Överklagandenämndens
mål

Överklagandenämndens
kansli

Överklagandeförfarandet ger berörda parter
möjlighet att få en oberoende prövning av vissa
av beslut som Europeiska kemikaliemyndigheten
fattar i enlighet med Reachförordningen och
biocidförordningen.

Överklagandenämnden har ett kansli till sitt
förfogande. Kansliet är särskilt ansvarigt för all
kommunikation mellan överklagandenämnden och
parterna i överklagandeförfarandena.

En oberoende prövning av ECHAs
beslut

Överklagandenämnden avgör alla överklaganden
från fall till fall.
Överklagandenämnden har som syfte att avgöra
alla överklaganden så grundligt och effektivt som
möjligt. Det innebär till exempel
• att nämnden respekterar fullständigt alla
berörda parters rättigheter,
• att nämnden arbetar objektivt och oberoende
och enligt föredömliga integritetsnormer under
beslutsprocessens gång, och
• att nämnden avgör överklagandena helt
och hållet ur ett rättsligt och vetenskapligt
perspektiv.

Kontakt
ALL KOMMUNIKATION TILL ÖVERKLAGANDENÄMNDEN SKA
SKICKAS TILL NÄMNDENS KANSLI.

echa.europa.eu

Den här foldern sammanfattar kortfattat förfarandet vid ett
överklagande. Den ersätter inte de relevanta rättsliga texter som
vi bestämt råder alla eventuella klagande att läsa innan de avgör
om de vill överklaga ett beslut eller inte, och innan de lämnar in
ett överklagande.
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Om
överklagandenämnden

Beslut som kan överklagas
till nämnden

Överklagandenämnden inrättades genom REACH
-förordningen. Den ska avgöra överklaganden
av vissa beslut som fattats av Europeiska
kemikaliemyndigheten (ECHA).

De beslut som ECHA fattat enligt REACHförordningen och som kan överklagas till
överklagandenämnden är:
• Undantag från den allmänna registreringsplikten
för produkt- och processorienterad forskning
och utveckling.
• Beslut om att avvisa registrering.
• Gemensamt utnyttjande av data.
• Granskning av testningsförslag.
• Granskning att registreringsdossier uppfyller
kraven.
• Ämnesutvärdering.

Även om överklagandenämnden är en del av ECHA,
fattar den sina beslut på ett oberoende sätt.
Varje ärende avgörs av en ordförande, en ledamot
som är tekniskt kvalificerad och en ledamot som är
juridiskt kvalificerad.

Överklagandenämnden får också avgöra
överklaganden av vissa beslut som ECHA tar enligt
förordningen om biocidprodukter:
• Ansökningar om godkännande av ett verksamt
ämne.
• Ansökningar om unionsgodkännande för en
biocidprodukt.
• Bedömning av den tekniska ekvivalensen av
verksamma ämnen.
• Datadelning.
För de ovan nämnda ECHA -beslut, som anges
ovan måste ett överklagande ha lämnats till
överklagandenämnden innan talan får väckas vid
Europeiska unionens tribunal.
Andra typer av ECHA-beslut som inte finns med
i förteckningen ovan kan eventuellt överklagas
direkt till Europeiska unionens tribunal.

Vem kan överklaga?
Alla fysiska eller juridiska personer kan överklaga
ett beslut som är riktat till dem. Alla fysiska eller
juridiska personer kan också överklaga ett beslut som
direkt och personligen berör dem, även om beslutet är
riktat till en annan person.

Tidsfrist för överklagande
I allmänhet måste ett överklagande ha kommit in till
överklagandenämndens kansli inom tre månader från
datumet för det beslut som överklagas.

Kostnaden för att överklaga
Avgiften varierar från 1 794 euro till 7 175 euro,
beroende på typ av beslut som överklagas och
företagets storlek.
Överklagandeavgiften måste vara betald inom den
angivna tidsfristen för att överklagandet ska anses
som mottaget.

Mer information
Mer information om överklagandeförfarandet
(bland annat praktiska anvisningar, meddelanden om
överklaganden och slutliga beslut) finns på ECHAs
webbsida:

echa.europa.eu

