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ASETUKSEN (EY) N:O 1907/2006 118 ARTIKLAN 3 KOHDAN
MUKAINEN PÄÄTÖS MUUTOKSENHAKUKEINOISTA
SALASSAPITOPYYNNÖN TULTUA OSITTAIN TAI KOKONAAN
HYLÄTYKSI

(Hallintoneuvoston antama asiakirja)
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Muutettu viimeksi 1. huhtikuuta 2012 (liitteen päivitys, asiakirja ED/25/2012)

EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO, joka
ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja
rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin
1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission
asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä
joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 (jäljempänä ”REACH-asetus”) 118 artiklan 3 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1) REACH-asetuksen 118 artiklan 2 kohdassa ja 119 artiklan 2 kohdassa säädetään
kemikaalivirastolle tietoja toimittavien henkilöiden kaupallisten etujen suojelusta.
(2) REACH-asetuksen
118 artiklan
3 kohdassa
säädetään
tarvittavien
muutoksenhakukeinojen antamisesta salassapitopyynnön tultua osittain tai
kokonaan hylätyksi.
(3) On tarpeen antaa REACH-asetuksen 118 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat
säännöt, jotka on annettava julkisesti saataville,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Soveltamisala
Tässä päätöksessä säädetään järjestelyistä, joiden mukaisesti REACH-asetuksessa
tarkoitettu rekisteröijä voi hakea muutosta, jos Euroopan kemikaalivirasto (jäljempänä
”kemikaalivirasto”) on hylännyt kokonaan tai osittain rekisteröintiasiakirja-aineistossa
esitetyn salassapitopyynnön.

2 artikla
Salassapitopyynnön hylkääminen
Salassapitopyynnön hylkäämistä koskevasta kemikaaliviraston päätöksestä ilmoitetaan
rekisteröijälle kirjallisesti, mieluiten sähköisessä muodossa, ja rekisteröijälle kerrotaan
hänen oikeudestaan hakea päätökseen muutosta kemikaalivirastolta kahden kuukauden
kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianomaisia tietoja ei julkisteta ennen muutoksenhakuun sovellettavan määräajan
päättymistä
tai
ennen
kuin
kemikaalivirasto
on
tehnyt
päätöksen
muutoksenhakemuksesta.
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3 artikla
Muutoksenhakemus

Salassapitopyynnön hylkäämistä kokonaan tai osittain koskevasta päätöksestä voi valittaa
kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta tekemällä kemikaalivirastolle
muutoksenhakemuksen.
Salassapitopyynnön hylkäämistä koskevasta päätöksestä tehtävä muutoksenhakemus on
lähetettävä kirjallisesti, ja siinä on perusteltava, miksi muutosta haetaan, sekä esitettävä
tarvittavat tiedot muutoksenhakemuksen perusteeksi. Tämän päätöksen liitteessä on
lueteltu osoitteet, joihin muutoksenhakemukset toimitetaan. Pääjohtaja voi päättää
tarpeen mukaan liitteen ajan tasalle saattamisesta.
Heti kun muutoksenhakemus on kirjattu, rekisteröijälle lähetetään vastaanottoilmoitus
kirjallisesti, mieluiten sähköisessä muodossa.
4 artikla
Muutoksenhakemusten käsittely

Virasto tekee päätöksen muutoksenhakemuksesta kahden kuukauden kuluessa sen
kirjaamispäivästä.
Päätöksestä ilmoitetaan hakijalle kirjallisesti, mieluiten sähköisessä muodossa, ja siinä on
kerrottava hakijan oikeudesta nostaa kanne Euroopan unionin ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimessa tai tilanteen mukaan kannella Euroopan oikeusasiamiehelle.

5 artikla
Voimaantulo
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2008.

6 artikla
Julkaiseminen
Tämä päätös julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla.
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LIITE

TOIMITUSOSOITTEET MUUTOKSENHAKUA VARTEN
SALASSAPITOPYYNNÖN TULTUA HYLÄTYKSI

Jos muutoksenhakemus koskee päätöstä, jolla asetuksen (EY) 1907/2006 119 artiklan
2 kohdan nojalla esitetty salassapitopyyntö hylätään kokonaan tai osittain:
www-lomake, joka on saatavana osoitteessa
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
faksi: + 358 9 6861 8933

Jos muutoksenhakemus koskee päätöstä, jolla hylätään vaihtoehtoisen kemiallisen nimen
käyttöä koskeva pyyntö asetuksen (EY) N:o 1272/2008 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti
tai jolla kemikaalivirasto peruu vaihtoehtoisen kemiallisen nimen käyttöä koskevan
päätöksensä tai muuttaa sitä uusien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 1272/2008
24 artiklan 6 kohdan mukaisesti:
www-lomake, joka on saatavana osoitteessa
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
faksi: + 358 9 6861 8934

Molemmissa tapauksissa
postiosoite: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Pääjohtaja
PL 400
00121 Helsinki
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