Poslanie odvolacej
rady

Kancelária odvolacej
rady

Odvolací postup ponúka dotknutým stranám
možnosť požiadať o nezávislé preskúmanie
niektorých rozhodnutí ECHA, ktoré boli prijaté
podľa nariadenia REACH a nariadenia o biocídnych
výrobkoch.

Odvolacej rade pomáha kancelária. Kancelária
zodpovedá predovšetkým za akúkoľvek
komunikáciu medzi odvolacou radou a ostatnými
stranami zúčastnenými na odvolacom konaní.

Všetky odvolania odvolacia rada posudzuje
jednotlivo.

Nezávislé preskúmanie rozhodnutí
agentúry ECHA

Cieľom odvolacej rady je posúdiť všetky odvolania
čo najúčinnejšie a najúčelnejšie. Okrem iného tým
zaručí, že:
• práva všetkých strán zúčastnených na
odvolacom konaní sa plne dodržia,
• v rozhodovacom procese odvolacej rady sa
uplatnia príkladné normy integrity, nestrannosti
a nezávislosti,
• odvolania sa dôsledne posúdia z právneho a
vedeckého hľadiska.

Kontakt
VŠETKY FORMY KOMUNIKÁCIE S ODVOLACOU RADOU SA
MUSIA ADRESOVAŤ KANCELÁRII ODVOLACEJ RADY.

echa.europa.eu

Tento informačný leták prináša iba krátky prehľad odvolacieho
postupu. Nenahrádza príslušné právne predpisy, s ktorými sa
majú bezvýhradne oboznámiť všetky prípadné odvolávajúce sa
strany, ak zvažujú, či podajú odvolanie a predtým, ako odvolanie
skutočne podajú.
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Kto sme
Odvolacia rada bola zriadená nariadením REACH,
aby rozhodovala o odvolaniach proti niektorým
rozhodnutiam Európskej chemickej agentúry
(ECHA).
Aj keď je odvolacia rada súčasťou agentúry, vo
svojom rozhodovaní je nezávislá.
O každom prípade rozhodujú predseda, člen s
technickou kvalifikáciou a člen s právnickou
kvalifikáciou.

Proti ktorým
rozhodnutiam
je možné podať
odvolanie?

Kto sa môže odvolať?

K rozhodnutiam agentúry ECHA prijatým v rámci
nariadenia REACH, proti ktorým je možné podať
odvolanie na odvolaciu radu, patria tieto:
• výnimky zo všeobecnej registračnej povinnosti
pri PPORD,
• zamietnutie registrácií,
• zdieľanie údajov,
• preskúmanie návrhov na testovanie,
• kontroly súladu registrácií,
• hodnotenie látok.

Kedy sa odvolať?

Odvolacia rada je oprávnená rozhodovať aj
o odvolaniach proti niektorým rozhodnutiam
agentúry ECHA prijatým v rámci nariadenia
o biocídnych výrobkoch:
• žiadosti o schválenie účinnej látky,
• žiadosti o autorizáciu na úrovni Únie biocídneho
výrobku,
• hodnotenie technickej ekvivalencie účinných
látok,
• spoločné využívanie údajov.
Odvolania proti uvedeným rozhodnutiam agentúry
sa musia podať na odvolacej rade predtým, ako je
možné konať pred Všeobecným súdom Európskej
únie.
Existuje možnosť napadnúť ostatné rozhodnutia
agentúry, ktoré nie sú na uvedenom zozname,
a obrátiť sa priamo na Všeobecný súd.

Každá fyzická alebo právnická osoba sa môže odvolať
proti rozhodnutiu určenému tejto osobe. Každá
fyzická alebo právnická osoba sa môže odvolať aj
proti rozhodnutiu, ktoré napriek tomu, že je určené
inej osobe, sa jej priamo a osobne dotýka.

Vo všeobecnosti musí byť odvolanie doručené
kancelárii odvolacej rady do troch mesiacov od
dátumu rozhodnutia napadnutého odvolaním.

Aké sú poplatky?
Poplatky sa pohybujú od 1 794 EUR do 7 175 EUR
v závislosti od druhu napadnutého rozhodnutia
a veľkosti podniku.
Odvolanie sa pokladá za doručené odvolacej rade až
vtedy, keď je agentúre doručený príslušný poplatok v
lehote na podanie odvolania.

Viac informácií
Podrobnejšie informácie o odvolacom postupe
(vrátane praktických pokynov, oznámení o odvolaní
a konečných rozhodnutí) sa nachádza na webovej
stránke agentúry ECHA:

echa.europa.eu

