Цел на Апелативния
съвет
Процедурата по обжалване предоставя на
засегнатите страни възможност да внесат
исканe за независим преглед на определени
решения на ECHA, взети съгласно регламента
REACH и Регламента за биоцидите.

Регистър на
Апелативния съвет
В дейността си Апелативният съвет се
подпомага от регистъра. По-конкретно
регистърът отговаря за всички комуникации
между Апелативния съвет и участниците в
процедурата по обжалването.

Всички жалби се разглеждат от Апелативния
съвет за всеки отделен случай.

Независим преглед на
решенията на ECHA

Апелативният съвет си поставя целта да
разгледа всички жалби възможно найефективно и ефикасно. Например това
означава да се гарантира, че:
• се зачитат напълно правата на всички
засегнати в обжалването страни;
• при вземането на решения Апелативният
съвет прилага образцови стандарти за
интегритет, обективност и независимост;
• жалбите се разглеждат от правна и научна
гледна точка.

Контакти
Всички комуникации с Апелативния съвет
трябва да се изпращат до регистъра на
Апелативния съвет.

echa.europa.eu

Листовката предоставя само кратко обобщение на
процедурата по обжалване. Тя не замества правните
документи, в които потенциалните жалбоподатели
следва да правят справки, преди да решат дали да
повдигнат жалба и преди да я внесат на практика.

Апелативен съвет на
Европейската агенция
по химикали
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Кои сме ние
Апелативният съвет е създаден от регламента
REACH, за да разглежда жалби срещу някои
решения, взети от Европейската агенция по
химикали (ECHA).
Апелативният съвет е част от ECHA, но взема
решения независимо.
Решението по всеки случай се взема от
председател, член с технически квалификации
и член с правни квалификации.

Кои решения могат да
се обжалват?
Решенията на Агенцията, взети съгласно
регламента REACH и срещу които може да бъде
подадена жалба до Апелативния съвет, са
следните:
• освобождаване от общото задължение за
регистрация на научно-изследователска и
развойна дейност, свързана с продукти и
процеси (НИРДСПП);
• отказ на регистрации;
• обмен на данни;
• разглеждане на предложения за провеждане
на изпитвания;
• проверка за съответствие на регистрациите;
• оценка на веществата.
Апелативният съвет има също правомощията
да взема решения по жалби срещу някои
решения на ECHA, взети съгласно Регламента
за биоцидите:
• заявленията за одобрение на активно
вещество;
• заявленията за разрешение на Съюза за
биоциди;
• оценката на техническата равностойност на
активните вещества;
• обмена на данни.
За посочените по-горе решения на ECHA
жалбата трябва да бъде подадена пред
Апелативния съвет, след което решението на
Съвета може да бъде обжалвано пред Общия
съд на Европейския съюз.Други решение на
ECHA, които не са включени в списъка погоре, могат да бъдат обжалвани директно пред
Общия съд.

Кой може да обжалва?
Всяко физическо или юридическо лице може
да обжалва решение, което е адресирано до
него. Всяко физическо или юридическо лице
може да обжалва решение, което макар и под
формата на решение, адресирано до друго
лице, го засяга пряко и лично.

Кога се обжалва?
По правило жалбата трябва да бъде внесена в
регистъра на Апелативния съвет в срок от три
месеца от датата на обжалваното решение.

Каква е таксата?
Таксите са в порядъка на 1794 и 7175 евро
в зависимост от естеството на обжалваното
решение и размера на дружеството.
Жалбата няма да се счита за внесена, ако
таксата за обжалването не е платена преди
изтичането на срока за внасяне на жалба.

Допълнителна
информация
Повече информация относно процедурата
за обжалване (включително практически
указания, уведомления за жалби и крайни
решения) могат да бъдат намерени на уебсайта
на ECHA:

echa.europa.eu

