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OTSUS ÕIGUSKAITSEVAHENDITE KEHTESTAMISE KOHTA,
MILLEGA TAGATAKSE KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE
OSALISE VÕI TÄIELIKU TAGASILÜKKAMISE
LÄBIVAATAMINE VASTAVALT MÄÄRUSE (EÜ) NR 1907/2006
ARTIKLI 118 LÕIKELE 3

(Dokumendi on vastu võtnud haldusnõukogu)
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Viimati muudetud 1. aprillil 2012 (dokumendi ED/25/2012 ajakohastatud lisa)

EUROOPA KEMIKAALIAMETI HALDUSNÕUKOGU,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ)
nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja
piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning
muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr
793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ
ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ) (edaspidi
„REACH-määrus”) artikli 118 lõiget 3
ning arvestades järgmist:
(1) REACH-määruse artikli 118 lõikes 2 ja artikli 119 lõikes 2 nähakse ette Euroopa
Kemikaaliametile teavet esitavate isikute ärihuvide kaitse.
(2) REACH-määruse artikli 118 lõikes 3 nähakse ette õiguskaitsevahendite
kehtestamine konfidentsiaalsuse taotluse osalise või täieliku tagasilükkamise
läbivaatamiseks.
(3) REACH-määruse artikli 118 lõike 3 rakendamiseks on vaja kehtestada eeskirjad,
mis tuleks teha üldsusele kättesaadavaks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Reguleerimisala
Käesoleva otsusega nähakse ette kord, mille alusel võivad registreerijad REACHmääruse tähenduses nõuda hüvitist olukorras, kus Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi
„amet”) on osaliselt või täielikult lükanud tagasi nende registreerimistoimikus esitatud
konfidentsiaalsuse taotluse.

Artikkel 2
Konfidentsiaalsuse taotluse tagasilükkamine
Registreerijale teatatakse kirjalikult ameti otsusest lükata tagasi tema esitatud
konfidentsiaalsuse taotlus, tehes seda võimaluse korral elektroonilisel teel, ning
registreerijat teavitatakse tema õigusest taotleda kahe kuu jooksul alates otsuse
kättesaamisest selle läbivaatamist.
Asjaomast teavet ei avalikustata enne otsuse läbivaatamistaotluse esitamiseks ettenähtud
tähtaja möödumist või enne kui amet on võtnud vastu läbivaatamistaotlust käsitleva
otsuse.
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Artikkel 3
Läbivaatamistaotlus

Kõik otsused, millega lükatakse konfidentsiaalsuse taotlus osaliselt või täielikult tagasi,
võib vaidlustada kahe kuu jooksul alates otsuse kättesaamisest, esitades ametile
asjakohase läbivaatamistaotluse.
Konfidentsiaalsuse taotluse tagasilükkamise otsuse läbivaatamistaotlused tuleb esitada
kirjalikult, selgitades otsuse läbivaatamistaotluse esitamise põhjusi ning lisades sellele
teavet, mis neid põhjusi toetaks. Aadressid, millele tuleb taotlused saata, on esitatud
käesoleva otsuse lisas. Tegevdirektor võib vajaduse korral otsustada nimetatud lisa
ajakohastada.
Kohe, kui läbivaatamistaotlus on registreeritud, saadetakse registreerijale selle
kättesaamise kohta kirjalik kinnitus, kui võimalik, siis elektroonilisel teel.
Artikkel 4
Läbivaatamistaotluste menetlemine

Amet võtab läbivaatamistaotlust käsitleva otsuse vastu kahe kuu jooksul alates taotluse
registreerimise kuupäevast.
Taotlejat teavitatakse otsusest kirjalikult, võimaluse korral elektroonilisel teel, samuti
teavitatakse taotlejat tema õigusest esitada hagi esimese astme kohtule või kui see on
asjakohane, siis esitada kaebus Euroopa ombudsmanile.

Artikkel 5
Jõustumine
Käesolev otsus jõustub 1. juunil 2008.

Artikkel 6
Avaldamine
Käesolev otsus avaldatakse ameti veebilehel.
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LISA
AADRESSID, KUHU ESITADA KONFIDENTSIAALSUSE TAOTLUSE
TAGASILÜKKAMISE OTSUSTE LÄBIVAATAMISTAOTLUSED

Kui läbivaatamistaotlus on seotud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 119 lõike 2 kohaselt
esitatud konfidentsiaalsuse taotluse osalise või täieliku tagasilükkamise otsusega, siis
esitada läbivaatamistaotlus
veebivormi kaudu, mis on aadressil:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Faksi teel: + 358 9 6861 8933

Kui läbivaatamistaotlus on seotud otsusega, millega lükatakse tagasi alternatiivse
keemilise nimetuse kasutamine vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24 lõikele 4,
või ameti otsusega tühistada või muuta uue teabe põhjal oma otsust alternatiivse
keemilise nimetuse kasutamise kohta vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 artikli 24
lõikele 6, siis esitada läbivaatamistaotlus
veebivormi kaudu, mis on aadressil:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Faksi teel: + 358 9 6861 8934

Mõlemal juhul:
Posti teel: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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