Хелзинки, 23 април 2008 г.
Документ: MB/17/2008 окончателен 1

РЕШЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА
ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЛИ ПЪЛЕН ОТКАЗ НА
ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ЧЛЕН 118, ПАРАГРАФ 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006

(Документ, приет от Управителния съвет)
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Последно изменен на 1 април 2012 г. (актуализация на приложението с документ: ED/25/2012).

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХИМИКАЛИ,
като взе предвид член 118, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на
Европейската агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на
Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО,
93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (наричан по-нататък
„Регламентът REACH“),
като има предвид, че:
(1) В член 118, параграф 2 и член 119, параграф 2 от Регламента REACH е
предвидено предоставяне на защита на търговските интереси на лица, които
предоставят информация на Агенцията.
(2) В член 118, параграф 3 от Регламента REACH е предвидено приемане на
правни средства за преразглеждане на пълни или частични откази на
искания за поверителност.
(3) Необходимо е да се въведат правила за прилагане на член 118, параграф 3 от
Регламента REACH, които да бъдат публично оповестени,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Обхват
С настоящото решение се определя редът, по който регистрантите по смисъла на
Регламента REACH могат да търсят защита в случаите, когато Европейската
агенция по химикали (наричана по нататък „Агенцията“) е отхвърлила, изцяло или
частично, искане за поверителност, отправено в рамките на тяхното
регистрационно досие.
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Член 2
Отхвърляне на искане за поверителност
Регистрантите се уведомяват писмено, когато е уместно, по електронен път, за
решенията на Агенцията за отхвърляне на искания за поверителност, като с
решенията те се информират за правото им да искат от Агенцията преразглеждане
на отказите в двумесечен срок от получаване на решението.
Съответната информация не се публикува преди изтичане на срока за подаване на
искане за преразглеждане или преди Агенцията да е взела решение по подадено
искане за преразглеждане.
Член 3
Искане за преразглеждане
Всяко решение за частично или пълно отхвърляне на искане за поверителност може
да бъде обжалвано в срок от два месеца след получаване на решението чрез
подаване до Агенцията на искане за преразглеждане.
Исканията за преразглеждане на решения за отхвърляне на искания за
поверителност се подават в писмена форма, като се посочват основанията, на които
се иска преразглеждане и се прилага цялата подкрепяща информация, необходима
за доказване наличието на тези основания. Адресите, на които се изпращат
исканията за преразглеждане, са посочени в приложението към настоящото
решение. Изпълнителният директор може да вземе решение за актуализиране на
приложението при необходимост.
Непосредствено след регистрацията на искането за преразглеждане на регистранта
се изпраща писмено потвърждение за получаването му, когато е уместно, по
електронен път.
Член 4
Обработване на искания за преразглеждане
Агенцията взема решение по дадено искане за преразглеждане в срок от два месеца
от датата на регистрация на искането.
Заявителят се уведомява за решението в писмена форма, когато е уместно, по
електронен път, като с него той бива информиран за правото си да предяви иск
пред Първоинстанционния съд или, ако е уместно, да подаде жалба пред
Европейския омбудсман.
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Член 5
Влизане в сила
Настоящото решение влиза в сила на 1 юни 2008 г.
Член 6
Публикуване
Настоящото решение се публикува на уебсайта на Агенцията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АДРЕСИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Когато искането за преразглеждане се отнася до решение, с което изцяло или
частично се отхвърля искане за поверителност по член 119, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006, искането се подава:
чрез интернет формуляр, наличен на адрес:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
по факс на номер: + 358 9 6861 8933

Когато искането за преразглеждане се отнася до решение за отказ на употреба на
алтернативно химично наименование съгласно член 24, параграф 4 от Регламент №
1272/2008 или до решение на Агенцията да оттегли или измени свое решение
относно употребата на алтернативно химично наименование въз основа на
получена нова информация по член 24, параграф 6 от Регламент № 1272/2008,
искането се подава:
чрез интернет формуляр, наличен на адрес:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
по факс на номер: + 358 9 6861 8934
И в двата случая:
по пощата на адрес: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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