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ODLUKA KOJOM SE UTVRĐUJU PRAVNI LIJEKOVI ZA
REVIZIJU DJELOMIČNO ILI POTPUNO ODBIJENOG ZAHTJEVA
ZA POVJERLJIVOŠĆU NA TEMELJU ČLANKA 118. STAVKA 3.
UREDBE (EZ) BR. 1907/2006

(dokument usvojio Upravni odbor)
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Posljednja dopuna i izmjena 1. travnja 2012. (dopuna Priloga dokumentom: ED/25/2012)

UPRAVNI ODBOR EUROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE
S obzirom na članak 118. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i
Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju
kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjenama i
dopunama Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93
i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i Direktive
Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (dalje u tekstu: Uredba
REACH),
pri čemu:
(1) članci 118. stavak 2. i 119. stavak 2. Uredbe REACH pružaju zaštitu
komercijalnih interesa osoba koje Agenciji podnose informacije.
(2) Članak 118. stavak 3. Uredbe REACH pruža mogućnost usvajanja pravnih
lijekova nužnih za reviziju djelomično ili potpuno odbijenog zahtjeva za
povjerljivošću.
(3) Nužno je utvrditi pravila za provedbu članka 118. stavka 3. Uredbe REACH, kao i
omogućiti njihovu javnu dostupnost.
USVAJA SLJEDEĆU ODLUKU:
Članak 1.
Opseg
Ovom su Odlukom propisani uvjeti pod kojima podnositelji mogu zatražiti ispravak
situacije u kojoj je Europska agencija za kemikalije (dalje u tekstu: Agencija) djelomično
ili u potpunosti odbila zahtjev za povjerljivošću podnesen u sklopu njihova/ih
registracijskog/ih dosjea.
Članak 2.
Odbijen zahtjev za povjerljivošću
Podnositelj će o odluci Agencije kojom se odbija zahtjev za povjerljivošću biti
obaviješten pisanim, odnosno kada je to prikladno elektroničkim putem, kao i o svome
pravu na zahtjev za revizijom Agencije u roku od dva mjeseca po primitku Odluke.
Povezane informacije neće biti objavljene prije isteka roka za podnošenjem zahtjeva za
revizijom ili prije nego što Agencija donese odluku o takvom zahtjevu.

2

Članak 3.
Zahtjev za revizijom
Postupak preispitivanja svake odluke kojom se djelomično ili potpuno odbija zahtjev za
povjerljivošću moguć je tako da se Agenciji podnese zahtjev za revizijom.
Zahtjeve za revizijom odluke kojom se odbija zahtjev za povjerljivošću potrebno je
podnijeti pisanim putem te u njoj navesti osnove po kojima se zahtijeva revizija Odluke,
kao i sve prateće informacije nužne za dokazivanje tih osnova. Adrese za slanje zahtjeva
za revizijom navedene su u Prilogu ovoj Odluci. Prema potrebi, izvršni ravnatelj odlučuje
o dopuni Priloga.
Podnositelju će odmah po registraciji zahtjeva za revizijom pisanim putem biti poslana
potvrda o primitku pisanim, odnosno kada je to prikladno, elektroničkim putem.
Članak 4.
Postupci po zahtjevima za revizijom
Agencija će odluku o zahtjevu za revizijom donijeti u roku od dva mjeseca od datuma
registracije zahtjeva.
Podnositelj će o odluci biti obaviješten pisanim, odnosno kada je to prikladno,
elektroničkim putem, kao i o svome pravu na pokretanje postupka pred prvostupanjskim
sudom ili, ako je to prikladno, podnošenju žalbe Europskom ombudsmanu.

Članak 5.
Stupanje na snagu
Navedena Odluka stupa na snagu 1. lipnja 2008.
Članak 6.
Objava
Odluka će biti objavljena na internetskim stranicama Agencije.
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PRILOG

ADRESE ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA REVIZIJOM ODLUKA
KOJIMA SE ODBIJA ZAHTJEV ZA POVJERLJIVOŠĆU
Ako se zahtjev za revizijom odnosi na odluku kojom se potpuno ili djelomično odbija
zahtjev za povjerljivošću prema članku 119. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006
Putem internetskog obrasca koji je dostupan ovdje:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Faksom: + 358 9 6861 8933

Ako se zahtjev za revizijom odnosi bilo na odluku kojom se odbija uporaba alternativnog
kemijskog naziva prema članku 24. stavku 4. Uredbe (EZ) br. 1272/2008 bilo na odluku
Agencije o povlačenju, izmjeni ili dopuni svoje odluke o uporabi alternativnog kemijskog
naziva temeljem novih informacija prema članku 24. stavku 6. Uredbe (EZ) br.
1272/2008
Putem internetskog obrasca koji je dostupan ovdje:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Faksom: + 358 9 6861 8934
U oba slučaja:
Poštom: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
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