Apeliacinės komisijos
tikslas

Apeliacinės komisijos
kanceliarija

Apeliacinė procedūra suteikia suinteresuotosios
šalims galimybę pateikti prašymą atlikti
nepriklausomą kai kurių ECHA sprendimų peržiūrą
(priimtų vadovaujantis REACH ir Biocidinių
produktų reglamentais).

Apeliacinei komisijai padeda kanceliarija.
Visų pirma kanceliarija atsakinga už ryšių tarp
Apeliacinės komisijos ir apeliacinių procedūrų
dalyvių palaikymą.

Nagrinėdama skundus Apeliacinė komisija
kiekvieną konkretų atvejį svarsto atskirai.

Nepriklausoma ECHA sprendimų
peržiūra

Apeliacinės komisijos tikslas – kuo veiksmingiau ir
efektyviau išnagrinėti visus skundus. Pavyzdžiui, ji
turi užtikrinti, kad:
• būtų visapusiškai gerbiamos visų apeliacinės
procedūros šalių teisės;
• Apeliacinė komisija, priimdama sprendimus,
vadovautųsi pavyzdiniais sąžiningumo,
nešališkumo ir nepriklausomumo standartais; ir
• būtų nagrinėjami tiek teisiniai, tiek moksliniai
skundų aspektai.

Kontaktai
VISĄ APELIACINEI KOMISIJAI SKIRTĄ INFORMACIJĄ REIKIA
PATEIKTI APELIACINĖS KOMISIJOS KANCELIARIJAI.

echa.europa.eu

Šiame lankstinuke pateikiama tik informacijos apie apeliacinę
procedūrą santrauka. Ši informacija neatstoja atitinkamų teisinių
tekstų, su kuriais visiems galimiems skundo pateikėjams labai
rekomenduojame susipažinti prieš nusprendžiant, ar teikti
skundą, ar ne ir prieš jį realiai pateikiant.

Europos cheminių
medžiagų agentūros
Apeliacinė komisija
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Apie mus
Apeliacinė komisija sukurta remiantis REACH
reglamentu. Jai pavesta spręsti dėl skundų, kuriais
skundžiami kai kurie Europos cheminių medžiagų
agentūros (ECHA) priimti sprendimai.
Nors Apeliacinė komisija priklauso ECHA, ji
sprendimus priima savarankiškai.
Sprendimus kiekvienu atveju priima pirmininkas,
techninę kvalifikaciją ir teisinę kvalifikaciją turintis
narys.

Kokius sprendimus
galima apskųsti?

Kas gali teikti
apeliacinius skundus?

Pagal REACH reglamentą skundą Apeliacinei
komisijai galima pateikti dėl šių ECHA priimtų
sprendimų:
• bendrosios prievolės registruoti, vykdant
produkto ir technologinius tyrimus bei plėtrą,
išimčių;
• registravimo dokumentacijų atmetimo;
• dalijimosi duomenimis;
• pasiūlymų atlikti bandymus nagrinėjimo;
• registravimo dokumentacijų atitikties patikrų;
• cheminių medžiagų vertinimo.

Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo gali pateikti
apeliacinį skundą dėl jam skirto sprendimo. Kiekvienas
fizinis ar juridinis asmuo taip pat gali pateikti
apeliacinį skundą dėl sprendimo, kuris, nors ir skirtas
kitam asmeniui, yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo
susijęs.

Apeliacinė komisija taip pat turi teisę priimti
sprendimus dėl skundų, kuriais skundžiami kai
kurie ECHA pagal Biocidinių produktų reglamentą
priimti sprendimai:
• paraiškomis patvirtinti veikliąją medžiagą;
• paraiškomis biocidinio produkto Sąjungos
autorizacijos liudijimui gauti;
• veikliųjų medžiagų techninio lygiavertiškumo
vertinimu;
• dalijimusi duomenimis.
Prieš pateikiant ieškinį dėl pirmiau nurodytų tipų
ECHA sprendimų Europos Sąjungos Bendrajame
Teisme, skundą būtina pateikti Apeliacinei
komisijai.
Kitus, pirmiau pateiktame sąraše nenurodytus
ECHA sprendimus, galima apskųsti tiesiai
Bendrajam Teismui.

Kada pateikti skundą?
Bendru atveju Apeliacinės komisijos kanceliarija
skundą turi gauti per tris mėnesius nuo ginčijamo
sprendimo priėmimo dienos.

Kiek tai kainuoja?
Mokesčiai siekia 1 794–7 175 EUR. Jų suma priklauso
nuo to, kokio tipo sprendimas skundžiamas, ir nuo
įmonės dydžio.
Jei mokestis už skundą nebus sumokėtas iki
apeliacinio skundo pateikimo termino, bus laikoma,
kad skundas negautas.

Papildoma informacija
Daugiau informacijos apie apeliacinę procedūrą (taip
pat praktinius nurodymus, pranešimus apie skundus ir
galutinius sprendimus) galima rasti ECHA svetainėje
adresu:

echa.europa.eu

