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ECHA protejează privilegiile IMM-urilor
ECHA a demarat revocarea deciziilor care au atribuit numere de înregistrare
înregistrărilor care ulterior s-au dovedit a fi incomplete. Aceste decizii au fost
înlocuite cu respingeri. Sunt vizaţi acei solicitanţi ai înregistrării care au
susţinut în mod incorect că au dreptul la o reducere a taxei pentru
microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii şi care nu au achitat taxa
de înregistrare corespunzătoare, în pofida atenţionărilor repetate.
Întreprinderile în cauză au fost informate.
Helsinki, 16 noiembrie 2012 – ECHA a revocat o serie de decizii anterioare prin care
confirma integralitatea înregistrărilor şi atribuia numere de înregistrare, înlocuind decizia
revocată cu respingeri ale înregistrărilor. La înregistrările respective s-a dovedit abia după
atribuirea numărului de înregistrare că solicitantul înregistrării nu achitase taxa integrală de
înregistrare, nefiind astfel trecută cu succes verificarea integralităţii efectuată în conformitate
cu REACH. ECHA respinge aceste înregistrări, la fel cum respinge toate înregistrările pentru
care nu s-a achitat taxa integrală. Astfel, ECHA garantează un tratament egal şi corect al
solicitanţilor înregistrării.
În momentul prezentării unui dosar de înregistrare, solicitantul înregistrării declară pe propria
răspundere mărimea întreprinderii. Dacă se încadrează într-una din categoriile
microîntreprindere, întreprindere mică sau mijlocie (IMM), solicitantul beneficiază de taxe de
înregistrare reduse. Taxa de înregistrare redusă este facturată automat, asigurând astfel un
proces rapid de înregistrare. Ulterior, ECHA efectuează o verificare a mărimii declarate pe
propria răspundere pentru a verifica dacă solicitanţii respectivi ai înregistrării aveau dreptul la
reducerea taxei pe care au solicitat-o.
În cazul în care solicitantul înregistrării nu poate demonstra că are dreptul la reducerea taxei
pe care a solicitat-o, ECHA solicită plata soldului taxelor aplicabile mărimii corecte.
Dacă solicitantul înregistrării nu achită taxa până la data scadenţei, decizia de înregistrare care
a confirmat integralitatea înregistrării pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului
înregistrării este revocată şi înlocuită cu o respingere a înregistrării. Astfel, ECHA protejează
privilegiile acordate IMM-urilor şi garantează tratamentul egal al tuturor solicitanţilor
înregistrării de mărime similară.
Întreprinderile în cauză au fost informate că numărul lor de înregistrare nu mai este valabil şi
că nu se mai pot baza pe înregistrare pentru a produce sau importa substanţa respectivă în
cantităţi mai mari de o tonă pe an. Acestea pot prezenta o nouă înregistrare la orice dată sau
pot contesta decizia ECHA la Camera de recurs în termen de trei luni de la primirea notificării
cu privire la respingere.

Autorităţile de aplicare a legii au fost de asemenea informate.

Informaţii suplimentare
Pagina internet a ECHA pentru IMM-uri:
http://echa.europa.eu/ro/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Regulamentul REACH:
http://echa.europa.eu/ro/regulations/reach/
Camera de recurs:
http://echa.europa.eu/ro/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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