Data

Recomenda-se a utilização deste formulário no envio de qualquer peça processual com ANEXOS ou
ELEMENTOS DE PROVA à Câmara de Recurso da Agência Europeia dos Produtos Químicos no âmbito
de processos de recurso previstos nos artigos 91.º a 93.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Este formulário não poderá ser enviado ou apresentado separadamente. Deverá ser sempre
acompanhado pelos anexos/elementos de prova especificados no documento. Deverá ser utilizada
uma Ficha de Prova separada para cada elemento de prova.
Leia os pontos 27 a 31 das “Orientações Práticas para as partes em processos de recurso
perante a Câmara de Recurso da Agência Europeia dos Produtos Químicos”, antes de
preencher este formulário.
As últimas versões das Orientações Práticas, assim como o presente formulário e a Ficha de Prova
podem ser transferidos a partir do sítio web da ECHA e preenchidos online. Se optar por usar o formato
de papel, preencha os documentos com letra legível a tinta azul ou preta.

QUADRO DE ANEXOS

A-

-

(Número de recurso, caso já tenha sido
notificado)

(Número da Decisão ECHA contestada, se não houver
número de recurso)

Informações gerais
PESSOA QUE APRESENTA O DOCUMENTO
Nome (pessoa colectiva ou nome e apelido):

Lista de anexos
N.º DE
ANEXO

NOME E TIPO DE ANEXO
Cada anexo deverá ser numerado, listado e descrito individualmente.
Indique se o anexo é apresentado como elemento de prova, assinalando
“sim” ou “não”.
Se o anexo for um elemento de prova, deverá também preencher uma
FICHA DE PROVA em separado.

ELEMENTO
DE PROVA
Sim / Não

Lista de anexos
N.º DE
ANEXO

NOME E TIPO DE ANEXO
Cada anexo deverá ser numerado, listado e descrito individualmente.
Indique se o anexo é apresentado como elemento de prova, assinalando
“sim” ou “não”.
Se o anexo for um elemento de prova, deverá também preencher uma
FICHA DE PROVA em separado.

ELEMENTO
DE PROVA
Sim / Não

