Cel Rady Odwoławczej
Proces odwoławczy daje zainteresowanym
stronom możliwość zażądania przeprowadzenia
niezależnego przeglądu niektórych decyzji ECHA
podejmowanych na mocy rozporządzenia REACH
oraz rozporządzenia w sprawie produktów
biobójczych.
Każde odwołanie Rada Odwoławcza rozpatruje
indywidualnie.

Kancelaria Rady
Odwoławczej
W swych działaniach Radę Odwoławczą wspomaga
Kancelaria. Odpowiada ona w szczególności za
wszelką komunikację pomiędzy Radą Odwoławczą
a stronami zaangażowanymi w postępowanie
odwoławcze.

Niezależny przegląd decyzji ECHA

Celem Rady Odwoławczej jest rozpatrzenie
wszystkich odwołań w maksymalnie skuteczny i
wydajny sposób. Oznacza to zapewnienie m.in.:
pełnego przestrzegania praw wszystkich stron
zaangażowanych w proces odwoławczy;
• stosowania wzorcowych standardów rzetelności,
bezstronności i niezależności w procesie
podejmowania decyzji przez Radę Odwoławczą;
oraz
• starannego rozpatrzenia odwołań zarówno z
prawnego, jak i naukowego punktu widzenia.

Kontakt
WE WSZELKICH SPRAWACH SKIEROWANYCH DO RADY
ODWOŁAWCZEJ NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ
RADY ODWOŁAWCZEJ.

echa.europa.eu

Niniejsza ulotka stanowi jedynie krótkie streszczenie procesu
odwoławczego. Nie zastępuje ona właściwych tekstów prawnych,
z którymi wszystkie osoby wnoszące odwołanie muszą się
zapoznać przed podjęciem decyzji, czy wnosić odwołanie, czy też
nie, oraz przed samym złożeniem odwołania.
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Kim jesteśmy?
Rada Odwoławcza została powołana na mocy
rozporządzenia REACH w celu rozpatrywania
odwołań wnoszonych od niektórych decyzji
Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).
Mimo że Rada Odwoławcza należy do struktur
ECHA, decyzje podejmuje autonomicznie.
Każdą sprawę rozpatruje przewodniczący, jeden
członek z uprawnieniami technicznymi oraz jeden
członek z uprawnieniami prawnymi.

Od jakich decyzji
przysługuje
odwołanie?
Decyzje ECHA podejmowane na podstawie
rozporządzenia REACH, od których przysługuje
odwołanie do Rady Odwoławczej, to m.in.:
• zwolnienie z ogólnego obowiązku rejestracji
substancji do celów badań dotyczących
produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju;
• odrzucenie rejestracji;
• udostępnianie danych;
• ocena propozycji przeprowadzenia badań;
• sprawdzanie zgodności dokumentacji
rejestracyjnej;
• ocena substancji.
Rada Odwoławcza zajmuje się również odwołaniami
od niektórych decyzji ECHA podejmowanych
na mocy rozporządzenia w sprawie produktów
biobójczych:
• wniosków o zatwierdzenie substancji czynnej;
• wniosków o pozwolenie unijne dla produktu
biobójczego;
• oceny równoważności technicznej substancji
czynnych;
• udostępniania danych.
W przypadku wymienionych powyżej decyzji ECHA
odwołanie należy złożyć do Rady Odwoławczej,
zanim sprawę skieruje się do Sądu Unii
Europejskiej.
Od decyzji ECHA niewymienionych powyżej
można się odwołać bezpośrednio do Sądu Unii
Europejskiej.

Kto może się odwołać?
Każda osoba fizyczna lub prawna może odwołać się od
skierowanej do niej decyzji. Każda osoba fizyczna lub
prawna może także wnieść odwołanie od decyzji, która
bezpośrednio i indywidualnie jej dotyczy, nawet jeśli
skierowana jest do innej osoby.

Kiedy wnieść
odwołanie?
Zasadniczo odwołanie musi wpłynąć do Kancelarii
Rady Odwoławczej w ciągu trzech miesięcy od daty
wydania zaskarżanej decyzji.

Ile to kosztuje?
Opłaty za odwołanie wahają się od 1 794 EUR
do 7 175 EUR, w zależności od rodzaju decyzji,
od której wnosi się odwołanie, oraz od wielkości
przedsiębiorstwa.
Odwołanie uważa się za niewniesione, jeżeli opłata
za odwołanie nie została uiszczona przed upływem
terminu na wniesienie odwołania.

Więcej informacji
Więcej informacji na temat postępowania
odwoławczego (w tym praktyczne wskazówki,
ogłoszenia o odwołaniach oraz ostateczne decyzje)
można znaleźć na stronie internetowej ECHA:

echa.europa.eu

