Formålet med
Klageudvalget

Klageudvalgets
registreringskontor

Klageprocessen giver de berørte parter mulighed
for at begære en uafhængig prøvelse af visse
ECHA-afgørelser i henhold til REACH-forordningen
og forordningen om biocidholdige produkter.

Klageudvalget assisteres af et registreringskontor.
Registreringskontoret er i særdeleshed ansvarligt
for al kommunikation mellem Klageudvalget og
parterne i klagesagerne.

Klageudvalget behandler alle klager enkeltvis.
Det er Klageudvalgets mål at behandle alle klager
så effektivt som muligt. Det skal blandt andet
sikre, at:
• rettighederne for alle parterne i en klagesag
overholdes fuldt ud
• Klageudvalgets beslutningsproces lever op
til eksemplariske standarder for integritet,
upartiskhed og uafhængighed
• klager behandles fuldt ud fra et både juridisk og
videnskabeligt perspektiv.

Uafhængig prøvelse af ECHA’s
afgørelser

Kontakt
AL KOMMUNIKATION TIL KLAGEUDVALGET RETTES TIL
KLAGEUDVALGETS REGISTRERINGSKONTOR.

echa.europa.eu

Denne pjece indeholder kun en kort sammenfatning af
klageproceduren. Den træder ikke i stedet for de relevante
lovtekster, som alle potentielle klagere på det kraftigste
opfordres til at læse, inden de beslutter sig for at indbringe en
klage, og før klagen indsendes.
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Hvem er vi?
Klageudvalget blev oprettet ved REACHforordningen med henblik på at træffe afgørelse
i klagesager vedrørende visse afgørelser fra Det
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).
Selv om Klageudvalget er en del af ECHA, træffer
det sine afgørelser uafhængigt.
Hver sag afgøres af en formand, et teknisk kyndigt
medlem og et juridisk kyndigt medlem.

Hvilke afgørelser kan
der klages over?
Følgende typer af ECHA-afgørelser truffet
under REACH-forordningen kan indbringes for
Klageudvalget:
• Undtagelser fra den generelle forpligtelse
til at foretage registrering for produkt- og
procesorienteret forskning og udvikling
• Afvisninger af registreringer
• Udveksling af data
• Undersøgelse af forslag til forsøg
• Overensstemmelseskontrol af registreringer
• Stofvurdering.
Klageudvalget har også kompetence til at
træffe afgørelse i klagesager vedrørende ECHAafgørelser, der er truffet under forordningen om
biocidholdige produkter:
• ansøgninger om godkendelse af et aktivt stof;
• ansøgninger om EU-godkendelse af et
biocidholdigt produkt;
• vurdering af den tekniske ækvivalens af aktive
stoffer;
• datadeling.
For overnævnte typer af ECHA-afgørelser skal der
indbringes en klage for Klageudvalget, inden der
kan indbringes en sag for Den Europæiske Unions
Ret.

Hvem kan klage?
Enhver fysisk eller juridisk person kan klage over
en afgørelse, som er henvendt til den pågældende
person. Enhver fysisk eller juridisk person kan
også klage over en afgørelse, der berører personen
umiddelbart og individuelt, selv om afgørelsen er
henvendt til en anden person.

Hvornår skal klagen
indbringes?
Klagen skal generelt være modtaget af
Klageudvalgets registreringskontor senest
tre måneder fra datoen for den anfægtede
afgørelse.

Hvad koster det?
Gebyrerne ligger på mellem 1 794 EUR og
7 175 EUR, afhængig af hvilken type afgørelse der
klages over og virksomhedens størrelse.
En klage betragtes ikke som modtaget, hvis ikke
det relevante gebyr er indbetalt inden udløbet af
klagefristen.

Yderligere
oplysninger
Yderligere oplysninger om klageproceduren
(herunder praktiske anvisninger, klagemeddelelser
og endelige afgørelser) findes på ECHA’s websted:

echa.europa.eu

