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ECHA turvaa pienten ja keskisuurten
yritysten etuoikeuden
Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on alkanut kumota päätöksiä, joilla se on
antanut rekisteröintinumeron myöhemmin puutteellisiksi osoittautuneille
rekisteröinneille. Nämä päätökset on korvattu hylkäyksillä. Asia koskee
rekisteröijiä, jotka ovat vaatineet väärin perustein oikeutta mikroyrityksille
sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävään maksualennukseen
maksamatta kuitenkaan asianmukaista rekisteröintimaksua toistuvista
kehotuksista huolimatta. Kyseisille yrityksille on ilmoitettu asiasta.
Helsinki, 16. marraskuuta 2012 – Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on kumonnut useita
aiempia päätöksiä, joissa se on vahvistanut rekisteröinnin päätökseen saattamisen ja antanut
rekisteröintinumerot. ECHA on korvannut kumotut päätökset rekisteröinnin hylkäyksillä.
Kyseisissä rekisteröinneissä on ilmennyt vasta rekisteröintinumeron antamisen jälkeen, ettei
rekisteröijä ole maksanut täyttä rekisteröintimaksua, jolloin rekisteröinti ei läpäise REACHasetuksen mukaista täydellisyystarkastusta. ECHA hylkää nämä rekisteröinnit, kuten se hylkää
kaikki muutkin rekisteröinnit, joista ei ole maksettu täyttä maksua. Näin ECHA varmistaa
rekisteröijien yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.
Rekisteröijä ilmoittaa kokonsa rekisteröintiasiakirjojen toimittamisen yhteydessä. Jos
rekisteröijä kuuluu mikroyritysten tai pk-yritysten ryhmään, siltä peritään alennettu
rekisteröintimaksu, joka laskutetaan automaattisesti nopean rekisteröintiprosessin
varmistamiseksi. ECHA tarkastaa myöhemmin yrityksen ilmoittaman koon ja varmistaa, että
rekisteröijällä todella on oikeus vaatimaansa maksun alennukseen.
Jos rekisteröijä ei pysty osoittamaan oikeuttaan vaatimaansa maksun alennukseen, ECHA
vaatii rekisteröijää maksamaan jäljellä olevan erotuksen oikean koon perusteella perittävästä
maksusta.
Jos rekisteröijä ei maksa erotusta määräpäivään mennessä, rekisteröintipäätös, jossa
vahvistetaan rekisteröinnin päätökseen saattaminen rekisteröijän ilmoituksen perusteella,
kumotaan ja korvataan rekisteröinnin hylkäyksellä. Näin ECHA turvaa pienille ja keskisuurille
yrityksille myönnetyn etuoikeuden ja varmistaa samankokoisten rekisteröijien yhdenvertaisen
kohtelun.
Asianomaisille yrityksille on ilmoitettu, ettei niiden rekisteröintinumero ole enää voimassa ja
että ne eivät voi enää valmistaa tai maahantuoda asianomaista ainetta kyseisen rekisteröinnin
nojalla enempää kuin tonnin vuodessa. Ne voivat jättää uuden rekisteröintihakemuksen milloin

tahansa tai valittaa ECHAn päätöksestä valituslautakuntaan kolmen kuukauden kuluessa
hylkäämisen tiedoksiantamisesta.
Myös valvontaviranomaisille on ilmoitettu asiasta.

Lisätietoa
ECHAn pieniä- ja keskisuuria yrityksiä koskevat verkkosivut
http://echa.europa.eu/fi/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH-asetus
http://echa.europa.eu/fi/regulations/reach/;jsessionid=CCEB6EAA99E586D7BF4D87D2DC8D6
791.live1
Valituslautakunta
http://echa.europa.eu/fi/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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