Helsinki, 25 maart 2009
Doc: MB/12/2008 definitief

BESLUIT OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN
VERORDENING (EG) NR. 1049/2001 VAN HET EUROPEES
PARLEMENT EN DE RAAD INZAKE DE TOEGANG VAN HET
PUBLIEK TOT DOCUMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT,
DE RAAD EN DE COMMISSIE
(Document aangenomen door de raad van bestuur op 23 april 2008 zoals gewijzigd bij
Besluit ED/04/2009 van 25 maart 2009)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR CHEMISCHE
STOFFEN
Gezien artikel 118, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van
een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en
Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad
en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en van de Raad van
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement,
de Raad en de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 1049/2001 is van toepassing op de documenten die bij het Europees
Agentschap voor chemische stoffen berusten.
(2) Het is noodzakelijk om regels op te stellen voor de tenuitvoerlegging van Verordening
(EG) nr. 1049/2001, die openbaar zouden moeten worden gemaakt.
(3) Deze regelingen doen geen afbreuk aan Verordening (EG) nr. 1367/2006 betreffende de
toepassing van de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie,
inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op de
communautaire instellingen en organen, die regels bevat die rechtstreeks van toepassing zijn
op documenten die bij het Agentschap berusten en die informatie met betrekking tot het
milieu bevatten, met name de bepalingen van titel II van die verordening, waarmee naar
behoren rekening moet worden gehouden.
(4) Er moet naar behoren rekening worden gehouden met artikel 118, lid 2, en artikel 119 van
Verordening (EG) nr. 1907/2006, die de commerciële belangen van personen die informatie
bij het Agentschap indienen, beschermen, evenals het algemene belang van de
openbaarmaking van informatie over chemische stoffen, onder meer wanneer onmiddellijk
optreden noodzakelijk is ter bescherming van de gezondheid van de mens, de veiligheid of
het milieu,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
In dit besluit worden de regelingen omschreven op grond waarvan het publiek toegang zal
worden verschaft tot documenten die bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen
(hierna ‘het Agentschap’) berusten, onverminderd het bepaalde in Verordening
(EG) nr. 1367/2006. Dit recht op toegang betreft documenten die bij het Agentschap
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berusten, dat wil zeggen documenten die het Agentschap heeft opgesteld of ontvangen en die
in zijn bezit zijn.

Artikel 2
Verzoeken om toegang
1. Verzoeken om toegang tot een document dienen schriftelijk aan het Agentschap te worden
gericht via de website van het Agentschap, per e-mail, per post of per fax. De adressen
waarnaar verzoeken moeten worden verzonden, staan vermeld in de bijlage bij dit besluit. De
uitvoerend directeur kan besluiten de bijlage indien nodig te actualiseren.
2. Het Agentschap zal initiële en confirmatieve verzoeken om toegang binnen vijftien
werkdagen na registratie van het verzoek beantwoorden. Als een verzoek betrekking heeft op
een zeer lang document of op een zeer groot aantal documenten, kan deze termijn met vijftien
werkdagen worden verlengd. Van iedere verlenging van deze termijn moet de verzoeker
vooraf in kennis worden gesteld met vermelding van de redenen daarvoor.
3. Als een verzoek niet nauwkeurig genoeg is, zoals bedoeld in artikel 6, lid 2, van
Verordening (EG) nr. 1049/2001, zal het Agentschap de verzoeker om nadere precisering
vragen zodat het de gevraagde documenten kan identificeren; de uiterste antwoordtermijn
gaat pas in als het Agentschap deze informatie heeft ontvangen.
4. Iedere volledige of gedeeltelijke afwijzing wordt met redenen omkleed en attendeert de
verzoeker op de middelen die hem nog ter beschikking staan.

