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Παραίτηση από κάθε ευθύνη: Το παρόν κείμενο αποτελεί
μετάφραση εργασίας ενός εγγράφου που δημοσιεύθηκε αρχικά
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο κείμενο διατίθεται στον
δικτυακό τόπο του ECHA.
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Ο ECHA προστατεύει τα δικαιώματα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Ο ECHA άρχισε να ανακαλεί αποφάσεις χορήγησης αριθμών καταχώρισης σε
ελλιπείς, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, καταχωρίσεις. Οι εν λόγω
αποφάσεις αντικαταστάθηκαν με αποφάσεις απόρριψης που αφορούν
καταχωρίζοντες οι οποίοι δήλωσαν εσφαλμένα ότι δικαιούνταν τη μείωση
τελών που προβλέπεται για πολύ μικρές, μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και, παρά τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, δεν κατέβαλαν το ανάλογο τέλος
καταχώρισης. Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις αποφάσεις έχουν
ενημερωθεί σχετικά.
Ελσίνκι, 16 Νοεμβρίου 2012 – Ο ECHA ανακάλεσε σειρά προγενέστερων αποφάσεων με τις
οποίες είχε επιβεβαιώσει την πληρότητα των καταχωρίσεων και είχε χορηγήσει αριθμούς
καταχώρισης, αντικαθιστώντας τις με αποφάσεις απόρριψης των καταχωρίσεων. Στις επίμαχες
περιπτώσεις, η παράλειψη καταβολής του πλήρους τέλους καταχώρισης από τον καταχωρίζοντα
δεν διαπιστώθηκε παρά μόνο μετά τη χορήγηση του αριθμού καταχώρισης, με αποτέλεσμα την
απόρριψη των καταχωρίσεων στο στάδιο του ελέγχου πληρότητας βάσει του κανονισμού
REACH. Ο ECHA απορρίπτει τις συγκεκριμένες καταχωρίσεις όπως απορρίπτει κάθε καταχώριση
για την οποία δεν έχει καταβληθεί πλήρες τέλος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο ECHA διασφαλίζει την
ίση και δίκαιη μεταχείριση των καταχωριζόντων.
Κατά την υποβολή φακέλου καταχώρισης, ο καταχωρίζων δηλώνει ο ίδιος το μέγεθος της
επιχείρησής του. Εάν η επιχείρηση εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες των πολύ μικρών, μικρών
ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) επωφελείται του δικαιώματος καταβολής μειωμένων τελών
καταχώρισης. Το μειωμένο τέλος καταχώρισης τιμολογείται αυτομάτως, προκειμένου να
διασφαλίζεται η ταχεία διεκπεραίωση της διαδικασίας καταχώρισης. Στη συνέχεια, ο ECHA
διενεργεί επαλήθευση του μεγέθους της επιχείρησης που έχει δηλωθεί προκειμένου να
διαπιστώσει εάν ο καταχωρίζων δικαιούται πράγματι τη μείωση τελών που αξιώνει.
Σε περίπτωση που ο καταχωρίζων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι δικαιούται τη μείωση τελών
που ζήτησε, ο ECHA απαιτεί από αυτόν να καταβάλει το υπόλοιπο του ποσού των τελών που
αντιστοιχούν στο πραγματικό μέγεθος επιχείρησης.
Εάν ο καταχωρίζων δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η
απόφαση με την οποία επιβεβαιώθηκε η πληρότητα της καταχώρισης βάσει της δήλωσης του
καταχωρίζοντος ανακαλείται και αντικαθίσταται με απόφαση απόρριψης της καταχώρισης. Κατ’
αυτόν τον τρόπο, ο ECHA προστατεύει τα δικαιώματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των καταχωριζόντων που διατηρούν επιχειρήσεις
παρόμοιου μεγέθους.

Οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται έχουν ενημερωθεί ότι ο αριθμός καταχώρισής τους δεν ισχύει
και ότι δεν καλύπτονται πλέον από την καταχώριση όταν παρασκευάζουν ή εισάγουν την ουσία
τους σε ποσότητες άνω του ενός τόνου ετησίως. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να
υποβάλουν οποτεδήποτε νέα καταχώριση ή να προσφύγουν κατά της απόφασης του ECHA στο
Συμβούλιο Προσφυγών εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης.
Για τις εξελίξεις αυτές έχουν ενημερωθεί και οι αρμόδιες για την εφαρμογή του κανονισμού
αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες
Ιστοσελίδα του ECHA για τις ΜΜΕ:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Κανονισμός REACH:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/
Συμβούλιο Προσφυγών:
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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