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Agencija ECHA ščiti privilegije malih in
srednje velikih podjetij
Agencija ECHA je začela razveljavljati odločbe o dodelitvi registracijskih
številk za registracije, ki so se pozneje izkazale za nepopolne. Odločbe so bile
nadomeščene z zavrnitvami. To se nanaša na registracijske zavezance, ki so
napačno trdili, da so upravičeni do znižanja pristojbine za mikro, mala ali
srednje velika podjetja, in ki kljub večkratnim opominom niso plačali
ustrezne pristojbine za registracijo. Zadevna podjetja so bila o tem obveščena.
Helsinki, 16. november 2012 – Agencija ECHA je razveljavila številne predhodne odločbe, v
katerih je potrdila popolnost registracij in dodelila registracijske številke, ter razveljavljene
odločbe nadomestila z zavrnitvami registracij. Pri zadevnih registracijah se je šele po tem, ko
je bila registracijska številka že dodeljena, izkazalo, da registracijski zavezanec pristojbine za
registracijo ni plačal v celoti in zato pri pregledu popolnosti v skladu z uredbo REACH ni bil
uspešen. Agencija ECHA te registracije zavrača, kot zavrača vse registracije, za katere ni bila
plačana polna pristojbina. Tako zagotavlja enako in pravično obravnavo registracijskih
zavezancev.
Registracijski zavezanec ob predložitvi registracijske dokumentacije sam navede velikost
podjetja. Če se to uvršča v eno od kategorij mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP), je
upravičeno do znižane pristojbine za registracijo, ki se samodejno obračuna, s čimer se
zagotovi hiter registracijski postopek. Agencija ECHA nato preveri velikost podjetja, ki jo je
navedel zavezanec, da se prepriča, ali je bil upravičen do znižane pristojbine, ki jo je zahteval.
Če registracijski zavezanec upravičenosti do zahtevane znižane pristojbine ne more dokazati,
agencija ECHA zahteva plačilo razlike med plačano pristojbino in pristojbino za dejansko
velikost podjetja.
Če razlike ne plača do roka plačila, se odločba o registraciji, s katero je bila potrjena popolnost
registracije na podlagi navedbe zavezanca o velikosti podjetja, razveljavi in nadomesti z
zavrnitvijo registracije. Agencija ECHA tako ščiti privilegije, podeljene malim in srednje velikim
podjetjem, in zagotavlja enako obravnavo vseh zavezancev z enako velikimi podjetji.
Zadevna podjetja so bila obveščena, da njihova registracijska številka ni več veljavna in se
zato pri proizvodnji ali uvozu zadevne snovi v letnih količinah nad eno tono ne morejo več
sklicevati na registracijo. Novo registracijo ali pritožbo zoper odločbo agencije ECHA lahko
kadar koli vložijo pri komisiji za pritožbe v treh mesecih od obvestila o zavrnitvi.
Obveščeni so bili tudi organi pregona.

Dodatne informacije
Spletna stran za mala in srednje velika podjetja na spletišču agencije ECHA :
http://echa.europa.eu/web/guest/support/small-and-medium-sized-enterprises-smes
Uredba REACH:
http://echa.europa.eu/sl/regulations/reach/
Komisija za pritožbe:
http://echa.europa.eu/sl/about-us/who-we-are/board-of-appeal
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