Artikel 3
Behandeling van initiële verzoeken
1. Zodra een verzoek is geregistreerd, krijgt de verzoeker een ontvangstbevestiging
toegezonden, tenzij het antwoord per kerende post kan worden toegezonden.
2. De ontvangstbevestiging en het antwoord worden schriftelijk, waar mogelijk in
elektronische vorm, verstuurd.
3. De verzoeker wordt van het antwoord op zijn verzoek in kennis gesteld door het
Agentschap, of door de griffier van de kamer van beroep wanneer het verzoek processtukken
betreft die uitsluitend zijn opgesteld ten behoeve van een specifieke beroepsprocedure en
waarover alleen de kamer van beroep de beschikking heeft.
4. In geval van volledige of gedeeltelijke afwijzing wordt de verzoeker geattendeerd op zijn
recht om, binnen vijftien werkdagen na ontvangst van het besluit, een confirmatief verzoek in
te dienen bij de uitvoerend directeur van het Agentschap, of bij de voorzitter van de kamer
van beroep wanneer het verzoek processtukken betreft die uitsluitend zijn opgesteld ten
behoeve van een specifieke beroepsprocedure en waarover alleen de kamer van beroep de
beschikking heeft.
5. Indien het Agentschap niet binnen de voorgeschreven termijn reageert, heeft de verzoeker
het recht een confirmatief verzoek in te dienen.
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Artikel 4
Behandeling van confirmatieve verzoeken
1. De uitvoerend directeur van het Agentschap neemt de besluiten inzake confirmatieve
verzoeken. Wanneer een confirmatief verzoek echter betrekking heeft op processtukken die
uitsluitend zijn opgesteld ten behoeve van een specifieke beroepsprocedure en waarover
alleen de kamer van beroep de beschikking heeft, wordt de beslissingsbevoegdheid
gedelegeerd aan de voorzitter van de kamer van beroep.
2. De verzoeker wordt schriftelijk, waar mogelijk elektronisch, van het besluit in kennis
gesteld en wordt bij die gelegenheid ook op de hoogte gebracht van zijn recht om beroep in te
stellen bij het Gerecht van eerste aanleg of, indien van toepassing, een klacht in te dienen bij
de Europese Ombudsman.

Artikel 5
Raadplegingen
1. Wanneer het Agentschap een verzoek ontvangt om toegang tot een document dat het in
zijn bezit heeft maar dat van een derde afkomstig is, gaat het Agentschap na of een van de
uitzonderingen waarin artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 voorziet, van toepassing
is.
2. Als het Agentschap na dat onderzoek van mening is dat toegang moet worden geweigerd
overeenkomstig een van de uitzonderingen waarin artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1049/2001 voorziet, wordt het besluit tot weigering van toegang aan de verzoeker
toegezonden zonder raadpleging van de derde partij.
3. Onverminderd lid 6 verleent het Agentschap toegang zonder de derde partij te raadplegen
wanneer:
a) het gevraagde document door de auteur of krachtens Verordening (EG) nr. 1049/2001 of
soortgelijke bepalingen al openbaar is gemaakt;
b) duidelijk is dat de (gedeeltelijke) openbaarmaking van de inhoud klaarblijkelijk geen van
de belangen zou schaden waarnaar wordt verwezen in artikel 4 van Verordening
(EG) nr. 1049/2001.
4. In alle andere gevallen wordt de derde partij geraadpleegd.
5. De geraadpleegde derde partij krijgt een termijn van ten minste vijf werkdagen om te
reageren, maar moet er daarbij wel voor zorgen dat het Agentschap zich aan zijn eigen
antwoordtermijn kan houden. Indien de derde partij niet binnen de voorgeschreven periode
antwoordt, of als de derde partij onvindbaar of niet-identificeerbaar is, neemt het Agentschap
een besluit in overeenstemming met de regels voor uitzonderingen in artikel 4 van
Verordening (EG) nr. 1049/2001, waarbij het rekening houdt met de rechtmatige belangen
van de derde partij op basis van de informatie waarover het beschikt.
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6. Als het Agentschap van plan is toegang te geven tot een document tegen het expliciete
advies van de auteur in, zal het de auteur na een periode van tien werkdagen van deze intentie
om het document openbaar te maken, op de hoogte brengen en zal het hem attenderen op de
middelen die hem ter beschikking staan om zich tegen deze openbaarmaking te verzetten.
7. Als een verzoek om toegang een document betreft dat uit een lidstaat afkomstig is,
raadpleegt het Agentschap, in overeenstemming met artikel 4, lid 5, van Verordening
(EG) nr. 1049/2001, de autoriteit van die lidstaat wanneer de lidstaat het Agentschap heeft
verzocht het document niet zonder zijn voorafgaande instemming openbaar te maken.

