Helsingfors, den 23. april 2008
Dok.: MB/17/2008 endelig 1

AFGØRELSE VEDRØRENDE KLAGEMULIGHEDER I
FORBINDELSE MED ET FULDSTÆNDIGT ELLER DELVIST
AFSLAG PÅ EN ANMODNING OM FORTROLIGBEHANDLING I
HENHOLD TIL ARTIKEL 118, STK. 3, I FORORDNING (EF) NR.
1907/2006

(Dokument vedtaget af bestyrelsen)
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Senest ændret den 1. april 2012 (opdatering af bilaget med dok.: ED/25/2012)

DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTURS BESTYRELSE HAR –
under henvisning til artikel 118, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt
begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur
og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr.
793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF
og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
("REACH-forordningen"), og
ud fra følgende betragtninger:
(1) Artikel 118, stk. 2, og artikel 119, stk. 2, i REACH-forordningen beskytter
kommercielle interesser af personer, der indsender oplysninger til agenturet.
(2) Artikel 118, stk. 3, i REACH-forordningen vedrører vedtagelse af nødvendige
klagemuligheder og andre muligheder for domstolsprøvelse i forbindelse med et
fuldstændigt eller delvist afslag på en anmodning om fortrolig behandling.
(3) Det er nødvendigt at fastsætte regler for gennemførelse af artikel 118, stk. 3, i
REACH-forordningen, som skal gøres offentligt tilgængelige

– VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Anvendelsesområde
Denne afgørelse foreskriver de ordninger, under hvilke registranter som defineret i
REACH-forordningen har adgang til klage i situationer, hvor Det Europæiske
Kemikalieagentur ("agenturet") helt eller delvist har afvist en anmodning om fortrolig
behandling fremsat i deres registreringsdossier.

Artikel 2
Afslag på en anmodning om fortrolig behandling
En afgørelse truffet af agenturet om at afvise en anmodning om fortrolig behandling skal
meddeles registranten skriftligt, eller i elektronisk form hvor det er passende, og skal
oplyse ham om sin ret til at anmode om en undersøgelse foretaget af agenturet inden for
to måneder efter modtagelse af afgørelsen.
De pågældende oplysninger offentliggøres ikke, før fristen for at anmode om en
undersøgelse er udløbet, eller agenturet har truffet afgørelse om anmodningen om en
undersøgelse.
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Artikel 3
Anmodning om en undersøgelse

En afgørelse om at afvise en anmodning om fortrolig behandling helt eller delvist kan
anfægtes senest to måneder efter modtagelse af afgørelsen ved at indsende en anmodning
om en undersøgelse til agenturet.
Anmodninger om undersøgelse af en afgørelse om at afvise en anmodning om fortrolig
behandling skal være skriftlige og indeholde en begrundelse for, hvorfor afgørelsen
ønskes undersøgt, samt eventuelle oplysninger, der kan understøtte denne begrundelse.
Anmodninger om undersøgelse sendes til de adresser, der er angivet i bilaget til denne
afgørelse. Den administrerende direktør kan beslutte at opdatere bilaget efter behov.
Så snart anmodningen om en undersøgelse er registreret, skal der sendes en skriftlig
kvittering for modtagelse til registranten, eller i elektronisk form hvor det er passende.
Artikel 4
Behandling af en anmodning om undersøgelse

Agenturet skal træffe afgørelse om anmodningen senest to måneder efter datoen for
anmodningens registrering.
Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt, eller i elektronisk form hvor det er
passende, og den pågældende skal oplyses om sin ret til at anlægge sag ved Retten eller,
hvis det er relevant, at indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand.

Artikel 5
Ikrafttrædelse
Denne afgørelse træder i kraft den 1. juni 2008.

Artikel 6
Offentliggørelse
Denne afgørelse offentliggøres på agenturets websted.
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BILAG

ADRESSER TIL BRUG VED INDSENDELSE AF ANMODNINGER OM
UNDERSØGELSER AF AFGØRELSER OM AT AFVISE EN
ANMODNING OM FORTROLIG BEHANDLING

Hvis anmodningen om en undersøgelse vedrører en afgørelse om helt eller delvist at
afvise en anmodning om fortrolig behandling i henhold til artikel 119, stk. 2, i forordning
(EF) nr. 1907/2006:
Via webformular, som findes her:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Pr. fax: + 358 9 6861 8933

Hvis anmodningen om en undersøgelse vedrører enten en afgørelse om at afvise
anvendelse af et alternativt kemisk navn i henhold til artikel 24, stk. 4, i forordning (EF)
nr. 1272/2008 eller en afgørelse truffet af agenturet om at ændre eller trække sin
afgørelse om anvendelse af et alternativt kemisk navn tilbage på grundlag af ny
information i overensstemmelse med artikel 24, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1272/2008:
Via webformular, som findes her:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Pr. fax: + 358 9 6861 8934

I begge tilfælde:
Pr. post: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Den administrerende direktør
Postboks 400
FI-00121 Helsingfors

4

