Pressiteade
Lahtiütlus. See on algselt inglise keeles avaldatud dokumendi
tõlge. Algdokument on ECHA veebilehel.

ECHA/NA/12/30

ECHA kaitseb väikeste ja kesksuurte
ettevõtjate eeliseid
ECHA on alustanud mittetäielikuks osutunud registreerimistoimikutele
registreerimisnumbrite määramise otsuste tühistamist. Need otsused on
asendatud tagasilükkamise otsustega. See hõlmab registreerijaid, kes väitsid
ekslikult, et neil on õigus mikro-, väikestele ja kesksuurtele ettevõtjatele
ettenähtud vähendatud tasudele, ega maksnud asjakohast registreerimistasu
korduvatest meeldetuletustest hoolimata. Asjaomaseid ettevõtjaid on
teavitatud.
Helsingi, 16. november 2012 – ECHA on tühistanud hulga varasemaid otsuseid, milles
kinnitas registreerimistoimiku täielikkust ja määras registreerimisnumbri, ning on asendanud
tühistatud otsused registreerimistoimiku tagasilükkamise otsustega. Kõnealuste
registreerimistoimikute puhul selgus alles pärast registreerimisnumbri määramist, et
registreerija ei olnud maksnud registreerimistasu täissummat, mistõttu ei ole
registreerimistoimik REACHi kohaselt terviklik. ECHA lükkab need registreerimistoimikud tagasi
nagu kõik registreerimistoimikud, mille puhul ei ole asjaomast täissummat makstud. Nii tagab
ECHA registreerijate võrdse ja õiglase kohtlemise.
Registreerimistoimikut esitades märgib registreerija ise oma suuruse. Kui ta on mikro-, väike
või kesksuur ettevõtja, on tal õigus vähendatud registreerimistasule. Vähendatud tasu kohta
koostatakse automaatselt arve, mis tagab registreerimisprotsessi ladusa sujumise. Seejärel
kontrollib ECHA, kas registreerija märkis suuruse õigesti ning kas tal on seega õigus taotleda
vähendatud tasu.
Kui registreerija ei suuda tõendada, et tal on õigus vähendatud tasule, nõuab ECHA
vähendatud tasu ja täissumma vahe kinnimaksmist.
Kui registreerija ei maksa tähtajaks asjaomast summat, lükatakse tagasi otsus, millega
kinnitati registreerija esitatud andmete põhjal registreerimistoimiku terviklikkus, ning
asendatakse registreerimistoimiku tagasilükkamise otsusega. Niiviisi kaitseb ECHA väikestele
ja kesksuurtele ettevõtjatele antud eeliseid ja tagab kõikide sarnase suurusega registreerijate
võrdse kohtlemise.
Kõnealustele ettevõtjatele on teatatud, et nende registreerimisnumber ei kehti ning et nad ei
saa asjaomase registreerimistoimiku alusel vastavat ainet toota või importida koguses üle ühe
tonni aastas. Nad võivad esitada uue registreerimistoimiku või kaevata ECHA otsuse
apellatsiooninõukogule edasi kolme kuu jooksul alates tagasilükkamisest teadasaamisest.

Teavitatud on ka järelevalveasutusi.
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