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SKLEP O DOLOČITVI SREDSTEV PO
DELNI ALI POPOLNI ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE
POSLOVNIH SKRIVNOSTI V SKLADU S ČLENOM 118(3) UREDBE
(ES) ŠT. 1907/2006

(Dokument, ki ga je sprejel upravni odbor)
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Nazadnje spremenjen 1. aprila 2012 (posodobitev Priloge z dokumentom: ED/25/2012)

UPRAVNI ODBOR EVROPSKE AGENCIJE ZA KEMIKALIJE JE –
ob upoštevanju člena 118(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi
Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe
Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije
91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (v nadaljnjem besedilu: uredba
REACH);
ob upoštevanju naslednjega:
(1) Člena 118(2) in 119(2) uredbe REACH zagotavljata varovanje komercialnih
interesov oseb, ki agenciji posredujejo informacije.
(2) Člen 118(3) uredbe REACH predvideva sprejetje sredstev, ki so na voljo po delni
ali popolni zavrnitvi zahteve za varovanje poslovnih skrivnosti.
(3) Treba je določiti pravila za izvajanje člena 118(3) uredbe REACH, ki bi morala
biti na voljo javnosti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
Člen 1
Področje uporabe
Ta sklep določa ureditev v skladu s katero lahko registracijski zavezanci v smislu uredbe
REACH uveljavljajo svoje pravice, kadar Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem
besedilu: agencija) v celoti ali delno zavrne zahtevo za varovanje poslovnih skrivnosti, ki
je bila podana v registracijski dokumentaciji.
Člen 2
Zavrnitev zahteve za varovanje poslovnih skrivnosti
Registracijskega zavezanca se o odločitvi agencije za zavrnitev zahteve za varovanje
poslovnih skrivnosti obvesti pisno, kjer je primerno, v elektronski obliki, hkrati pa se ga
seznani s pravico, da od agencije v dveh mesecih od prejetja sklepa zahteva pregled.
Zadevne informacije ne bodo objavljene, dokler rok za zahtevo za pregled ne poteče ali
dokler agencija ne sprejme odločitve o zahtevi za pregled.
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Člen 3
Zahteva za pregled
Vsako odločitev o delni ali popolni zavrnitvi zahteve za varovanje poslovnih skrivnosti je
mogoče izpodbijati v dveh mesecih od prejetja sklepa, tako da se agenciji predloži
zahteva za pregled.
Zahteve za pregled sklepa o zavrnitvi zahteve za varovanje poslovnih skrivnosti se
pošljejo v pisni obliki, v njih pa morajo biti navedeni razlogi za zahtevo za pregled ter
morebitne dodatne informacije, ki utemeljujejo te razloge. Naslovi, na katere je treba
poslati zahteve za pregled, so navedeni v Prilogi k temu sklepu. Izvršni direktor se lahko
odloči, da po potrebi posodobi Prilogo.
Registracijskemu zavezancu se takoj, ko je njegova zahteva za pregled vpisana v register,
pošlje pisno potrdilo o prejemu, kjer je primerno, v elektronski obliki.
Člen 4
Obravnava zahtev za pregled
Agencija sprejme odločitev o zahtevi za pregled v dveh mesecih od datuma vpisa zahteve
v register.
Prosilca se o odločitvi pisno obvesti, kjer je primerno, v elektronski obliki, hkrati pa se ga
seznani s pravico, da prične sodni postopek pri Sodišču prve stopnje ali, če je to
primerno, pošlje pritožbo varuhu človekovih pravic.

Člen 5
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati 1. junija 2008.
Člen 6
Objava
Ta sklep se objavi na spletišču agencije.
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PRILOGA

NASLOVI ZA VLOŽITEV ZAHTEV ZA PREGLED SKLEPOV O
ZAVRNITVI ZAHTEVE ZA VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI
Če se zahteva za pregled nanaša na sklep, s katerim je v celoti ali delno zavrnjena zahteva
za varovanje poslovnih skrivnosti v skladu s členom 119(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006,
s spletnim obrazcem, ki je na voljo na naslovu:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx;
po telefaksu: + 358 9 68618933.

Če se zahteva za pregled nanaša na sklep o zavrnitvi uporabe alternativnega kemijskega
imena v skladu s členom 24(4) Uredbe (ES) št. 1272/2008 ali sklep agencije o preklicu ali
spremembi odločitve o uporabi alternativnega kemijskega imena na podlagi novih
informacij v skladu s členom 24(6) Uredbe (ES) št. 1272/2008,
s spletnim obrazcem, ki je na voljo na naslovu:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx;
po telefaksu: + 358 9 68618934.

V obeh primerih:
po pošti: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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