Apellatsiooninõukogu
eesmärk

Apellatsiooninõukogu
kantselei

Apellatsioonimenetlus annab asjaomastele
pooltele võimaluse taotleda teatud ECHA otsuste
sõltumatut läbivaatamist, mille amet on teinud
REACH-määruse ja biotsiidimääruse alusel.

Apellatsiooninõukogu abistab kantselei.
Kantselei vastutab apellatsiooninõukogu ja
apellatsioonimenetlusega seotud poolte kogu
teabevahetuse eest.

Apellatsiooninõukogu vaatab läbi iga otsuse eraldi.

ECHA otsuste sõltumatu
läbivaatamine

Apellatsiooninõukogu eesmärk on hinnata kõiki
kaebusi võimalikult efektiivselt ja tõhusalt. See
hõlmab muu hulgas järgmist:
• austatakse täielikult kaebustega seotud kõikide
poolte õigusi;
• apellatsiooninõukogu otsustusprotsessis
kohaldatakse aususe, erapooletuse ja
sõltumatuse norme;
• kaebused vaadatakse hoolikalt läbi nii
õiguslikust kui ka teaduslikust seisukohast.

Kontaktid
KÕIK TEATED APELLATSIOONINÕUKOGULE TULEB SAATA
APELLATSIOONINÕUKOGU KANTSELEILE.

echa.europa.eu

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY
REGISTRY OF THE BOARD OF APPEAL
ANNANKATU 18, P . O . BOX 400,
FI - 00121 HELSINKI, FINLAND
PHONE +358-9-686180
TELEFAX +358-9-68618930
E-MAIL: appeal@echa.europa.eu
Teabeleht annab apellatsioonimenetluse lühikokkuvõtte. See
ei asenda vastavaid õigusakte, millega soovitatakse kõigil
kaebuse esitajail tungivalt tutvuda, kui nad kaaluvad kaebuse
esitamist.

Euroopa
Kemikaaliameti
apellatsiooninõukogu
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Kes me oleme?
Apellatsiooninõukogu loodi REACH-määruse alusel
ülesandega otsustada Euroopa Kemikaaliameti
(REACH) teatud otsuste kaebuste üle.
Kuigi apellatsiooninõukogu on ECHA osa, teeb ta
otsuseid sõltumatult.
Iga juhtumi kohta teevad otsuse esimees ning üks
tehnilise pädevuse ja üks õiguspädevusega liige.

Mis otsuste kohta
saab esitada kaebuse?

Kes saab esitada
kaebuse?

Kaebuse võib esitada ECHA otsuste kohta, mis on
võetud vastavalt REACH-määrusele ja käsitlevad
järgmisi teemasid:
• vabastus üldisest registreerimiskohustusest, kui
ainet kasutatakse toote- ja tehnoloogiaalaseks
uurimis- ja arendustegevuseks;
• registreerimistaotluse tagasilükkamine;
• andmete jagamine;
• katsetamisettepanekute läbivaatamine;
• registreerimistaotluste vastavuskontroll;
• aine hindamine.

Iga füüsiline või juriidiline isik võib esitada kaebuse
temale suunatud otsuse kohta. Iga füüsiline või
juriidiline isik võib esitada kaebuse ka otsuse kohta,
mis on otseselt ja isiklikult seotud tema huvidega,
isegi kui otsus on suunatud kellelegi teisele.

Biotsiidimääruse alusel tehtud ameti otsused,
mille peale saab esitada kaebuse, võivad käsitleda
järgmist:
• Toimeaine heakskiitmise taotlused;
• Biotsiidile Euroopa Liidu loa saamise taotlused;
• Toimeainete tehnilise samaväärsuse hindamine;
• Andmete jagamine.
Loetletud ECHA otsuste kaebused tuleb enne
Euroopa Liidu Üldkohtusse kaebamist esitada
apellatsiooninõukogule.
Ülal loetlemata ECHA otsuseid saab kaevata otse
üldkohtule.

Millal esitada kaebus?
Üldjuhul peab apellatsiooninõukogu kantselei saama
kaebuse kätte kolme kuu jooksul alates vaidlustatud
otsuse tegemisest.

Mis see maksab?
Tasud on vahemikus 1794 eurot – 7175 eurot
sõltuvalt kaevatava otsuse liigist ja ettevõtte
suurusest.
Kaebus loetakse kättesaaduks alates tasu
kättesaamise hetkest ja tingimusel, et on kinni peetud
esitamise tähtajast.

Lisateave
Apellatsioonimenetluse lisateave (sealhulgas
praktiline tegevusjuhend, apellatsiooniteated ja
lõppotsused) on ECHA veebilehel:

echa.europa.eu

