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ECHA защитава привилегиите на МСП
Европейската агенция по химикали (ECHA) започна да отменя решения
за предоставяне на регистрационни номера на регистрации, които
впоследствие се оказаха непълни. Тези решения бяха заменени с откази.
Техни податели са регистранти, които неоснователно претендират за
намалена такса, приложима по отношение на микро-, малки и средни
предприятия, и които не са платили пълната регистрационна такса
въпреки няколкократно напомняне. Съответните дружества са
уведомени.
Хелзинки, 16 ноември 2012 г. — ECHA отмени редица предишни свои решения, с които
бе потвърдила пълнотата на конкретни регистрации и бе предоставила регистрационни
номера, и замени отменените решения с откази за регистрация. По отношение на
въпросните регистрации едва след предоставянето на регистрационния номер стана ясно,
че регистрантите не са заплатили пълната регистрационна такса и така не са преминали
успешно през проверката за пълнота съгласно REACH. ECHA отхвърля тези регистрации,
както отхвърля всички регистрации, за които не е платена пълната такса. По този начин
ECHA гарантира равно и справедливо третиране на регистрантите.
При подаването на досие за регистрация регистрантът подава собствена декларация за
размера на предприятието. Ако попадне в една от следните категории — микро-, малко
или средно предприятие (МСП), той може да се възползва от намалени такси за
регистрация. Намалената такса за регистрация се фактурира автоматично и така се
гарантира бърз процес на регистрация. След това ECHA извършва проверка на размера на
предприятието съгласно собствената декларация, за да провери дали тези регистранти
имат право да се възползват от намалението на таксата, за което претендират.
Когато регистрантът не може да докаже, че има право да се възползва от намалението на
таксата, за което претендира, ECHA изисква изплащане на останалата част от
приложимите такси до правилната сума.
Когато регистрантът не плати сумата до изтичане на крайния срок, решението за
регистрация, с което се потвърждава пълнотата на регистрацията въз основа на
собствената декларация на регистранта, се отменя и заменя с отказ за регистрация. По
този начин ECHA защитава привилегиите, предоставени на МСП, и гарантира равно
третиране на всички регистранти със сходен размер.
Въпросните дружества бяха уведомени, че техните регистрационни номера вече не са
валидни и че вече не могат да използват регистрацията за производство или внос на

съответните вещества в количества над един тон годишно. Те могат да подадат нови
регистрации по всяко време или да обжалват решението на ECHA пред апелативния съвет
в тримесечен срок от известяването им за отказа.
Правоприлагащите органи също са уведомени.

Допълнителна информация
Уебсайт на ECHA за МСП:
http://echa.europa.eu/bg/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Регламент REACH:
http://echa.europa.eu/bg/regulations/reach/
Апелативен съвет:
http://echa.europa.eu/bg/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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