Doel van de kamer van
beroep

De griffie van de kamer
van beroep

De beroepsprocedure biedt benadeelde partijen de
mogelijkheid over bepaalde beslissingen van ECHA
een onafhankelijk oordeel te vragen (die worden
genomen op grond van de REACH-verordening en
de Biocidenverordening).

De kamer van beroep wordt bijgestaan
door een griffie. De griffie is met name
verantwoordelijk voor alle communicatie tussen
de kamer van beroep en de betrokkenen bij een
beroepsprocedure.

Alle beroepen worden door de kamer van beroep
geval per geval onderzocht.

Voor een onafhankelijke oordeel over
de beslissingen van ECHA

Het doel van de kamer van beroep is alle
beroepen zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te
behandelen. Dit houdt onder meer in dat ervoor
moet worden gezorgd dat:
• de rechten van alle bij het beroep betrokken
partijen volledig worden geëerbiedigd;
• in het besluitvormingsproces van de kamer
van beroep voorbeeldige maatstaven inzake
integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid
worden toegepast, en
• de beroepen volledig worden onderzocht, zowel
vanuit juridisch als vanuit wetenschappelijk
standpunt.

Contact
ALLE COMMUNICATIE MET DE KAMER VAN BEROEP MOET
WORDEN GERICHT AAN DE GRIFFIE VAN DE KAMER VAN
BEROEP.

echa.europa.eu

Deze brochure geeft slechts een beknopt overzicht van de
beroepsprocedure. Partijen die een beroep willen instellen, wordt
ten stelligste aangeraden de desbetreffende wetteksten te
raadplegen vooraleer een beslissing over een eventueel beroep te
nemen en het beroep daadwerkelijk in te stellen.

De kamer van beroep
van het Europees
Agentschap voor
chemische stoffen
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Wie zijn wij?
De kamer van beroep is in het leven geroepen
door de REACH-verordening met de bedoeling een
oordeel te vellen over bepaalde beslissingen van
het Europees Agentschap voor chemische stoffen
(ECHA).
Hoewel de kamer van beroep deel uitmaakt van
ECHA, is zij onafhankelijk in het nemen van haar
beslissingen.
Over elke zaak wordt beslist door een voorzitter,
een technisch gekwalificeerd lid en een juridisch
gekwalificeerd lid.

Tegen welke
beslissingen kan
een beroep worden
ingesteld?
Bij de kamer van beroep kan onder meer een
beroep worden ingesteld tegen de volgende
soorten beslissingen die ECHA uit hoofde van de
REACH-verordening heeft genomen:
• vrijstelling van de algemene registratieplicht
voor onderzoek en ontwikkeling gericht op
producten en procedés;
• afwijzingen van registraties;
• gezamenlijk gebruik van gegevens;
• onderzoek van testvoorstellen;
• nalevingscontrole van registraties;
• beoordeling van stoffen.
De kamer van beroep is ook bevoegd om
te oordelen over beroepen tegen bepaalde
beslissingen die ECHA neemt uit hoofde van de
biocidenverordening:
• aanvragen tot goedkeuring van een werkzame
stof;
• aanvragen tot autorisatie op Unieniveau van een
biocide;
• beoordeling van de technische gelijkwaardigheid
van werkzame stoffen;
• gezamenlijk gebruik van gegevens.
Voor al deze soorten ECHA-beslissingen geldt
dat eerst een beroep voor de kamer van beroep
moet worden ingesteld vooraleer de zaak voor het
Gerecht van de Europese Unie kan worden gebracht.
Beslissingen van ECHA die niet in de lijst hierboven
voorkomen, kunnen eventueel rechtstreeks voor
het Gerecht worden aangevochten.

Wie kan een beroep
instellen?
Elke natuurlijke of rechtspersoon kan een beroep
instellen tegen een tot hem gerichte beslissing. Elke
natuurlijke of rechtspersoon kan eveneens een beroep
instellen tegen een beslissing die tot een andere
persoon is gericht maar waarbij hij een rechtstreeks
en individueel belang heeft.

Wanneer moet het beroep
worden ingesteld?

Als algemene regel geldt dat een beroep binnen
drie maanden na de bekendmaking van de betwiste
beslissing bij de griffie van de kamer van beroep moet
toekomen.

Wat zijn de kosten?

De vergoedingen lopen uiteen van 1 794 tot 7 175
EUR, afhankelijk van het soort beslissing dat wordt
aangevochten en de omvang van het bedrijf.
Indien de vergoeding voor het beroep niet binnen de
uiterste termijn voor het instellen van een beroep
is betaald, wordt het beroep als niet-ontvangen
beschouwd.

Aanvullende informatie
Meer informatie over de beroepsprocedure (zoals
praktische aanwijzingen, aankondigingen van
beroepen en definitieve beslissingen) is te vinden op
de website van ECHA:

echa.europa.eu

