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BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN RECHTSMIDDELEN VOOR
DE HERZIENING VAN EEN GEDEELTELIJKE OF VOLLEDIGE
AFWIJZING VAN EEN VERZOEK IN VERBAND MET
VERTROUWELIJKHEID OP GROND VAN ARTIKEL 118, LID 3,
VAN VERORDENING (EG) NR. 1907/2006

(Document aangenomen door de raad van bestuur)
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Laatstelijk gewijzigd op 1 april 2012 (bijwerking van de bijlage met Doc. ED/25/2012).

DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET EUROPEES AGENTSCHAP VOOR
CHEMISCHE STOFFEN
Gelet op artikel 118, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en
de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting
van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn
1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en
Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de
Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie (hierna "REACH-verordening"),
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De artikelen 118, lid 2, en 119, lid 2, van de REACH-verordening beschermen de
commerciële belangen van personen die het Agentschap informatie verstrekken.
(2) Op grond van artikel 118, lid 3, van de REACH-verordening worden
rechtsmiddelen vastgesteld voor de herziening van een gedeeltelijke of volledige
afwijzing van een verzoek in verband met vertrouwelijkheid.
(3) Het is noodzakelijk regels vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van artikel
118, lid 3, van de REACH-verordening, welke regels openbaar toegankelijk
moeten worden gemaakt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1
Toepassingsgebied
In dit besluit wordt bepaald op basis van welke regelingen registranten in de zin van de
REACH-verordening beroep kunnen instellen wanneer het Europees Agentschap voor
chemische stoffen (hierna "het Agentschap") een verzoek in verband met
vertrouwelijkheid dat zij in hun registratiedossier hebben opgenomen, volledig of
gedeeltelijk afwijst.

Artikel 2
Afwijzing van een verzoek in verband met vertrouwelijkheid
Een besluit van het Agentschap om een verzoek in verband met vertrouwelijkheid af te
wijzen wordt schriftelijk, waar mogelijk langs elektronische weg, aan de registrant
meegedeeld, waarbij hij tevens wordt gewezen op zijn recht om binnen twee maanden na
ontvangst van het besluit het Agentschap om herziening te verzoeken.
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De desbetreffende informatie wordt niet gepubliceerd voordat de termijn voor een
herzieningsverzoek is verstreken of voordat het Agentschap een besluit over het
herzieningsverzoek heeft genomen.

Artikel 3
Verzoek om herziening

Elk besluit om een verzoek in verband met vertrouwelijkheid gedeeltelijk of volleidg af
te wijzen, kan binnen twee maanden na ontvangst van het besluit worden betwist door bij
het Agentschap een herzieningsverzoek in te dienen.
Verzoeken om herziening van een besluit waarin een verzoek in verband met
vertrouwelijkheid wordt afgewezen, worden schriftelijk verzonden, met vermelding van
de gronden op basis waarvan om een herziening van het besluit wordt verzocht, en van
ondersteunende informatie die nodig is om deze gronden te motiveren. De adressen
waarnaar herzieningsverzoeken moeten worden gezonden, staan vermeld in de bijlage bij
dit besluit. De uitvoerend directeur kan besluiten de bijlage indien nodig te actualiseren.
Zodra het herzieningsverzoek is geregistreerd, wordt schriftelijk een
ontvangstbevestiging naar de registrant gezonden, waar mogelijk langs elektronische
weg.
Artikel 4
Behandeling van herzieningsverzoeken

Het Agentschap neemt binnen twee maanden na de datum waarop het herzieningsverzoek
is geregistreerd, een besluit over het verzoek.
Het besluit wordt schriftelijk, waar mogelijk langs elektronische weg, aan de indiener van
het verzoek meegedeeld, waarbij deze wordt gewezen op zijn recht om een beroep in te
stellen bij het Gerecht van eerste aanleg of, indien van toepassing, een klacht in te dienen
bij de Europese Ombudsman.

Artikel 5
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2008.
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Artikel 6
Bekendmaking
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van het Agentschap.
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BIJLAGE

ADRESSEN VOOR DE INDIENING VAN VERZOEKEN OM
HERZIENING VAN BESLUITEN WAARIN EEN VERZOEK IN
VERBAND MET VERTROUWELIJKHEID WORDT AFGEWEZEN

Als het herzieningsverzoek betrekking heeft op een besluit waarin een verzoek in verband
met vertrouwelijkheid op grond van artikel 119, lid 2, van Verordening (EG) nr.
1907/2006 volledig of gedeeltelijk wordt afgewezen
Via het volgende webformulier:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Per fax: + 358 9 6861 8933

Als het herzieningsverzoek betrekking heeft op hetzij een besluit tot afwijzing van het
gebruik van een andere chemische naam op grond van artikel 24, lid 4, van Verordening
(EG) nr. 1272/2008, hetzij een besluit van het Agentschap tot intrekking of wijziging van
zijn besluit betreffende het gebruik van een andere chemische naam op basis van nieuwe
informatie krachtens artikel 24, lid 6, van Verordening (EG) nr. 1272/2008
Via het volgende webformulier:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Per fax: + 358 9 6861 8934

In beide gevallen:
Per post: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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