Artikel 6
Uitoefening van het recht van toegang
1. Documenten worden toegezonden per post, fax, of, indien beschikbaar, langs elektronische
weg. Indien documenten omvangrijk of moeilijk hanteerbaar zijn, kan de verzoeker worden
uitgenodigd de documenten op het kantoor van het Agentschap te komen inzien. Voor deze
inzage worden geen kosten in rekening gebracht.
2. Als het document is gepubliceerd, bestaat het antwoord uit de referenties van de publicatie
en/of een verwijzing naar de plaats waar het document beschikbaar is en/of het webadres van
het document op de website van het Agentschap.
3. Als de exemplaren die per post of fax moeten worden verstuurd, samen meer dan twintig
bladzijden tellen, kan de verzoeker een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht,
zoals uiteengezet in de bijlage bij dit besluit. De uitvoerend directeur kan besluiten de bijlage
indien nodig te actualiseren.

Artikel 7
Maatregelen die de toegang tot de documenten vereenvoudigen
1. Teneinde het recht van toegang op basis van Verordening (EG) nr. 1049/2001 ten volle
zijn beslag te geven, biedt het Agentschap toegang tot een documentenregister.
2. Het register bevat de titel van het document, informatie over de beschikbare taalversies, het
referentienummer en andere nuttige verwijzingen, de auteur en de datum waarop het
document is opgesteld of vastgesteld.
3. Het publiek zal via een helppagina worden geïnformeerd over de manier waarop het
document kan worden verkregen. Als het document is gepubliceerd, wordt in het register een
link naar de oorspronkelijke tekst opgenomen.

Artikel 8
Documenten die rechtstreeks voor het publiek toegankelijk zijn
1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op documenten die zijn opgesteld of ontvangen na
de datum waarop Verordening (EG) nr. 1049/2001 van toepassing is geworden.
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2. De volgende documenten worden in ieder geval rechtstreeks toegankelijk gemaakt in
elektronische vorm:
a) het reglement van orde, het werkprogramma, het meerjarenwerkprogramma en het
algemeen verslag van het Agentschap;
b) andere informatie die krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 ter beschikking van het
publiek moet worden gesteld;
c) het reglement van orde, definitieve notulen en definitieve adviezen van de comités van het
Agentschap en het Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie in de nietvertrouwelijke versies en voor zover deze als openbaar worden beschouwd.
3. De volgende documenten worden op verzoek verstrekt en worden, voor zover mogelijk,
rechtstreeks toegankelijk gemaakt in elektronische vorm:
a) documenten die zijn aangenomen door de raad van bestuur en besluiten van de kamer van
beroep in de niet-vertrouwelijke versies en voor zover zij als openbaar worden beschouwd;
b) documenten die afkomstig zijn van derde partijen en die reeds door de auteur of met zijn
toestemming openbaar zijn gemaakt;
c) documenten die reeds openbaar zijn gemaakt na een eerder verzoek.

Artikel 9
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2008.

Artikel 10
Bekendmaking
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap.
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BIJLAGE

ADRESSEN VOOR DE INDIENING VAN VERZOEKEN OM TOEGANG TOT
DOCUMENTEN DIE BERUSTEN BIJ HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR
CHEMISCHE STOFFEN

Via de website van het Agentschap: http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp
Via e-mail: access-to-documents@echa.europa.eu
Per post: European Chemicals Agency (ECHA)
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
Finland
Per fax: + 358 9 6861 8940

Vergoedingen die naar inzicht van de uitvoerend directeur in rekening kunnen worden
gebracht voor grote documenten

Papieren kopieën: 0,10 EUR per bladzijde plus verzendkosten
Fax: 0,20 EUR per bladzijde

Bijlage voor het laatst bijgewerkt op: 25 maart 2009
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