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Agentúra ECHA chráni výsady MSP
Agentúra ECHA začala rušiť rozhodnutia o pridelení registračného čísla
registráciám, ktoré sa ukázali neskôr ako neúplné. Tieto rozhodnutia boli
nahradené zamietnutiami. Týka sa to registrujúcich, ktorí chybne žiadali
o znížený poplatok pre mikropodniky, malé alebo stredné podniky a
nezaplatili príslušný registračný poplatok napriek opakovaným upomienkam.
Dotknuté spoločnosti boli informované.
Helsinki, 16. novembra 2012 – Agentúra ECHA zrušila niektoré predchádzajúce rozhodnutia,
v ktorých potvrdila úplnosť registrácií a pridelenie registračného čísla, a zrušené rozhodnutia
nahradila zamietnutiami registrácií. V prípade dotknutých registrácií sa až po pridelení
registračného čísla ukázalo, že registrujúci neuhradil registračný poplatok v plnej výške,
a preto neprešiel kontrolou úplnosti podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA tieto registrácie
zamietne tak, ako zamietne všetky registrácie, v prípade ktorých registračný poplatok nie je
uhradený v plnej výške. Agentúra ECHA tým zabezpečí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie
s registrujúcimi.
Pri predkladaní registračnej dokumentácie registrujúci poskytne vlastné vyhlásenie o svojej
veľkosti. Ak spadá do niektorej z týchto kategórií – mikropodniky, malé a stredné podniky
(MSP) – má výhodu nižších registračných poplatkov. Znížený registračný poplatok sa fakturuje
automaticky, čím sa registračný proces urýchli. Agentúra ECHA následne overuje vlastné
vyhlásenie o veľkosti, aby zistila, či títo registrujúci sú oprávnení na zníženie poplatku, ktoré
požadovali.
Ak registrujúci nevie preukázať, že má právo na požadované zníženie poplatku, agentúra ECHA
žiada úhradu zvyšnej časti poplatku platného pre správnu veľkosť.
Ak registrujúci túto sumu neuhradí do dátumu splatnosti, rozhodnutie o registrácii, ktorým
bola potvrdená úplnosť registrácie na základe vlastného vyhlásenia registrujúceho, sa zruší
a nahradí zamietnutím registrácie. Agentúra ECHA tým chráni výsady priznané MSP
a zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi o registráciu o podobnej veľkosti.
Dotknuté spoločnosti boli informované o tom, že ich registračné číslo už nie je platné a že sa
viac nemôžu spoliehať na registráciu na výrobu alebo dovoz látky v množstve jedna tona alebo
viac ročne. Môžu kedykoľvek predložiť novú registráciu alebo sa odvolať proti rozhodnutiu
agentúry ECHA na odvolaciu radu do troch mesiacov od doručenia oznámenia o odmietnutí.
Informované boli aj orgány presadzovania práva.

Ďalšie informácie
Webová stránka agentúry ECHA pre MSP:
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Nariadenie REACH:
http://echa.europa.eu/regulations/reach/
Odvolacia rada
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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