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Agentura ECHA chrání výsady malých a
středních podniků
Agentura ECHA začala rušit rozhodnutí o přidělení registračních čísel
registracím, u nichž se později ukázalo, že jsou neúplné. Tato rozhodnutí byla
nahrazena zamítnutími. To se týká žadatelů o registraci, kteří nesprávně
tvrdili, že mají nárok na snížení poplatku pro mikropodniky a malé nebo
střední podniky, a navzdory opakovaným upomínkám neuhradili příslušný
registrační poplatek. Dotčené společnosti byly informovány.
Helsinky 16. listopadu 2012 – Agentura ECHA zrušila řadu předchozích rozhodnutí, v nichž
potvrdila úplnost registrací a přidělila registrační čísla, a zrušená rozhodnutí nahradila
zamítnutími registrací. U dotčených registrací se až po přidělení registračního čísla ukázalo, že
žadatel o registraci neuhradil registrační poplatek v plné výši, čímž neprošel kontrolou úplnosti
podle nařízení REACH. Agentura ECHA tyto registrace zamítá stejně, jako zamítá všechny
registrace, u nichž nebyl uhrazen celý poplatek. Tímto postupem agentura ECHA zajišťuje
rovné a spravedlivé zacházení s žadateli o registraci.
Při předložení registrační dokumentace žadatel o registraci sám podává prohlášení o své
velikosti. Spadá-li do jedné z kategorií jakožto mikropodnik či malý nebo střední podnik,
vztahuje se na něj výhoda snížených registračních poplatků. Snížený registrační poplatek se
fakturuje automaticky, čímž je zajištěn rychlý registrační proces. Agentura ECHA následně
provádí ověření velikosti uvedené samotným podnikem s cílem prověřit, zda tito žadatelé o
registraci měli nárok na snížení poplatku, které požadovali.
Pokud žadatel o registraci nemůže doložit svůj nárok na snížení poplatku, které požadoval,
vyžaduje agentura ECHA úhradu zbývající výše poplatků příslušných pro správnou velikost
podniku.
Neuhradí-li žadatel o registraci tuto částku do data splatnosti, je rozhodnutí o registraci,
kterým byla potvrzena úplnost registrace na základě vlastního prohlášení žadatele o registraci,
zrušeno a nahrazeno zamítnutím registrace. Agentura ECHA takto chrání výsady udělené
malým a středním podnikům a zajišťuje rovné zacházení se všemi žadateli o registraci podobné
velikosti.
Dotčené společnosti byly informovány, že jejich registrační číslo již není platné a že se již
nemohou spoléhat na registraci při výrobě nebo dovozu příslušné látky v množstvích nad jednu
tunu za rok. Mohou kdykoli předložit novou registraci nebo se mohou proti rozhodnutí agentury
ECHA do tří měsíců od oznámení zamítnutí odvolat k odvolacímu senátu.

Informovány byly rovněž donucovací orgány.

Další informace
Webové stránky agentury ECHA věnované malým a středním podnikům:
http://echa.europa.eu/cs/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Nařízení REACH:
http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/
Odvolací senát:
http://echa.europa.eu/cs/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

