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DECIZIE DE STABILIRE A CĂILOR DE ATAC PENTRU
REEXAMINAREA RESPINGERII TOTALE SAU PARȚIALE A
UNEI CERERI DE CONFIDENȚIALITATE ÎN CONFORMITATE
CU ARTICOLUL 118 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (CE)
NR. 1907/2006

(Document adoptat de către Consiliul de administrație)
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Modificat ultima dată la 1 aprilie 2012 (actualizarea anexei la documentul ED/25/2012).

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL AGENȚIEI EUROPENE PENTRU PRODUSE
CHIMICE,
având în vedere articolul 118 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a
Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr.
1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (denumit în continuare
„Regulamentul REACH”),
întrucât:
(1) Articolul 118 alineatul (2) și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul REACH
protejează interesele comerciale ale persoanelor care prezintă informații agenției.
(2) Articolul 118 alineatul (3) din Regulamentul REACH prevede adoptarea căilor de
atac necesare pentru reexaminarea unei respingeri parțiale sau totale a unei cereri
de confidențialitate.
(3) Este necesar să se stabilească norme de punere în aplicare a articolului 118
alineatul (3) din Regulamentul REACH, care să fie puse la dispoziția publicului,
ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Domeniul de aplicare
Prezenta decizie stabilește acordurile în temeiul cărora solicitanții înregistrării, în sensul
Regulamentului REACH, pot depune contestaţie într-o situație în care Agenția Europeană
pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) a respins total sau parțial o
cerere de confidențialitate depusă în cadrul dosarului de înregistrare.
Articolul 2
Respingerea unei cereri de confidențialitate
Decizia agenției de respingere a unei cereri de confidențialitate se comunică solicitantului
înregistrării în scris, prin mijloace electronice, dacă acest lucru este posibil, și îl
informează pe acesta cu privire la dreptul său de a solicita o reexaminare din partea
agenției în termen de două luni de la primirea deciziei.
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Informațiile în cauză nu se publică înainte de expirarea termenului de solicitare a unei
reexaminări sau înainte ca agenția să adopte o decizie privind cererea de reexaminare.
Articolul 3
Cererea de reexaminare
Orice decizie de respingere totală sau parțială a unei cereri de confidențialitate poate fi
contestată în termen de două luni de la primirea deciziei, prin depunerea la agenție a unei
cereri de reexaminare.
Cererile de reexaminare a unei decizii de respingere a unei cereri de confidențialitate se
trimit în scris, specificând motivele pentru care se solicită reexaminarea deciziei și
incluzând orice informații necesare pentru a fundamenta motivarea respectivă. Adresele
la care trebuie trimise cererile de reexaminare sunt indicate în anexa la prezenta decizie.
După caz, directorul executiv poate decide actualizarea anexei.
De îndată ce se înregistrează o cerere de reexaminare, solicitantului înregistrării i se
trimite o confirmare de primire în scris, prin mijloace electronice, dacă acest lucru este
posibil.
Articolul 4
Prelucrarea cererilor de reexaminare
Agenția adoptă o decizie privind cererea de reexaminare în termen de două luni de la data
înregistrării cererii.
Decizia se comunică solicitantului în scris, prin mijloace electronice, dacă acest lucru este
posibil, și informează solicitantul cu privire la dreptul său de a sesiza Tribunalul sau,
după caz, de a depune o plângere la Ombudsmanul European.

Articolul 5
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 1 iunie 2008.
Articolul 6
Publicarea
Prezenta decizie se publică pe site-ul internet al agenției.
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ANEXĂ

ADRESELE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE REEXAMINARE
REFERITOARE LA DECIZII DE RESPINGERE A UNEI CERERI DE
CONFIDENȚIALITATE
În cazul în care cererea de reexaminare se referă la o decizie prin care se respinge total
sau parțial o cerere de confidențialitate în temeiul articolului 119 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006,
prin intermediul formularului online disponibil aici:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
prin fax: + 358 9 6861 8933.

În cazul în care cererea de reexaminare se referă fie la o decizie prin care se respinge
utilizarea unei denumiri chimice alternative în temeiul articolului 24 alineatul (4) din
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, fie la o decizie a agenției de a-și retrage sau modifica
decizia privind utilizarea unei denumiri chimice alternative pe baza unor informații noi în
temeiul articolului 24 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008,
prin intermediul formularului online disponibil aici:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
prin fax: + 358 9 6861 8934

Pentru ambele cazuri:
Prin poștă: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)
Director executiv
P.O. Box 400
FI-00121 Helsinki
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