Helsingfors den 25 mars 2009
Dok: MB/12/2008 slutlig

BESLUT OM GENOMFÖRANDE AV EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1049/2001 OM ALLMÄNHETENS
TILLGÅNG TILL EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH
KOMMISSIONENS HANDLINGAR

(Dokument antaget av styrelsen den 23 april 2008 och ändrat genom beslut ED/04/2009 av
den 25 mars 2009)

EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETENS STYRELSE FATTAR DETTA BESLUT
med beaktande av artiklarna 118.1 och 118.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets
förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets
direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
handlingar samt av följande skäl:

(1) Förordning (EG) nr 1049/2001 har gjorts tillämplig på handlingar som innehas av
Europeiska kemikaliemyndigheten.
(2) Regler för genomförandet av förordning (EG) nr 1049/2001 måste fastställas och bör
offentliggöras.
(3) Dessa åtgärder ska vidtas utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EG)
nr 1367/2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång
till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ, som innehåller bestämmelser som är
direkt tillämpliga på handlingar med miljöinformation som myndigheten innehar, i synnerhet
bestämmelserna i avdelning II i denna förordning, som ska beaktas.
(4) Artiklarna 118.2 och 119 i förordning (EG) nr 1907/2006 som skyddar de kommersiella
intressena hos personer som lämnar information till myndigheten och allmänhetens intresse
av informationsspridning om kemikalier, bland annat när det krävs brådskande åtgärder för
att skydda människors hälsa och säkerhet eller miljön, ska beaktas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Räckvidd
Detta beslut föreskriver på vilka sätt allmänheten ska ges tillgång till handlingar som innehas
av Europeiska kemikaliemyndigheten (nedan kallad ”myndigheten”) utan att det påverkar
tillämpningen av förordning (EG) nr 1367/2006. Rätten till tillgång till handlingar gäller
handlingar som innehas av myndigheten, det vill säga handlingar som den upprättat eller tagit
emot och som den råder över.

Artikel 2
Ansökan om tillgång
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1. Ansökan om tillgång till handlingar ska göras skriftligen och tillställas myndigheten via
myndighetens webbplats, via e-post, via brev eller via fax. De adresser till vilka
ansökningarna ska skickas finns förtecknade i bilaga till detta beslut. Den verkställande
direktören kan vid behov besluta om ändring av bilagan.
2. Myndigheten ska besvara ursprungliga och bekräftande ansökningar inom 15 arbetsdagar
räknat från och med dagen för registrering av ansökan. Om en ansökan avser en mycket
omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar kan denna tidsfrist förlängas med
15 arbetsdagar. En förlängning av tidsfristen ska motiveras och på förhand meddelas
sökanden.
3. Om en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1049/2001 inte är tillräckligt
utförlig, ska myndigheten uppmana sökanden att lämna kompletterande uppgifter som gör det
möjligt att hitta de begärda handlingarna. Svarsfristen ska inte börja löpa förrän myndigheten
förfogar över dessa uppgifter.
4. Alla helt eller delvis negativa beslut ska innehålla skälen för att ansökningen avslagits, och
sökanden ska i beslutet underrättas om hur han eller hon kan överklaga.

Artikel 3
Behandling av ursprungliga ansökningar
1. En bekräftelse om mottagande ska skickas till sökanden när ansökan registreras, om inte
svar kan ges med vändande post.
2. Bekräftelsen om mottagande och svaret ska skickas skriftligen, eventuellt via e-post.
3. Sökanden ska informeras om svaret på ansökan av myndigheten, eller av
överklagandenämndens registrator om ansökan gäller inlagor som har upprättats uteslutande
för ett visst överklagande och som endast innehas av överklagandenämnden.
4. Alla helt eller delvis negativa beslut ska innehålla information till sökanden om rätten att
inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av beslutet inge en bekräftande ansökan till
myndighetens verkställande direktör, eller överklagandenämndens ordförande om ansökan
gäller inlagor som har upprättats uteslutande för ett visst överklagande och som endast
innehas av överklagandenämnden.
5. Om inget besked ges av myndigheten inom den föreskrivna tidsfristen ska sökanden ha rätt
att lämna in en bekräftande ansökan.

Artikel 4
Behandling av bekräftande ansökningar
1. Myndighetens verkställande direktör ska fatta beslut om bekräftande ansökningar. Om en
bekräftande ansökan gäller inlagor som har upprättats uteslutande för ett visst överklagande
och som endast innehas av överklagandenämnden delegeras emellertid beslutsrätten till
överklagandenämndens ordförande.
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2. Sökanden ska skriftligen underrättas om beslutet, eventuellt via e-post. I beslutet ska
sökanden upplysas om rätten att väcka talan vid förstainstansrätten eller i tillämpliga fall att
lämna in ett klagomål till Europeiska ombudsmannen.

