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HATÁROZAT AZ 1907/2006/EK RENDELET 118. CIKKÉNEK (3)
BEKEZDÉSE SZERINTI BIZALMAS KEZELÉS IRÁNTI
KÉRELMEK RÉSZLEGES VAGY TELJES ELUTASÍTÁSÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ JOGORVOSLATOK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

(Az igazgatótanács által elfogadott dokumentum)
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Legutóbb 2012. április 1-jén módosítva (a melléklet napra késszé tétele az ED/25/2012. számú
dokumentummal).

AZ EURÓPAI VEGYIANYAG-ÜGYNÖKSÉG IGAZGATÓTANÁCSA,
tekintettel a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az
1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: „REACH-rendelet”) 118. cikkének (3) bekezdésére,
mivel:
(1) A REACH-rendelet 118. cikkének (2) bekezdése és 119. cikkének (2) bekezdése
védelemben részesíti az Ügynökség számára információkat benyújtó személyek
kereskedelmi érdekeit.
(2) A REACH-rendelet 118. cikkének (3) bekezdése határozza meg a bizalmas
kezelés iránti kérelmek részleges vagy teljes elutasításának felülvizsgálatához
szükséges jogorvoslatok elfogadását.
(3) A REACH-rendelet 118. cikke (3) bekezdésének végrehajtása tekintetében
szabályokat kell megállapítani, amelyeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Hatály
Ez a határozat azokat az intézkedéseket írja elő, amelyek keretében a REACH-rendelet
értelmében vett regisztrálók jogorvoslatért folyamodhatnak, amennyiben az Európai
Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: az „Ügynökség”) részben vagy teljes mértékben
elutasította a regisztrálási dokumentációjukban benyújtott, bizalmas kezelés iránti
kérelmet.

2. cikk
A bizalmas kezelés iránti kérelem elutasítása
A bizalmas kezelés iránti kérelem elutasításáról szóló ügynökségi határozatról írásban,
adott esetben elektronikus úton értesítik a regisztrálót, és tájékoztatják arról a jogáról,
hogy a határozat kézhezvételét követően két hónapon belül felülvizsgálatot kérhet az
Ügynökségtől.
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Az érintett információkat addig nem teszik közzé, amíg le nem járt a felülvizsgálat
kérelmezésére rendelkezésre álló idő, vagy az Ügynökség határozatot nem hozott a
felülvizsgálati kérelemről.
3. cikk
Felülvizsgálati kérelem
A bizalmas kezelés iránti kérelem részleges vagy teljes elutasítására vonatkozó
határozatot annak kézhezvétele után két hónapon belül a felülvizsgálati kérelem
Ügynökségnek történő benyújtásával meg lehet támadni.
A bizalmas kezelés iránti kérelem elutasításáról szóló határozat felülvizsgálata iránti
kérelmet írásban kell beküldeni azoknak az indokoknak a feltüntetésével, amelyek
alapján kérik a határozat felülvizsgálatát, és a kérelemnek tartalmaznia kell az indokok
megalapozásához szükséges esetleges alátámasztó információkat. A címeket, amelyekre a
felülvizsgálati kérelmeket küldeni kell, e határozat melléklete sorolja fel. A melléklet
naprakésszé tételéről szükség szerint az ügyvezető igazgató dönthet.
Amint nyilvántartásba vették a felülvizsgálati kérelmet, a regisztrálónak írásban, adott
esetben elektronikus úton átvételi elismervényt küldenek.

4. cikk
A felülvizsgálati kérelmek kezelése
Az Ügynökség a felülvizsgálati kérelem nyilvántartásba vétele után két hónapon belül
határozatot hoz a kérelemről.
A határozatról írásban, adott esetben elektronikus úton értesítik a kérelmezőt, és
tájékoztatják arról a jogáról, hogy keresetet nyújthat be az Elsőfokú Bírósághoz vagy
adott esetben panaszt tehet az európai ombudsmannál.

5. cikk
Hatálybalépés
Ez a határozat 2008. június 1-jén lép hatályba.

6. cikk
Közzététel
Ezt a határozatot közzéteszik az Ügynökség weboldalán.
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MELLÉKLET

A BIZALMAS KEZELÉS IRÁNTI KÉRELMEK ELUTASÍTÁSÁRÓL
SZÓLÓ HATÁROZATOK FELÜLVIZSGÁLATA IRÁNTI KÉRELMEK
BENYÚJTÁSÁNAK CÍMEI

Ha a felülvizsgálati kérelem az 1907/2006/EK rendelet 119. cikkének (2) bekezdése
alapján benyújtott, bizalmas kezelés iránti kérelem részleges vagy teljes elutasításáról
szóló határozatot érint,
az alábbi címen elérhető internetes formanyomtatványon:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
faxon: + 358 9 6861 8933

Ha a felülvizsgálati kérelem az alternatív kémiai név használatának a 1272/2008/EK
rendelet 24. cikkének (4) bekezdése alapján történő elutasításáról szóló határozatra vagy
az új információk alapján az alternatív kémiai név használatáról szóló határozat
1272/2008/EK rendelet 24. cikkének (6) bekezdése alapján történő visszavonásáról vagy
módosításáról szóló ügynökségi határozatra vonatkozik,
az alábbi címen elérhető internetes formanyomtatványon:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
faxon: + 358 9 6861 8934

Mindkét esetben:
postai úton: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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