Apelācijas padomes
loma

Apelācijas padomes
kanceleja

Apelācijas process iesaistītajām pusēm dod
iespēju pieprasīt atsevišķu ECHA lēmumu
neatkarīgu izskatīšanu (kas pieņemti atbilstīgi
REACH regulai un Biocīdu regulai).

Apelācijas padomei palīdz kanceleja. Kanceleja ir
atbildīga par visu saziņu starp Apelācijas padomi
un apelācijas procedūrā iesaistītajām pusēm.

Apelācijas padome visas apelācijas izskata, katru
gadījumu izvērtējot atsevišķi.
Apelācijas padomes mērķis ir iespējami lietderīgi
un efektīvi izskatīt visas apelācijas. Šim nolūkam
tiek nodrošināts, piemēram, ka:
• tiek pilnībā ievērotas visu apelācijas procedūrā
iesaistīto pušu tiesības;
• Apelācijas padomes lēmuma taisīšanas procesā
tiek piemēroti godprātīguma, taisnīguma un
neatkarīguma paraugprincipi; un
• apelācijas tiek pilnībā izvērtētas gan no
juridiskā, gan zinātniskā viedokļa.

ECHA lēmumu neatkarīga izskatīšana

Kontakti
VISA SAZIŅA AR APELĀCIJAS PADOMI ADRESĒJAMA
APELĀCIJAS PADOMES KANCELEJAI.

echa.europa.eu

Šajā brošūrā sniegts vienīgi konspektīvs apelācijas procesa
kopsavilkums. Tā neaizstāj attiecīgos juridiskos dokumentus, ar
kuriem pirms lēmuma celt apelācijas prasību un pirms apelācijas
faktiskās iesniegšanas ļoti ieteicams iepazīties visām personām,
kas vēlas iesniegt apelāciju.

Eiropas Ķimikāliju
aģentūras Apelācijas
padome
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Kas mēs esam
Apelācijas padome tika izveidota saskaņā ar
REACH regulu, lai lemtu par apelācijām pret
atsevišķiem Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA)
lēmumiem.
Lai gan Apelācijas padome ir ECHA daļa, tā ir
neatkarīga lēmumu pieņemšanā.
Par katru lietu lemj priekšsēdētājs, viens juridiski
kvalificēts un viens tehniski kvalificēts Padomes
loceklis.

Pret kādiem
lēmumiem var celt
apelācijas prasību?
Saskaņā ar REACH regulu pieņemtie ECHA lēmumi,
kurus var pārsūdzēt Apelācijas padomē, ir šādi:
• atbrīvojumi no vispārējā pienākuma reģistrēt
PPORD;
• reģistrācijas pieteikuma noraidījums;
• datu kopīgošana;
• testēšanas priekšlikumu izskatīšana;
• reģistrācijas pieteikumu pareizības pārbaude;
• vielas novērtējums.
Apelācijas padomes kompetencē ir arī lemt par
apelācijām pret atsevišķiem ECHA lēmumiem, kas
tiek pieņemti saskaņā ar Biocīdu regulu:
• pieteikumiem par aktīvās vielas apstiprināšanu;
• pieteikumiem par Savienības licences
piešķiršanu biocīdu produktam;
• aktīvo vielu tehniskās ekvivalences novērtēšanu;
• datu kopīgu lietošanu.
Visos minēto lēmumu gadījumos pirms prasību
celšanas Eiropas Savienības Vispārējā tiesā ir
jāiesniedz apelācija Apelācijas padomē.
Pastāv iespēja apstrīdēt citus, iepriekšējā
uzskaitījumā neiekļautos ECHA lēmumus, tieši
vēršoties Vispārējā tiesā.

Kas var celt apelācijas
prasību?
Jebkura fiziska vai juridiska persona var celt
apelācijas prasību pret šai personai adresētu lēmumu.
Jebkura fiziska vai juridiska persona var celt apelāciju
arī pret lēmumu, kas tieši un individuāli uz to attiecas,
arī gadījumos, kad lēmuma adresāts ir cita persona.

Kad celt apelācijas
prasību?
Atbilstoši vispārējai kārtībai Apelācijas padomei
apelācija ir jāsaņem triju mēnešu laikā pēc apstrīdētā
lēmuma datuma.

Kādas ir izmaksas?
Maksājuma apmērs ir no EUR 1 794 līdz EUR 7 175
atkarībā no apstrīdamā lēmuma veida un uzņēmuma
lieluma.
Apelācija netiek uzskatīta par saņemtu, ja maksājums
nav nomaksāts pirms apelācijas prasības celšanas
termiņa beigām.

Papildinformācija
Papildinformācija par apelācijas procedūru (tostarp
praktiski norādījumi, paziņojumi par apelāciju
pieteikumiem un galīgie lēmumi) ir atrodami ECHA
tīmekļa vietnē::

echa.europa.eu

