Vloga komisije za
pritožbe

Tajništvo komisije za
pritožbe

Pritožbeni postopek prizadetim strankam
zagotavlja možnost, da zaprosijo za neodvisno
presojo glede določenih odločitev agencije ECHA
(sprejete na podlagi uredbe REACH in uredbe o
biocidnih proizvodih).

Komisiji za pritožbe pomaga njeno tajništvo. To je
zlasti pristojno za komunikacijo med komisijo za
pritožbe in strankami pritožbenega postopka.

Neodvisna presoja o odločitvah
agencije ECHA

Komisija za pritožbe obravnava vse pritožbe za
vsak posamični primer posebej.
Pritožbe si prizadeva obravnavati čim uspešneje in
učinkoviteje. To na primer vključuje prizadevanja,
da:
• se v celoti upoštevajo pravice vseh vključenih
strank pritožbenega postopka;
• se pri presojanju uporabljajo najvišji standardi
neoporečnosti, nepristranskosti in neodvisnosti
in
• se pritožbe obravnavajo tako, da se upošteva
pravni in znanstveni vidik posamičnega primera.

Kontakt
VSE DOPISE, NAMENJENE KOMISIJI ZA PRITOŽBE, JE TREBA
NASLOVITI NA NJENO TAJNIŠTVO.

echa.europa.eu

Ta letak vsebuje le kratek pregled pritožbenega postopka in ne
more nadomestiti ustreznih pravnih besedil. Pritožnikom zato
priporočamo, da ta pravna besedila preberejo pred sprejetjem
odločitve o tem, ali pritožbo vložiti ali ne, in pred samo vložitvijo
pritožbe.
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Kdo smo?
Komisija za pritožbe, ki je bila ustanovljena z
uredbo REACH, je pristojna za presojo v pritožbah
zoper določene odločitve, ki jih sprejema Evropska
agencija za kemikalije (ECHA).
Čeprav je komisija za pritožbe del agencije ECHA,
je pri sprejemanju odločitev neodvisna.
O vsakem primeru razsoja predsednik komisije za
pritožbe, ki je tehnično in pravno usposobljen član
komisije.

Zoper katere
odločitve se je možno
pritožiti?
Pritožiti se je možno zoper naslednje vrste
odločitev agencije ECHA, sprejete v okviru uredbe
REACH:
• izvzetja iz splošne obveznosti registriranja
snovi, ki se uporabljajo za v proizvod in proces
usmerjene raziskave in razvoj (PPORD);
• zavrnitve registracij;
• souporabo podatkov;
• preučitev predlogov za testiranje;
• preverjanje skladnosti registracij;
• evalvacijo snovi.
Komisija za pritožbe je prav tako pristojna za
presojo v zvezi s pritožbami zoper odločitve
agencije ECHA, sprejete v okviru uredbe o biocidnih
proizvodih:
• vloge za odobritev aktivne snovi;
• vloge za dovoljenje Unije za biocidni proizvod;
• ocenjevanje tehnične ekvivalence aktivnih snovi;
• souporabo podatkov.
Za vse zgoraj naštete vrste odločitev agencije
ECHA je treba pritožbo najprej nasloviti na komisijo
za pritožbe, šele nato pa se lahko pritožnik obrne
na Sodišče Evropske unije.
Neposredno na Sodišču se lahko izpodbijajo tudi
druge odločitve agencije ECHA, ki na zgornjem
seznamu niso navedene.

Kdo se lahko pritoži?
Zoper odločitev se lahko pritoži katera koli fizična
ali pravna oseba, na katero je odločitev naslovljena.
Fizična ali pravna oseba pa se lahko pritoži tudi zoper
odločbo, ki jo zadeva neposredno in osebno, četudi je
odločba naslovljena na drugo osebo.

Kdaj vložiti pritožbo?
Tajništvo komisije za pritožbe mora pritožbo prejeti v
treh mesecih od dneva sprejetja izpodbijane odločitve.

Koliko znašajo stroški?
Pristojbine znašajo od 1 794 do 7 175 EUR, odvisno
od vrste odločitve, zoper katero je bila podana
pritožba, in velikosti podjetja.
Pritožba ne bo sprejeta, če se pristojbina za pritožbo
ne plača pred iztekom roka za oddajo pritožbe.

Dodatne informacije
Več informacij o pritožbenem postopku (vključno s
praktičnimi navodili, obvestili o pritožbah in končnih
sklepih) je na voljo na spletni strani agencije ECHA:

echa.europa.eu

