A fellebbezési tanács
szerepe

A fellebbezési tanács
hivatala

A fellebbezési eljárás az érintett felek számára
kérelem alapján – a REACH-rendelet és a biocid
termékekről szóló rendelet alapján hozott
ECHA határozatok független felülvizsgálatát
biztosítja

A fellebbezési tanács munkáját a hivatal segíti. A
hivatal felel a fellebbezési tanács és a fellebbezési
eljárásokban résztvevők közötti kommunikációért.

Valamennyi fellebbezést eseti alapon vizsgálja a
fellebbezési tanács.

Az ECHA határozatainak független
felülvizsgálata

A fellebbezési tanács feladata az összes
fellebbezés figyelembe vétele a lehető
leghatékonyabb és leghatásosabb módon. Ez
magában foglalja például a következőket:
• biztosítani, hogy a fellebbezésben érintett
valamennyi fél jogait teljes mértékben
tiszteletben tartják;
• a fellebbezési tanács határozathozatali
folyamatában példamutatóan alkalmazott
feddhetetlenség, részrehajlásmentesség és
függetlenség.
• a fellebbezések teljes vizsgálata jogi és
tudományos szempontból egyaránt.

Kapcsolattartás
A FELLEBBEZÉSI TANÁCCSAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁST
A FELLEBBEZÉSI TANÁCS HIVATALÁN KERESZTÜL KELL
VÉGEZNI.

echa.europa.eu

Ez a tájékoztató csak rövid összefoglalást nyújt a fellebbezési
eljárásokkal kapcsolatban. Nem helyettesíti a vonatkozó jogi
szövegeket, amelyeknek a megtekintése minden potenciális
fellebbező számára kifejezetten ajánlott, mielőtt döntenek, hogy
fellebbeznek-e és a fellebbezés tényleges benyújtása előtt is.

Az Európai
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fellebbezési tanácsa
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Kik vagyunk?
A fellebbezési tanácsot a REACH-rendelet hozta
létre, amelynek feladata az Európai Vegyianyagügynökség (ECHA) bizonyos határozatai ellen
benyújtott fellebbezések elbírálása.
Bár a fellebbezési tanács az Ügynökséghez
tartozik, határozatait önállóan hozza.
Az esetekről egy elnök, egy tudományos delegált
tag és jogi delegált tag dönt.

Milyen határozatok
ellen lehet
fellebbezést
benyújtani?
Az ECHA REACH-rendelet alapján hozott
határozatai közül a fellebbezési tanács előtt
megfellebbezhetőek:
• Mentesség az általános regisztrálási
kötelezettség alól a termék- és
folyamatorientált kutatás és fejlesztés (PPORD)
esetében; Regisztrálás elutasítása;
• Adatok megosztása;
• A vizsgálati javaslatok ellenőrzése;
• A regisztrálások megfelelőségének ellenőrzése;
• Az anyagok értékelése.
A fellebbezési tanács az ECHA biocid termékekre
vonatkozó rendelet alapján hozott bizonyos
határozatai ellen benyújtott fellebbezések
elbírálásában is illetékes:
• Hatóanyag jóváhagyása iránti kérelmek;
• Biocid termék uniós engedélyezése iránti
kérelmek;
• Aktív hatóanyagok technikai
egyenértékűségének értékelése;
• Adatmegosztás.

Ki élhet fellebbezéssel?
Bármely természetes vagy jogi személy
fellebbezéssel élhet a neki címzett határozat
ellen. Bármely természetes vagy jogi személy
fellebbezéssel élhet továbbá olyan határozat ellen is,
amelyet ugyan egy másik személyhez címeztek, de őt
közvetlenül és személyében érinti.

Mikor kerülhet sor a
fellebbezésre?
Általában véve, a fellebbezést a fellebbezés tárgyát
képező határozat dátumától számított három
hónapon belül kell megkapnia a fellebbezési tanács
hivatalának.

Mennyibe kerül?
A fellebbezés díja 1794 – 7175 €, a megfellebbezett
határozat típusától és a vállalat méretétől függően.
A fellebbezésnek a tanács általi kézhezvétele
csak akkor valósul meg, ha a fellebbezési díjat a
fellebbezés benyújtására meghatározott 3 hónapon
belül kifizetik.

További tájékoztatás

A fentebb említett ECHA határozattípusok esetén
a fellebbezést a fellebbezési tanács elé kell
terjeszteni, mielőtt az adott határozatot illetően
az Európai Unió Bíróságához lehetne fordulni.

A fellebbezési eljárásról szóló bővebb információ
(gyakorlati útmutatók, fellebbezési bejelentések,
végleges határozatok kapcsán) az ECHA honlapján
található:

A fenti felsorolásban nem szereplő más ECHA
határozatok ellen is lehet fellebbezéssel élni,
közvetlenül a Bíróságnál.
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