Artikel 5
Samråd
1. Om myndigheten mottar en ansökan om tillgång till en handling som den innehar, men
som härrör från en tredje part, ska myndigheten kontrollera om något av undantagen i
artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001 är tillämpligt.
2. Om myndigheten efter kontrollen anser att tillgång till den begärda handlingen ska vägras i
enlighet med något av undantagen i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, ska beslutet att
inte ge tillgång sändas till sökanden utan samråd med den tredje part som upprättat
handlingen.
3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 ska myndigheten ge tillgång utan samråd
med den tredje part som upprättat handlingen om
a) den begärda handlingen redan har lämnats ut, antingen av den som har upprättat
handlingen eller enligt förordning (EG) nr 1049/2001 eller liknande bestämmelser,
b) ett utlämnande av hela eller delar av handlingen uppenbart inte skadar något av de
intressen som anges i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001.
4. I alla andra fall ska samråd ske med den tredje part som upprättat handlingen.
5. Den tredje part som upprättat handlingen ska svara inom en tidsfrist som inte får vara
kortare än fem arbetsdagar, men som ska göra det möjligt för myndigheten att iaktta sina
egna svarsfrister. Om den tredje part som upprättat handlingen inte svarar inom den angivna
tiden eller om denne inte kan anträffas eller identifieras, ska myndigheten fatta ett beslut i
enlighet med ordningen för undantag i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001, med
beaktande av tredje parts berättigade intressen på grundval av de uppgifter den förfogar över.
6. Om myndigheten avser att ge tillgång till en handling mot upphovsmannens uttryckliga
vilja ska den underrätta upphovsmannen om sin avsikt att lämna ut handlingen efter tio
arbetsdagar och uppmärksamma upphovsmannen på hur han eller hon kan överklaga detta
beslut om utlämnande.
7. Om ansökan gäller tillgång till en handling som härrör från en medlemsstat ska
myndigheten samråda med den myndighet som upprättat handlingen om medlemsstaten har
begärt att myndigheten inte ska lämna ut handlingen utan att medlemsstaten på förhand
lämnat sitt medgivande i enlighet med artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1049/2001.

Artikel 6
Utövande av rätten till tillgång
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1. Handlingar ska skickas med post, fax eller, om möjligt, med e-post. Om handlingen är
omfattande eller svår att hantera, får sökanden uppmanas att ta del av handlingen i
myndighetens lokaler. Ett sådant besök ska vara avgiftsfritt.
2. Om handlingen har offentliggjorts ska svaret innehålla en publikationshänvisning och/eller
en upplysning om var handlingen finns tillgänglig och/eller handlingens adress på
myndighetens webbplats.
3. Om fler än tjugo sidor ska skickas via post eller fax kan en rimlig avgift enligt bilaga till
detta beslut tas ut av sökanden. Den verkställande direktören kan vid behov besluta om
ändring av bilagan.

Artikel 7
Åtgärder för att underlätta tillgången till handlingar
1. Myndigheten ska ge tillgång till ett register över handlingar så att den rätt till tillgång som
följer av förordning (EG) nr 1049/2001 tillämpas.
2. Registret ska innehålla handlingens titel, uppgift om vilka språk som handlingen finns
tillgänglig på, dess referensnummer och andra användbara hänvisningar, uppgift om vem som
upprättat handlingen och det datum då handlingen upprättats eller antagits.
3. En hjälpsida ska informera allmänheten om hur den kan få tillgång till handlingen. Om
handlingen har offentliggjorts ska det finnas en länk till originaltexten i registret.

Artikel 8
Handlingar till vilka allmänheten har direkt tillgång
1. Denna artikel tillämpas endast på handlingar som har upprättats eller mottagits efter det att
förordning (EG) nr 1049/2001 trädde i kraft.
2. Åtminstone följande handlingar ska göras direkt tillgängliga i elektronisk form:
a) Myndighetens arbetsordning, arbetsprogram, fleråriga arbetsprogram och allmänna
rapport.
b) Andra uppgifter som ska göras tillgängliga för allmänheten enligt förordning (EG)
nr 1907/2006.
c) Arbetsordningar, slutliga protokoll och slutliga yttranden från myndighetens kommittéer
och forumet för informationsutbyte i icke-konfidentiella versioner i den utsträckning de anses
vara offentliga.
3. Följande handlingar ska lämnas ut på begäran eller, så långt möjligt, göras direkt
tillgängliga i elektronisk form:
a) Handlingar som har antagits av styrelsen och överklagandenämndens beslut i
icke-konfidentiella versioner i den utsträckning de anses vara offentliga.
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b) Handlingar från tredje part som redan lämnats ut av den som upprättat handlingen eller
med dennes medgivande.
c) Handlingar som redan lämnats ut efter en tidigare ansökan.
Artikel 9
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 juni 2008.
Artikel 10
Offentliggörande
Detta beslut ska offentliggöras på myndighetens webbplats.
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BILAGA

ADRESSER TILL VILKA ANSÖKNINGAR OM TILLGÅNG TILL HANDLINGAR
SOM EUROPEISKA KEMIKALIEMYNDIGHETEN INNEHAR SKA STÄLLAS

Myndighetens webbplats: http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp
E-post: access-to-documents@echa.europa.eu
Brev: Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa)
Box 400
FI-00121 Helsingfors
Finland
Fax: + 358 9 6861 8940

Avgifter som den verkställande direktören kan besluta att ta ut för omfattande
handlingar

Papperskopior: 0,10 euro per sida plus porto
Fax: 0,20 euro per sida

Bilagan senast uppdaterad den 25 mars 2009
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