Ο σκοπός του
Συμβουλίου
Προσφυγών
Η διαδικασία προσφυγής παρέχει στα θιγόμενα
μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση
ανεξάρτητης αναθεώρησης ορισμένων
αποφάσεων του ECHA που λαμβάνονται δυνάμει
του κανονισμού REACH και του κανονισμού για τα
βιοκτόνα προϊόντα..

Η Γραμματεία
του Συμβουλίου
Προσφυγών
Το Συμβούλιο Προσφυγών επικουρείται από
τη Γραμματεία. Ειδικότερα, η Γραμματεία είναι
αρμόδια για κάθε είδους επικοινωνία μεταξύ του
Συμβουλίου Προσφυγών και των μερών που
εμπλέκονται στις διαδικασίες προσφυγής.

Μια ανεξάρτητη αναθεώρηση
αποφάσεων του ECHA

Όλες οι προσφυγές εξετάζονται από το Συμβούλιο
Προσφυγών κατά περίπτωση.
Στόχος του Συμβουλίου Προσφυγών είναι να
εξετάζει όλες τις προσφυγές όσο το δυνατόν πιο
αποτελεσματικά και αποδοτικά. Διασφαλίζει, για
παράδειγμα, μεταξύ άλλων:
• τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των
μερών που εμπλέκονται στην προσφυγή·
• την τήρηση υποδειγματικών προτύπων
ακεραιότητας, αμεροληψίας και ανεξαρτησίας
κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του
Συμβουλίου Προσφυγών, και
• την πλήρη εξέταση των προσφυγών τόσο από
νομική όσο και από επιστημονική άποψη.

Στοιχεία επικοινωνίας
Για κάθε είδους επικοινωνία με το Συμβούλιο
Προσφυγών θα πρέπει να απευθύνεστε στη
Γραμματεία του Συμβουλίου Προσφυγών.
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Το παρόν φυλλάδιο παρέχει μόνο μια συνοπτική
περίληψη της διαδικασίας προσφυγής. Δεν αντικαθιστά
τα σχετικά νομικά κείμενα, τα οποία συνιστούμε
ιδιαιτέρως σε όλους τους δυνητικούς προσφεύγοντες
να συμβουλεύονται προτού αποφασίσουν να ασκήσουν
προσφυγή και προτού προβούν σε κατάθεση της
προσφυγής.

Το Συμβούλιο
Προσφυγών του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Χημικών Προϊόντων
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Ποιοι είμαστε
Το Συμβούλιο Προσφυγών συστάθηκε δυνάμει
του κανονισμού REACH προκειμένου να
αποφασίζει για τις προσφυγές κατά ορισμένων
αποφάσεων που λαμβάνονται από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).
Το Συμβούλιο Προσφυγών, αν και τμήμα του
ECHA, λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά τρόπο
ανεξάρτητο.
Η απόφαση για κάθε υπόθεση λαμβάνεται από
τον Πρόεδρο, από ένα μέλος που διαθέτει τεχνική
κατάρτιση και από ένα μέλος που διαθέτει νομική
κατάρτιση..

Τι είδους αποφάσεις
μπορούν να
αποτελέσουν
αντικείμενο προσφυγής;
Τα είδη των αποφάσεων του ECHA που
λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού REACH
και που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
προσφυγής συμπεριλαμβάνουν:
• εξαιρέσεις από τη γενική υποχρέωση
καταχώρισης για έρευνα και ανάπτυξη
προϊόντων και διαδικασιών παρασκευής
(PPORD)·
• απορρίψεις καταχωρίσεων·
• κοινοχρησία δεδομένων·
• εξέταση προτάσεων δοκιμών·
• ελέγχους συμμόρφωσης καταχωρίσεων·
• αξιολόγηση ουσιών.

Το Συμβούλιο Προσφυγών είναι επίσης αρμόδιο
να αποφασίζει σχετικά με ορισμένες προσφυγές
κατά ορισμένων αποφάσεων του ECHA που
λαμβάνονται δυνάμει του κανονισμού για τα
βιοκτόνα προϊόντα:
• Αιτήσεις έγκρισης μιας δραστικής ουσίας;
• Αιτήσεις για αδειοδότηση στην ΕΕ ενός
βιοκτόνου προϊόντος;
• Αξιολόγηση της τεχνικής ισοδυναμίας των
δραστικών ουσιών;
• Κοινοχρησία δεδομένων.
Για τα ανωτέρω είδη αποφάσεων του ECHA,
πρέπει να ασκηθεί προσφυγή στο Συμβούλιο
Προσφυγών προτού ασκηθεί προσφυγή στο
Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδέχεται να είναι δυνατή η προσβολή άλλων
αποφάσεων του ECHA, πέραν εκείνων που
αναφέρονται στον ανωτέρω κατάλογο, απευθείας
ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου.

Ποιος μπορεί να
ασκήσει προσφυγή;
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί
να ασκήσει προσφυγή κατά απόφασης που
απευθύνεται στο ίδιο. Οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει προσφυγή
κατά απόφασης η οποία μολονότι απευθύνεται σε
άλλον, το αφορά άμεσα και προσωπικά.

Πότε ασκείται η
προσφυγή;
Κατά κανόνα, η προσφυγή πρέπει να παραληφθεί
από τη Γραμματεία του Συμβουλίου Προσφυγών
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της
προσβαλλόμενης απόφασης.

Πόσο κοστίζει;
Τα τέλη κυμαίνονται από 1 794 ευρώ έως 7 175
ευρώ αναλόγως του είδους της απόφασης κατά
της οποίας ασκείται προσφυγή και του μεγέθους
της επιχείρησης.
Η προσφυγή θεωρείται ότι δεν έχει παραληφθεί
εάν δεν έχει καταβληθεί το σχετικό τέλος πριν
από την προθεσμία για την άσκηση προσφυγής.

Περισσότερες
πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία προσφυγών (συμπεριλαμβανομένων
πρακτικών οδηγιών, ανακοινώσεων προσφυγών
και οριστικές αποφάσεις) μπορείτε να ανατρέξετε
στον δικτυακό τόπο του ECHA:

echa.europa.eu

