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ECHA chroni przywileje MŚP
ECHA rozpoczęła unieważnianie decyzji, w których przydzielono numery
rejestracji rejestracjom, które później okazały się niekompletne. Decyzje te
zastąpiono odmowami. Dotyczy to tych rejestrujących, którzy twierdzili
niezgodnie z prawdą, że są uprawnieni do obniżonej opłaty dla mikro-,
małych lub średnich przedsiębiorstw i nie uiścili stosownej opłaty
rejestracyjnej pomimo wielokrotnych przypomnień. Zainteresowane
przedsiębiorstwa zostały poinformowane.
Helsinki, 16 listopada 2012 r. – ECHA unieważniła szereg wcześniejszych decyzji, w których
potwierdziła kompletność rejestracji i przydzieliła numery rejestracji, oraz zastąpiła
unieważnione decyzje odmowami rejestracji. W przypadku przedmiotowych rejestracji dopiero
po przydzieleniu numeru rejestracji okazało się, że rejestrujący nie uiścił pełnej opłaty
rejestracyjnej, w związku z czym nie przeszedł weryfikacji kompletności w ramach REACH.
ECHA odmówiła tych rejestracji, podobnie jak odmawia wszystkich rejestracji, w stosunku do
których nie uiszczono pełnej opłaty. Dzięki temu ECHA zapewnia równe i sprawiedliwe
traktowanie rejestrujących.
Składając dokumentację rejestracyjną, rejestrujący samodzielnie deklaruje swoją wielkość.
Jeżeli mieści się w zakresie jednej z kategorii mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw
(MŚP), wówczas korzysta z obniżonych opłat rejestracyjnych. Obniżona opłata rejestracyjna
jest automatycznie fakturowana, co przyspiesza proces rejestracji. Następnie ECHA weryfikuje
zadeklarowaną wielkość, aby sprawdzić, czy rejestrujący byli uprawnieni do obniżonej opłaty,
tak jak twierdzili.
Jeżeli rejestrujący nie może wykazać uprawnień do takiej obniżonej opłaty, wówczas ECHA
żąda uiszczenia różnicy w stosunku do opłat mających zastosowanie do właściwej wielkości
przedsiębiorstwa.
Jeżeli rejestrujący nie dokona płatności w wyznaczonym terminie, decyzja w sprawie
rejestracji, w ramach której potwierdzono kompletność rejestracji na podstawie deklaracji
rejestrującego, zostaje unieważniona i zastąpiona odmową rejestracji. Tym samym ECHA
chroni przywileje przyznane MŚP i zapewnia równe traktowanie wszystkich rejestrujących
podobnej wielkości.
Zainteresowane przedsiębiorstwa zostały poinformowane o tym, że ich numer rejestracji jest
nieważny oraz że nie mogą one opierać się na rejestracji do celów wytwarzania lub
przywożenia odnośnej substancji w ilościach powyżej jednej tony rocznie. Przedsiębiorstwa te

mogą w dowolnym momencie zgłosić nową rejestrację lub odwołać się od decyzji ECHA do
Rady Odwoławczej w terminie trzech miesięcy od momentu powiadomienia o odmowie.
Organy ds. egzekwowania również zostały poinformowane.

Dodatkowe informacje
Strona internetowa ECHA dla MŚP:
http://echa.europa.eu/pl/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Rozporządzenie REACH:
http://echa.europa.eu/pl/regulations/reach/
Rada Odwoławcza
http://echa.europa.eu/pl/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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