Valituslautakunnan
tavoitteet

Valituslautakunnan
kirjaamo

Valitusmenettely tarjoaa osapuolille
mahdollisuuden pyytää tietynlaisten
kemikaaliviraston päätösten riippumatonta
arviointia, jotka kemikaalivirasto on tehnyt
REACH-asetuksen ja biosidiasetuksen nojalla

Valituslautakunnan apuna on kirjaamo. Se
vastaa erityisesti kaikesta viestinnästä
valituslautakunnan ja valitusmenettelyjen
osapuolten välillä.

Valituslautakunta käsittelee kaikki valitukset
tapauskohtaisesti.

Kemikaaliviraston päätösten
riippumaton arviointi

Valituslautakunta pyrkii käsittelemään kaikki
valitukset mahdollisimman tehokkaasti ja
järkiperäisesti. Tämä merkitsee esimerkiksi
seuraavaa:
• kaikkien valitusmenettelyn osapuolten oikeudet
otetaan täysin huomioon
• valituslautakunnan päätöksentekoprosessissa
sovelletaan erittäin tiukasti rehellisyyden,
puolueettomuuden ja riippumattomuuden
periaatteita, ja
• valituksia pohditaan perusteellisesti sekä
oikeudelliselta että tieteelliseltä kannalta.

Yhteydenotot
KAIKKI VALITUSLAUTAKUNNALLE OSOITETTU VIESTINTÄ ON
TOIMITETTAVA VALITUSLAUTAKUNNAN KIRJAAMOON.

echa.europa.eu

Tässä lehtisessä on vain lyhyt tiivistelmä valitusprosessista.
Se ei siis korvaa asiaa koskevia oikeudellisia tekstejä, joihin
kaikkien valitusta harkitsevien on syytä tutustua ennen
päätöksen tekemistä siitä, olisiko heidän syytä tehdä valitus, ja
ennen varsinaista valituksen toimittamista.
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Keitä olemme
Valituslautakunta perustettiin REACH-asetuksella
tekemään päätöksiä valituksista, jotka koskevat
tietynlaisia Euroopan kemikaaliviraston (ECHA)
päätöksiä.
Vaikka valituslautakunta on osa kemikaalivirastoa,
se tekee päätöksensä itsenäisesti.
Kutakin asiaa koskevan päätöksen tekevät
puheenjohtaja sekä kaksi valituslautakunnan
jäsentä, joita toisella on teknistä ja toisella
oikeudellista asiantuntemusta.

Mistä päätöksistä voi
valittaa?

Kuka voi tehdä
valituksen?

Sellaisia kemikaaliviraston REACH-asetuksen
nojalla tekemiä päätöksiä, joista voi valittaa
valituslautakuntaan, ovat seuraavat:
• vapaus yleisestä velvoitteesta
rekisteröidä PPORD-aineita (tuote- ja
prosessisuuntautuneen tutkimuksen tarpeisiin
käytettävät aineet)
• rekisteröinnin hylkääminen
• tietojen yhteiskäyttö
• testausehdotusten tutkiminen
• rekisteröinnin vaatimustenmukaisuuden
tarkastus
• aineen arviointi.

Kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
voi tehdä valituksen itselleen osoitetusta
päätöksestä. Samoin kuka tahansa luonnollinen
henkilö tai oikeushenkilö voi tehdä valituksen
päätöksestä, joka vaikuttaa heidän etuihinsa suoraan
ja yksilöllisesti, vaikka päätös olisikin osoitettu
toiselle henkilölle.

Valituslautakunnalla on myös valtuudet
päättää valituksista, joka koskevat tiettyjä
kemikaaliviraston biosidiasetuksen nojalla tekemiä
päätöksiä:
• tehoaineen hyväksymistä koskevia hakemuksia;
• unionin luvan antamista biosidivalmisteille
koskevia hakemuksia;
• tehoaineiden teknisen vastaavuuden arviointia;
• tietojen yhteiskäyttöä.
Kaikkien edellä esitettyjen kemikaaliviraston
päätösten osalta valituslautakunnalle on tehtävä
valitus ennen kuin kannetta voidaan panna vireille
unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Sellaisista kemikaaliviraston päätöksistä, jotka
eivät sisälly edellä olevaan luetteloon, voi olla
mahdollista vedota suoraan unionin yleiseen
tuomioistuimeen.

Milloin valitus
tehdään?
Yleisesti ottaen valituslautakunnan kirjaamon
on saatava valitus kolmen kuukauden kuluessa
riitautetun päätöksen päivämäärästä.

Mitä valitus maksaa?
Maksu on 1 794 - 7 175 euroa; sen määrä riippuu
riitautetun päätöksen tyypistä ja yrityksen koosta.
Valitusta ei katsota vastaanotetuksi, jos maksua ei
ole suoritettu ennen sen ajan päättymistä, jona valitus
on tehtävä.

Lisätietoja
Lisätietoja valitusmenettelystä (kuten käytännön
ohjeet, ilmoitukset valituksista ja lopulliset
päätökset) on kemikaaliviraston verkkosivustolla:

echa.europa.eu

