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ECHA aizsargā MVU privilēģijas
ECHA ir uzsākusi atcelt lēmumus par piešķirtajiem reģistrācijas numuriem
tām reģistrācijām, kas ir izrādījušās nepilnīgas. Lēmumi tiek aizstāti ar
atteikumiem. Tas attiecas uz tiem reģistrētājiem, kuri bija nepamatoti
pieteikušies mikro, mazo un vidējo uzņēmumu reģistrācijas maksas
samazinājumam un nesamaksāja atbilstošo pilnu maksu pat pēc
vairākkārtējiem atgādinājumiem. Attiecīgie uzņēmumi par to ir informēti.
Helsinki, 2012. gada 16. novembrī – ECHA ir atcēlusi vairākus lēmumus, kuros reģistrācijas
bija apstiprinātas kā pabeigtas un tām tika piešķirti reģistrācijas numuri. Lēmumi ir aizstāti ar
reģistrācijas atteikumiem. Vairākos gadījumos tikai pēc reģistrācijas numura piešķiršanas
izrādījās, ka par šīm reģistrācijām nav samaksāta pilna reģistrācijas maksa, tādējādi pārkāpjot
pilnīguma pārbaudi saskaņā ar REACH noteikumiem. ECHA noraida šīs reģistrācijas tāpat kā
visas tās reģistrācijas, par kurām nav samaksāta pilna maksa. Tādējādi ECHA nodrošina
vienlīdzīgu un godīgu attieksmi pret visiem reģistrētājiem.
Iesniedzot reģistrācijas dokumentāciju, pats reģistrētājs norāda uzņēmuma lielumu. Ja tas
ietilpst mikro, mazo vai vidējo uzņēmumu (MVU) kategorijā, tam ir jāmaksā samazināta
reģistrācijas maksa. Lai nodrošinātu ātru reģistrācijas procesu, automātiski tiek izrakstīts
rēķins par samazināto reģistrācijas maksu. Pēc tam ECHA pārbauda pašdeklarētā uzņēmuma
lielumu, lai pārliecinātos, vai attiecīgie reģistrētāji ir tiesīgi saņemt pieprasīto maksas
samazinājumu.
Ja reģistrētājs nevar pierādīt tiesības uz pieteikto maksas samazinājumu, ECHA pieprasa
samaksāt starpību līdz tādam maksas apmēram, kas atbilst attiecīgajai kategorijai.
Ja reģistrētājs nesamaksā līdz noteiktajam datumam, reģistrācijas apstiprinājuma lēmums,
kura pamatā bijusi reģistrētāja pašdeklarēšanās, tiek atsaukts un tiek aizstāts ar reģistrācijas
atteikumu. Tādējādi ECHA aizsargā MVU piešķirtās privilēģijas un nodrošina vienlīdzīgu
attieksmi pret visiem vienas kategorijas reģistrētājiem.
Attiecīgie uzņēmumi ir informēti, ka viņu reģistrācijas numurs vairs nav derīgs un viņi nevar
atsaukties uz reģistrāciju, lai ražotu vai importētu attiecīgo vielu vairāk par vienu tonnu gadā.
Tie jebkurā laikā var iesniegt jaunu reģistrāciju vai apstrīdēt ECHA lēmumu Apelācijas padomē
trīs mēnešu laikā pēc atteikuma saņemšanas.
Par šo ir informētas arī izpildes nodrošināšanas iestādes.

Papildu informācija
ECHA MVU tīmekļa vietnē:
http://echa.europa.eu/lv/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH regula:
http://echa.europa.eu/lv/regulations/reach/
Apelācijas padome:
http://echa.europa.eu/lv/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Annankatu 18, P.K. 400, FI-00121 Helsinki, Somija | Tālr. +358 9 686180 | Fakss +358 9 68618210 | echa.europa.eu

