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ECHA prižiūri, kad MVĮ taikomos lengvatos
nebūtų teikiamos nepagrįstai
ECHA pradėjo atšaukinėti sprendimus, kuriais buvo suteikusi registracijos
numerius registracijoms, kurios vėliau pripažintos neišbaigtomis. Šie
sprendimai keičiami atsisakymais įregistruoti cheminę medžiagą. Tai susiję
su tais registruotojais, kurie neteisingai nurodė turį teisę pasinaudoti labai
mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikoma mokesčio lengvata ir,
nepaisydami pakartotinių priminimų, nesumokėjo tinkamo dydžio
registravimo mokesčio. Apie tai pranešta susijusioms įmonėms.
Helsinkis, 2012 m. lapkričio 16 d. ECHA atšaukė kelis ankstesnius savo sprendimus, kuriais
buvo patvirtinusi registracijų išbaigtumą ir suteikusi joms registracijos numerį, bei pakeitė
atšauktus sprendimus atsisakymais įregistruoti cheminę medžiagą. Tik suteikus registracijos
numerius paaiškėjo, kad minėtas registracijos dokumentacijas pateikę registruotojai
nesumokėjo viso registravimo mokesčio, todėl registracijos dokumentacijos neatitiko REACH
reglamente numatytos išsamumo patikros reikalavimų. ECHA atmeta tokias registracijos
dokumentacijas kaip dokumentacijas, už kurias nesumokėtas visas mokestis. Taip ECHA
užtikrina visiems registruotojams vienodas sąlygas ir nešališką požiūrį į juos.
Pateikdamas registracijos dokumentaciją, registruotojas pats nurodo savo įmonės dydį. Jeigu
įmonė patenka į labai mažų, mažųjų ar vidutinių įmonių (MVĮ) kategoriją, ji moka sumažintą
registravimo mokestį. Sąskaita faktūra sumažintam registracijos mokesčiui sumokėti
išsiunčiama automatiškai, taip užtikrinant greitą registracijos procesą. Vėliau ECHA tikrina
registruotojo nurodytą įmonės dydį, kad galėtų patvirtinti, jog registruotojas teisingai nurodė
turįs teisę pasinaudoti mokesčio lengvata.
Jei registruotojas negali įrodyti savo deklaruotos teisės mokėti sumažintą registravimo
mokestį, ECHA reikalauja padengti atitinkamo dydžio įmonėms taikomo mokesčio ir sumokėtos
sumos skirtumą.
Jeigu iki nustatyto termino registruotojas nepadengia minėto skirtumo, sprendimas įregistruoti
cheminę medžiagą, kuriuo – atsižvelgus į registruotojo nurodytą įmonės dydį – buvo
patvirtintas registracijos išbaigtumas, atšaukiamas ir pakeičiamas atsisakymu įregistruoti
medžiagą. Taip ECHA siekia apsaugoti MVĮ taikomas lengvatas ir užtikrinti vienodas sąlygas
visiems panašaus dydžio registruotojams.
Susijusios įmonės informuojamos apie tai, kad jų registracijos numeris nebegalioja ir kad jos
nebegali naudotis ta registracija, kad galėtų per metus pagaminti ar importuoti daugiau kaip
toną pateiktoje registracijos dokumentacijoje nurodytos medžiagos. Bet kuriuo metu įmonės

gali pateikti naują registracijos dokumentaciją arba per tris mėnesius nuo pranešimo apie
atsisakymą įregistruoti cheminę medžiagą gavimo dienos apskųsti ECHA sprendimą Apeliacinei
komisijai.
Taip pat informuojamos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymą užtikrinančios
institucijos.

Daugiau informacijos
MVĮ skirtas ECHA interneto puslapis:
http://echa.europa.eu/lt/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
REACH reglamentas:
http://echa.europa.eu/lt/regulations/reach/
Apeliacinė komisija:
http://echa.europa.eu/lt/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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