Helsinki, 2008. gada 23. aprīlī
Dok: MB/17/2008 galīgā redakcija 1

LĒMUMS, AR KURU NOSAKA MEHĀNISMUS
DAĻĒJAS VAI PILNĪGAS KONFIDENCIALITĀTES PRASĪBAS
NORAIDĪŠANAS PĀRSKATĪŠANAI ATBILSTOŠI REGULAS (EK)
NR. 1907/2006 118. PANTA 3. PUNKTAM

(Dokuments, ko pieņēmusi Valde)
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Pēdējie grozījumi izdarīti 2012. gada 1. aprīlī (pielikuma atjaunināšana ar Doc: ED/25/2012)

EIROPAS ĶIMIKĀLIJU AĢENTŪRAS VALDE,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18.
decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un
ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr.
1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK,
93/67/EEK, 93/105/EK un 2000/21/EK, (turpmāk tekstā saukta "REACH regula") 118.
panta 3. punktu;
Tā kā:
(1) REACH regulas 118. panta 2. punktā un 119. panta 2. punktā nodrošināta
aizsardzība personu, kas sniedz informāciju Aģentūrai, komerciālajām interesēm;
(2) REACH regulas 118. panta 3. punktā paredzēts mehānisms, kas nepieciešams, lai
pārskatītu daļēju vai pilnīgu konfidencialitātes prasības noraidīšanu;
(3) Ir nepieciešams izveidot noteikumus REACH regulas 118. panta 3. punkta
īstenošanai, kuriem jābūt publiski pieejamiem,
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU:
1. pants
Piemērošanas joma
Šajā lēmumā noteikta kārtība, saskaņā ar kuru reģistrētāji REACH regulas izpratnē var
izmantot pārsūdzības vai atlīdzināšanas mehānismus, ja Eiropas Ķimikāliju aģentūra
(turpmāk tekstā "Aģentūra") ir pilnībā vai daļēji noraidījusi reģistrācijas dokumentācijā
izteikto konfidencialitātes prasību.
2. pants
Konfidencialitātes prasības noraidīšana
Aģentūras lēmumu noraidīt konfidencialitātes prasību paziņo reģistrētājam rakstveidā,
atbilstošā situācijā elektroniski, informējot reģistrētāju par viņa tiesībām pieprasīt, lai
Aģentūra veiktu pārskatīšanu, divu mēnešu laikā, skaitot no lēmuma saņemšanas.
Attiecīgo informāciju nepublicē, kamēr nav beidzies termiņš pārskatīšanas pieprasīšanai
vai Aģentūra nav pieņēmusi lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu.
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3. pants
Pārskatīšanas pieprasījums
Lēmumu par konfidencialitātes prasības pilnīgu vai daļēju noraidīšanu var apstrīdēt divu
mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas, iesniedzot pārskatīšanas pieprasījumu Aģentūrai.
Pieprasījumus par lēmuma par konfidencialitātes prasības noraidīšanu pārskatīšanu
nosūta rakstveidā, norādot lēmuma pārskatīšanas pieprasījuma pamatojumu un iekļaujot
šā pamatojuma pierādīšanai nepieciešamo informāciju. Adreses, uz kurām jānosūta
pārskatīšanas pieprasījumi, norādītas šā lēmuma pielikumā. Izpilddirektors var pieņemt
lēmumu par pielikuma atjaunināšanu atbilstoši nepieciešamībai.
Pēc pieprasījuma reģistrēšanas reģistrētājam nosūta saņemšanas apstiprinājumu
rakstveidā, atbilstošā situācijā elektroniski.
4. pants
Pārskatīšanas pieprasījumu izskatīšana
Aģentūra pieņem lēmumu par pārskatīšanas pieprasījumu divu mēnešu laikā pēc
pieprasījuma reģistrēšanas.
Lēmumu iesniedzējam paziņo rakstveidā, atbilstošos gadījumos elektroniski, un tajā
informē par viņa tiesībām uzsākt tiesvedību pirmās instances tiesā vai iesniegt sūdzību
ombudam.

5. pants
Stāšanās spēkā
Šis lēmums stājas spēkā 2008. gada 1. jūnijā.
6. pants
Publicēšana
Šis lēmums tiek publicēts Aģentūras tīmekļa vietnē.
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PIELIKUMS
ADRESES LĒMUMU PAR KONFIDENCIALITĀTES PRASĪBAS
NORAIDĪŠANU PĀRSKATĪŠANAS PIEPRASĪJUMU IESNIEGŠANAI
Ja pārskatīšanas pieprasījums attiecas uz lēmumu par konfidencialitātes prasības pilnīgu
vai daļēju noraidīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 119. panta 2. punktu:
izmantojot šeit pieejamo tīmekļa veidlapu:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
pa faksu: + 358 9 6861 8933

Ja pārskatīšanas pieprasījums attiecas uz lēmumu par alternatīva ķīmiskā nosaukuma
izmantošanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 4. punktu noraidīšanu vai
Aģentūras lēmumu par sava lēmuma par alternatīva ķīmiskā nosaukuma izmantošanu,
pamatojoties uz jaunu informāciju, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 24. panta 6.
punktu atsaukšanu vai grozīšanu:
izmantojot šeit pieejamo tīmekļa veidlapu:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
pa faksu: + 358 9 6861 8934
Abos gadījumos:
pa pastu: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Izpilddirektoram
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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