Cíle odvolacího
senátu

Spisovna odvolacího
senátu

Odvolací řízení přináší účastníkům řízení možnost
požádat o nezávislý přezkum určitých rozhodnutí
agentury ECHA.

Odvolacímu senátu je nápomocna spisovna.
Spisovna zejména odpovídá za veškerou
komunikaci mezi odvolacím senátem a ostatními
účastníky odvolacích řízení.

Všechna odvolání posuzuje odvolací senát
individuálně.
Cílem odvolacího senátu je posoudit všechna
odvolání co možná nejúčinněji a nejúčelněji. Musí
tak například zajistit:
• aby byla plně respektována práva všech
účastníků odvolacího řízení,
• aby v rozhodovacím procesu odvolacího
senátu platily příkladné normy bezúhonnosti,
nestrannosti a nezávislosti,
• aby odvolání byla plně posuzována z právního
odborného hlediska.

Nezávislý přezkum rozhodnutí
agentury ECHA

Kontakt
VŠECHNA SDĚLENÍ ODVOLACÍMU SENÁTU MUSEJÍ BÝT
DORUČENA SPISOVNĚ ODVOLACÍHO SENÁTU.

echa.europa.eu

Tento leták přináší pouze stručný přehled odvolacího
řízení. Nejedná se o náhradu příslušných právních předpisů,
jejichž prostudování všem případným odvolatelům důrazně
doporučujeme ještě předtím, než se rozhodnou, zda podají
odvolání, a před vlastním podáním odvolání.

Odvolací senát
Evropské agentury
pro chemické látky

EUROPEAN CHEMICALS AGENCY
REGISTRY OF THE BOARD OF APPEAL
ANNANKATU 18, P . O . BOX 400,
FI - 00121 HELSINKI, FINLAND
PHONE +358-9-686180
TELEFAX +358-9-68618930
E-MAIL: appeal@echa.europa.eu

ECHA-17-P-02-CS

© European Chemicals Agency, 2017

ED-02-17-834-CS-N - ISBN: 978-92-9020-131-1 - DOI: 10.2823/2240

Kdo jsme
Odvolací senát byl zřízen nařízením REACH, aby
rozhodoval o odvoláních vůči určitým rozhodnutím
Evropské agentury pro chemické látky (ECHA).
Ačkoli odvolací senát je součástí agentury ECHA,
svá rozhodnutí přijímá nezávisle.
O každé věci rozhoduje předseda, člen s odbornou
kvalifikací a člen s právnickou kvalifikací.

Proti jakým
rozhodnutím lze
podat odvolání?
Mezi typy rozhodnutí agentury ECHA přijaté
podle nařízení REACH, proti kterým se lze odvolat
k odvolacímu senátu, patří:
• osvobození od obecné povinnosti registrace
látek určených pro výzkum a vývoj zaměřený na
výrobky a postupy,
• zamítnutí žádostí o registraci,
• sdílení údajů,
• přezkoumání návrhů zkoušek,
• kontroly souladu žádostí o registraci,
• hodnocení látek.
Odvolací senát je také oprávněn rozhodovat o
odvoláních vůči určitým rozhodnutím agentury
ECHA přijatým podle nařízení o biocidních
přípravcích:
• žádostí o schválení (a obnovení schválení) účinné
látky,
• žádostí o povolení Unie (a obnovení povolení) pro
biocidní přípravek,
• posouzení technické rovnocennosti účinných
látek,
• sdílení údajů.
Odvolání vůči výše uvedeným typům rozhodnutí
agentury ECHA musejí být předložena odvolacímu
senátu předtím, než mohou být postoupena
Tribunálu Evropské unie.

Kdo se může odvolat?
Každá fyzická nebo právnická osoba může podat
odvolání proti rozhodnutí, které jí je určeno.
Každá fyzická nebo právnická osoba může také
podat odvolání proti rozhodnutí, které se jí
bezprostředně a osobně dotýká, a to i když je
rozhodnutí určeno jiné osobě.

Kdy se odvolávat?
Obecně lze říci, že spisovna odvolacího senátu musí
odvolání obdržet do tří měsíců od data napadeného
rozhodnutí.

Kolik to stojí?
Výše poplatků se pohybuje mezi 1 794 EUR
a 7 175 EUR v závislosti na typu napadeného
rozhodnutí a velikosti společnosti.
Odvolání se nepovažuje za obdržené, pokud
poplatek za odvolání není uhrazen před uplynutím
lhůty pro podání odvolání.

Další informace
Další informace o odvolacím řízení (včetně
praktických pokynů, oznámení o odvolání a
konečných rozhodnutí) naleznete na webových
stránkách agentury ECHA:

echa.europa.eu

