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ROZHODNUTÍ, KTERÝM SE STANOVUJÍ OPRAVNÉ
PROSTŘEDKY PRO PŘEZKUM ČÁSTEČNÉHO NEBO ÚPLNÉHO
ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI
PODLE ČL. 118 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (ES) Č. 1907/2006

(Dokument přijatý správní radou)
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Naposledy pozměněné dne 1. dubna 2012 (aktualizace přílohy dokumentem: ED/25/2012).

SPRÁVNÍ RADA EVROPSKÉ AGENTURY PRO CHEMICKÉ LÁTKY,
s ohledem na čl. 118 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES
a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
(dále jen „nařízení REACH“),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Čl. 118 odst. 2 a čl. 119 odst. 2 nařízení REACH zajišťují ochranu obchodních
zájmů osob předkládajících informace agentuře.
(2) Čl. 118 odst. 3 nařízení REACH stanovuje přijetí opravných prostředků
nezbytných pro přezkum částečného nebo úplného zamítnutí požadavku na
zachování důvěrnosti.
(3) Je nezbytné stanovit pravidla pro provádění čl. 118 odst. 3 nařízení REACH, která
by měla být zveřejněna,
PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
Článek 1
Oblast působnosti
Toto rozhodnutí stanovuje pravidla, za kterých mohou žadatelé o registraci ve smyslu
nařízení REACH žádat o nápravu v situaci, kdy Evropská agentura pro chemické látky
(dále jen „agentura“) zcela nebo částečně zamítla požadavek na zachování důvěrnosti
vznesený v jejich registrační dokumentaci.
Článek 2
Zamítnutí požadavku na zachování důvěrnosti
Rozhodnutí agentury zamítnout požadavek na zachování důvěrnosti je žadateli
o registraci sděleno písemně, případně elektronicky, a žadatel o registraci je informován
o svém právu požádat do dvou měsíců od přijetí rozhodnutí o přezkum provedený
agenturou.
Dotčené informace nejsou zveřejněny před uplynutím lhůty pro podání žádosti o přezkum
nebo dříve, než agentura rozhodne o žádosti o přezkum.
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Článek 3
Žádost o přezkum
Každé rozhodnutí o částečném nebo úplném zamítnutí požadavku na zachování
důvěrnosti může být zpochybněno do dvou měsíců od jeho obdržení tak, že je agentuře
podána žádost o přezkum.
Žádosti o přezkum rozhodnutí zamítajícího požadavek na zachování důvěrnosti jsou
zasílány písemně s uvedením důvodů, proč je přezkum rozhodnutí požadován, a to včetně
jakýchkoli doplňujících informací nezbytných pro opodstatnění těchto důvodů. Adresy,
na které se žádosti o přezkum mají zasílat, jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
Výkonný ředitel může dle potřeby rozhodnout o aktualizaci přílohy.
Jakmile je žádost o přezkum zaregistrována, je žadateli o registraci zasláno potvrzení
o jejím obdržení, a to v písemné, případně elektronické podobě.
Článek 4
Vyřizování žádostí o přezkum
Agentura rozhodne o žádosti o přezkum do dvou měsíců od data registrace žádosti.
Žadatel je o rozhodnutí vyrozuměn písemně, případně elektronicky a je informován
o svém právu podat žalobu k Soudu prvního stupně nebo případně podat stížnost
k evropskému veřejnému ochránci práv.

Článek 5
Vstup v platnost
Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. června 2008.
Článek 6
Zveřejnění
Toto rozhodnutí se zveřejňuje na internetových stránkách agentury.
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PŘÍLOHA
ADRESY K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘEZKUM ROZHODNUTÍ
O ZAMÍTNUTÍ POŽADAVKU NA ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI
Pokud se žádost o přezkum týká rozhodnutí o úplném nebo částečném zamítnutí
požadavku na zachování důvěrnosti podle čl. 119 odst. 2 nařízení (ES) č. 1907/2006:
Prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na této internetové adrese
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Faxem: + 358 9 6861 8933

Pokud se žádost o přezkum týká buď rozhodnutí o zamítnutí používání alternativního
chemického názvu podle čl. 24 odst. 4 nařízení (ES) č. 1272/2008, nebo rozhodnutí
agentury zrušit či změnit své rozhodnutí o používání alternativního chemického názvu na
základě nových informací podle čl. 24 odst. 6 nařízení (ES) č. 1272/2008:
Prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na této internetové adrese
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Faxem: + 358 9 6861 8934
Pro oba případy:
Poštou: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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