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Echa värnar om småföretagens förmåner
Echa har börjat återkalla beslut om att tilldela registreringsnummer som
senare visat sig vara ofullständiga. Besluten har ersatts med avslag. De som
berörs är registranter som felaktigt har gjort anspråk på avgiftsrabatten för
mikroföretag och små och medelstora företag och som trots upprepade
påminnelser inte har betalat korrekt registreringsavgift. De berörda företagen
har underrättats.
Helsingfors den 16 november 2012 – Echa har återkallat ett antal tidigare beslut om att
bekräfta en registrerings fullständighet och tilldela ett registreringsnummer samt ersatt de
återkallade besluten med avslag. Först efter tilldelningen av registreringsnummer framkom det
att vissa registranter inte hade betalat hela registreringsavgiften och därmed inte klarat
kontrollen av fullständighet enligt Reach. Echa avslår dessa registreringar likväl som
myndigheten avslår alla registreringar för vilka den fullständiga avgiften inte har betalats. Echa
garanterar därigenom att registranterna behandlas jämlikt och rättvist.
När ett registreringsunderlag lämnas in uppger registranten hur stort företaget i fråga är. Om
det tillhör någon av kategorierna mikroföretag eller små och medelstora företag får det rabatt
på registreringsavgiften. Den rabatterade avgiften faktureras direkt för att processen inte ska
dra ut på tiden. Echa kontrollerar senare den angivna uppgiften om företagets storlek för att
förvissa sig om att registranten i fråga haft rätt till den avgiftsrabatt som åberopats.
Om registranten inte kan visa att den har rätt till den rabatt man gjort anspråk på, kräver
Echa in resten av avgiften för den riktiga storleken.
Om registranten inte betalar i tid återkallas det registreringsbeslut där registreringens
fullständighet bekräftas på grundval av registrantens egna uppgifter och ersätts av ett avslag.
Echa skyddar på så sätt de förmåner som tilldelats små och medelstora företag och garanterar
lika behandling av alla registranter av liknande storlek.
Företagen i fråga har underrättats om att deras registreringsnummer inte längre är giltiga och
att de inte kan lita till registreringen för att tillverka eller importera det aktuella ämnet i
mängder som överskrider ett ton per år. De kan när som helst lämna in en ny registrering eller
överklaga Echas beslut till överklagandenämnden inom tre månader efter det att de tagit emot
avslaget.
Tillsynsmyndigheterna har också underrättats.

Mer information
Echas webbplats för små och medelstora företag:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Reach-förordningen:
http://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/
Överklagandenämnden:
http://echa.europa.eu/sv/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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