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Doc: MB/17/2011 wersja ostateczna

DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ MB/17/2008 USTANAWIAJĄCĄ
ŚRODKI ZARADCZE NIEZBĘDNE DO WERYFIKACJI
CZĘŚCIOWEGO LUB PEŁNEGO ODRZUCENIA WNIOSKU O
ZACHOWANIE POUFNOŚCI ZGODNIE Z ART. 118 UST. 3
ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 1907/2006
(dokument przyjęty przez zarząd w trybie procedury pisemnej w dniu
30 maja 2011 r.)

ZARZĄD EUROPEJSKIEJ AGENCJI CHEMIKALIÓW
uwzględniając art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (dalej „rozporządzenie CLP”),
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 24 ust. 4 rozporządzenia CLP stanowi, że w przypadku gdy Agencja nie
przyjmie wniosku o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej w odniesieniu do
substancji wchodzącej w skład mieszaniny na etykiecie lub w karcie charakterystyki,
stosuje się praktyczne ustalenia, o których mowa w art. 118 ust. 3 rozporządzenia
REACH.
(2) Artykuł 24 ust. 6 rozporządzenia CLP stanowi, że w przypadku gdy na podstawie
nowych informacji Agencja cofnie lub zmieni swoją decyzję w sprawie stosowania
alternatywnej nazwy rodzajowej, stosuje się praktyczne ustalenia, o których mowa w art.
118 ust. 3 rozporządzenia REACH.
(3) Konieczna jest zmiana zasad wykonania art. 118 ust. 3 rozporządzenia REACH, tak
by uwzględniały one przepisy art. 24 ust. 4 i 6 rozporządzenia CLP. Zasady te należy
podać do wiadomości publicznej.
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
W decyzji zarządu z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiającej środki zaradcze niezbędne do
weryfikacji częściowego lub pełnego odrzucenia wniosku o zapewnienie poufności zgodnie z
art. 118 ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 (MB/17/2008 wersja ostateczna) wprowadza się
następujące zmiany.
W akapicie pierwszym art. 1 dodaje się następujące akapity:
„Zgodnie z art. 24 rozporządzenia CLP niniejsza decyzja zawiera również ustalenia, na
podstawie których producent, importer lub dalszy użytkownik w rozumieniu rozporządzenia
CLP mogą się odwołać w sytuacji, gdy Agencja nie przyjmie wniosku o stosowanie
alternatywnej nazwy rodzajowej lub gdy na podstawie nowych informacji Agencja cofnie lub
zmieni swoją decyzję w sprawie stosowania alternatywnej nazwy rodzajowej.
Do celów niniejszej decyzji, decyzje Agencji dotyczące odrzucenia wniosków o zachowanie
poufności i wniosków o stosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej, a także decyzje Agencji
o cofnięciu lub zmianie decyzji o stosowaniu alternatywnej nazwy rodzajowej na podstawie
nowych informacji zwane są „decyzjami w sprawie odrzucenia wniosku o zapewnienie
poufności”, a odniesienia do „rejestrującego” obejmują również producenta, importera lub
dalszego użytkownika w rozumieniu rozporządzenia CLP”;
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja publikowana jest na stronach internetowych Agencji.

Sporządzono w Helsinkach dnia 22 czerwca 2011 r.

podpis
w imieniu zarządu
Thomas JAKL
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