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ECHA beskytter SMV'ers rettigheder
ECHA er begyndt at tilbagekalde en række afgørelser om tildeling af
registreringsnumre i forbindelse med registreringer, der senere har vist sig at
være ufuldstændige. Disse afgørelser er blevet erstattet af afgørelser om
afvisning af registreringen. Dette vedrører registranter, der ukorrekt har
hævdet at være berettiget til en gebyrnedsættelse for mikrovirksomheder og
små og mellemstore virksomheder, og som ikke har betalt det fulde
registreringsgebyr på trods af flere påmindelser. De pågældende virksomheder
er blevet orienteret herom.
Helsingfors, den 16. november 2012 – ECHA har tilbagekaldt en række tidligere afgørelser,
hvori agenturet bekræftede registreringens fuldstændighed og tildelte registreringsnumre, og
har i stedet afvist registreringen. I forbindelse med de pågældende registeringer viste det sig
først efter tildelingen af registreringsnummeret, at registranten ikke havde betalt det fulde
registreringsgebyr og således ikke var sluppet igennem fuldstændighedskontrollen i henhold til
REACH. ECHA afviser disse registreringer i lighed med enhver anden registrering, hvor det fulde
gebyr ikke er blevet betalt. På denne måde sikrer ECHA, at registranter behandles retfærdigt og
ens.
Ved indsendelsen af et registreringsdossier oplyser registranten selv virksomhedsstørrelsen.
Hvis virksomheden falder ind under kategorien mikrovirksomheder og små og mellemstore
virksomheder (SMV'er), er den berettiget til en gebyrnedsættelse. Det reducerede
registreringsgebyr faktureres automatisk og sikrer således en hurtig registreringsproces. ECHA
kontrollerer efterfølgende den selverklærede virksomhedsstørrelse for at bekræfte, om de
pågældende registranter var berettiget til den gebyrnedsættelse, som de havde anmodet om.
Hvis registranten ikke kan dokumentere at være berettiget til den pågældende nedsættelse af
gebyret, opkræver ECHA restbeløbet op til det fulde gebyr for den pågældende
virksomhedsstørrelse.
Hvis registranten ikke betaler restbeløbet inden for den angivne frist, tilbagekaldes den
afgørelse om registrering, hvori registreringens fuldstændighed blev bekræftet på grundlag af
registrantens erklæring, og registreringen afvises. ECHA beskytter på denne måde SMV'ernes
rettigheder og sikrer, at alle registranter af samme størrelse behandles ens.
De pågældende virksomheder er blevet orienteret om, at deres registreringsnummer ikke
længere er gyldigt, og at de ikke længere på baggrund af registreringen kan fremstille eller
importere det pågældende stof i mængder på mere end 1 ton pr. år. De kan til enhver tid

indsende en ny registrering eller påklage ECHA's afgørelse ved Klageudvalget inden for tre
måneder efter meddelelsen om afvisningen.
Håndhævelsesmyndighederne er ligeledes blevet orienteret herom.

Yderligere oplysninger
ECHA's websted for SMV'er:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH-forordningen:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/
Klageudvalget:
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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