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SPRENDIMAS, KURIUO NUSTATOMOS PRIEMONĖS, KURIAS
GALIMA TAIKYTI PERŽIŪRINT IŠ DALIES ARBA VISIŠKAI
ATMESTĄ KONFIDENCIALUMO PRAŠYMĄ PAGAL
REGLAMENTO (EB) NR. 1907/2006 118 STRAIPSNIO 3 DALĮ

(Dokumentą priėmė Valdančioji taryba)

Paskutinį kartą iš dalies pakeistas 2012 m. balandžio 1 d. (Dok.: ED/25/2012, kuriuo buvo atnaujintas
priedas).
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EUROPOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ AGENTŪROS VALDANČIOJI TARYBA,
atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies
keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB)
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir
Komisijos direktyvas 91/155/EB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (toliau –
REACH reglamentas), 118 straipsnio 3 dalį,
kadangi:
(1) REACH reglamento 118 straipsnio 2 dalyje ir 119 straipsnio 2 dalyje nustatyta
Agentūrai informaciją pateikiančių asmenų komercinių interesų apsauga;
(2) pagal REACH reglamento 118 straipsnio 3 dalį numatyta priimti priemones,
taikytinas peržiūrint iš dalies arba visiškai atmestą konfidencialumo prašymą;
(3) būtina nustatyti REACH reglamento 118 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo
taisykles, kurios turėtų būti skelbiamos viešai,
PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
1 straipsnis
Taikymo sritis
Šiame sprendime nustatomos taisyklės, pagal kurias registruotojai, kaip jie suprantami
pagal REACH reglamentą, gali siekti pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis tuo atveju,
kai Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) visiškai arba iš dalies
atmeta jų registracijos dokumentacijoje pateiktą konfidencialumo prašymą.
2 straipsnis
Konfidencialumo prašymo atmetimas
Apie sprendimą atmesti konfidencialumo prašymą Agentūra registruotojui praneša raštu
ir, kai tinkama, elektroninėmis priemonėmis, ir informuoja jį apie jo teisę per du
mėnesius nuo sprendimo gavimo prašyti, kad Agentūra peržiūrėtų savo sprendimą.
Susijusi informacija neskelbiama tol, kol nesuėjo prašymo peržiūrėti sprendimą
pateikimo terminas arba Agentūra nepriėmė sprendimo dėl prašymo peržiūrėti sprendimą.
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3 straipsnis
Prašymas peržiūrėti sprendimą
Kiekvieną sprendimą iš dalies arba visiškai atmesti konfidencialumo prašymą galima
ginčyti per du mėnesius nuo tokio sprendimo gavimo. Tokiu atveju Agentūrai reikia
pateikti prašymą peržiūrėti sprendimą.
Prašymai peržiūrėti sprendimą, kuriuo atmetamas konfidencialumo prašymas, siunčiami
raštu ir juose nurodomi sprendimo peržiūros motyvai bei pridedama visa šiuos motyvus
pagrindžianti informacija. Adresai, kuriais reikia siųsti prašymus peržiūrėti sprendimus,
nurodyti šio sprendimo priede. Vykdomasis direktorius prireikus gali nuspręsti atnaujinti
priedą.
Užregistravus prašymą peržiūrėti sprendimą, registruotojui nedelsiant, kai tinkama,
naudojant elektronines priemones, išsiunčiamas rašytinis prašymo gavimą patvirtinantis
pranešimas.
4 straipsnis
Prašymų peržiūrėti sprendimą tvarkymas
Agentūra sprendimą dėl prašymo peržiūrėti sprendimą priima per du mėnesius nuo
prašymo užregistravimo dienos.
Apie sprendimą pareiškėjui pranešama raštu ir, kai tinkama, elektroninėmis priemonėmis,
ir jis informuojamas apie savo teisę pareikšti ieškinį Pirmosios instancijos teisme arba,
kai tinkama, paduoti skundą Europos ombudsmenui.

5 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. birželio 1 d.
6 straipsnis
Paskelbimas
Šis sprendimas skelbiamas Agentūros svetainėje.
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PRIEDAS
ADRESAI, KURIAIS REIKIA TEIKTI PRAŠYMUS PERŽIŪRĖTI
SPRENDIMĄ, KURIUO ATMETAMAS KONFIDENCIALUMO
PRAŠYMAS
Jei prašymas peržiūrėti sprendimą yra susijęs su sprendimu, kuriuo visiškai arba iš dalies
atmetamas konfidencialumo prašymas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006
119 straipsnio 2 dalį:
prašymas pateikiamas faksu + 358 9 6861 8933
naudojant internetinę formą, pateiktą šiuo adresu
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx.

Jei prašymas peržiūrėti sprendimą yra susijęs su sprendimu, kuriuo atmetama galimybė
vartoti alternatyvų cheminį pavadinimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24
straipsnio 4 dalį, arba Agentūros sprendimu atmesti arba iš dalies pakeisti savo sprendimą
dėl alternatyvaus cheminio pavadinimo vartojimo remiantis naujai gauta informacija
pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 24 straipsnio 6 dalį:
prašymas pateikiamas faksu + 358 9 6861 8934
naudojant internetinę formą, pateiktą adresu
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx,
.

Abiem atvejais:
Įprastu paštu:
European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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