Rolul Camerei de
recurs

Grefa Camerei de
recurs

Procedura de recurs oferă părţilor interesate
posibilitatea de a solicita o examinare
independentă a anumitor decizii ECHA
adoptate în temeiul Regulamentului REACH şi al
Regulamentului privind produsele biocide.

Camera de recurs este asistată de o grefă. Grefa
este responsabilă, în special, de comunicarea
dintre Camera de recurs şi părţile implicate în
procedurile de recurs.

Toate recursurile sunt examinate individual de
Camera de recurs.

O examinare independentă a deciziilor
ECHA

Camera de recurs are rolul de a examina toate
recursurile în cel mai eficace şi eficient mod
posibil. Aceasta se asigură, de exemplu, că:
• drepturile tuturor părţilor implicate în recurs
sunt respectate în totalitate;
• norme exemplare de integritate, imparţialitate
şi independenţă sunt aplicate în cadrul
procesului decizional al Camerei de recurs; şi
• recursurile sunt examinate integral atât din
punct de vedere juridic, cât şi ştiinţific.

Contact
TOATE COMUNICĂRILE CĂTRE CAMERA DE RECURS TREBUIE
ADRESATE GREFEI CAMEREI DE RECURS.

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
Această broşură oferă doar o scurtă prezentare a procedurii
de recurs. Nu înlocuieşte textele juridice relevante pe care toţi
reclamanţii potenţiali sunt sfătuiţi să le consulte înainte de a se
hotărî dacă să iniţieze un recurs şi înainte de a înainta un recurs.

Camera de recurs a
Agenţiei Europene
pentru Produse
Chimice
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Cine suntem noi
Camera de recurs a fost instituită de Regulamentul
REACH pentru a lua decizii cu privire la recursurile
împotriva anumitor decizii ale Agenţiei Europene
pentru Produse Chimice (ECHA).
Deşi Camera de recurs face parte din ECHA, ea
adoptă deciziile în mod independent.
Fiecare caz este examinat de un preşedinte, un
membru cu pregătire tehnică şi un membru cu
pregătire juridică.

Quais as decisões que
podem ser objeto de
um recurso?
Deciziile adoptate de ECHA în temeiul
Regulamentului REACH care pot face obiectul unui
recurs în faţa Camerei de recurs includ:
• Excepţiile de la obligaţia generală de a înregistra
PPORD;
• Respingerea înregistrărilor;
• Schimbul de date;
• Examinarea propunerilor de testare;
• Verificarea conformităţii înregistrărilor;
• Evaluarea substanţelor.
The Camera de recurs are competenţa de a lua
decizii cu privire la recursurile împotriva anumitor
decizii adoptate în temeiul Regulamentului privind
produsele biocide:
• cererile de aprobare a unei substanţe active;
• cererile de autorizare în cadrul Uniunii a unui
produs biocid;
• evaluarea echivalenţei tehnice a substanţelor
active;
• schimbul de date.
Pentru deciziile ECHA menţionate mai sus, este
necesară formularea unui recurs în faţa Camerei de
recurs înainte de a se putea iniţia o acţiune în faţa
Tribunalului Uniunii Europene.
Este posibilă atacarea altor decizii ale ECHA care
nu sunt menţionate în lista de mai sus, direct în faţa
Tribunalului Uniunii Europene.

Cine poate formula un
recurs?
Orice persoană fizică sau juridică poate formula un
recurs împotriva unei decizii al cărei destinatar este.
Orice persoană fizică sau juridică poate, de asemenea,
formula un recurs împotriva unei decizii care o
afectează direct şi personal, chiar dacă decizia are alt
destinatar.

Când poate fi formulat
un recurs?
Ca regulă generală, un recurs trebuie primit de grefa
Camerei de recurs în termen de trei luni de la data
deciziei atacate.

Cât costă?
Taxele variază între 1 794 şi 7 175 de euro în funcţie
de decizia care face obiectul recursului şi mărimea
întreprinderii.
Un recurs nu se consideră formulat dacă taxa de
recurs nu a fost plătită înainte de termenul limită
pentru formularea unui recurs.

Informaţii
suplimentare
Informaţii suplimentare cu privire la procedura de
recurs (inclusiv instrucţiuni practice, anunţurile de
recurs şi deciziile finale) pot fi consultate pe site-ul
ECHA:

echa.europa.eu

