V Helsinkách 23. apríla 2008
Dok.: MB/17/2008
v konečnom znení 1

ROZHODNUTIE, KTORÝM SA STANOVUJÚ OPRAVNÉ
PROSTRIEDKY PRE PRESKÚMANIE ČIASTOČNÉHO ALEBO
ÚPLNÉHO ZAMIETNUTIA ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER
ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 118 ODS. 3 NARIADENIA (ES)
Č. 1907/2006

(Dokument prijatý riadiacou radou)
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Naposledy zmenené 1. apríla 2012 (aktualizácia prílohy s dok.: ED/25/2012)

RIADIACA RADA EURÓPSKEJ CHEMICKEJ AGENTÚRY
so zreteľom na článok 118 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení
smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie
(ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (ďalej len „nariadenie REACH“),
keďže:
(1) V článkoch 118 ods. 2 a 119 ods. 2 nariadenia REACH sa poskytuje ochrana
obchodných záujmov osôb predkladajúcich informácie agentúre.
(2) V článku 118 ods. 3 nariadenia REACH sa stanovuje prijatie opravných
prostriedkov pre preskúmanie čiastočného alebo úplného zamietnutia žiadosti
o dôverný charakter údajov.
(3) Je potrebné zaviesť pravidlá na vykonávanie článku 118 ods. 3 nariadenia
REACH, ktoré by mali byť verejne dostupné,
PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
Článok 1
Rozsah
V tomto rozhodnutí sa predpisujú opatrenia, na základe ktorých sa registrujúci v zmysle
nariadenia REACH môžu usilovať o nápravu v situácii, keď Európska chemická agentúra
(ďalej len „agentúra“) úplne alebo čiastočne zamietne žiadosť o dôverný charakter údajov
predloženú v ich registračnej dokumentácii.
Článok 2
Zamietnutie žiadosti o dôverný charakter údajov
Rozhodnutie agentúry zamietnuť žiadosť o dôverný charakter údajov sa registrujúcemu
oznámi písomne, v prípade potreby elektronickou formou, a má obsahovať poučenie o
práve registrujúceho požiadať o preskúmanie agentúrou do dvoch mesiacov od doručenia
rozhodnutia.
Príslušné informácie sa nezverejnia až do uplynutia lehoty na predloženie žiadosti
o preskúmanie, resp. kým agentúra neprijme rozhodnutie vo veci žiadosti o preskúmanie.
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Článok 3
Žiadosť o preskúmanie
Každé rozhodnutie o čiastočnom alebo úplnom zamietnutí žiadosti o dôverný charakter
údajov možno napadnúť do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia predložením
žiadosti o preskúmanie agentúre.
Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o dôverný charakter údajov sa
predložia písomne, s uvedením dôvodov, pre ktoré sa žiada o preskúmanie, a všetkých
podporných informácií, z ktorých sa pri odôvodnení vychádza. Adresy, na ktoré sa
žiadosti o preskúmanie majú odoslať, sú uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Výkonný riaditeľ môže podľa potreby rozhodnúť o aktualizácii prílohy.
Po zaregistrovaní žiadosti o preskúmanie sa registrujúcemu odošle potvrdenie o prijatí
písomnou formou, v prípade potreby elektronickou formou.
Článok 4
Spracovanie žiadostí o preskúmanie

Agentúra prijme rozhodnutie o žiadosti o preskúmanie do dvoch mesiacov od dátumu
registrácie žiadosti.
Rozhodnutie sa žiadateľovi oznámi písomne, v prípade potreby elektronickou formou,
a má obsahovať poučenie o práve žiadateľa podať žalobu na súde prvého stupňa alebo,
v prípade potreby, podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Článok 5
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Článok 6
Uverejnenie
Toto rozhodnutie sa uverejní na webovej stránke agentúry.
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PRÍLOHA

ADRESY NA PODANIE ŽIADOSTÍ O PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ
O ZAMIETNUTÍ ŽIADOSTI O DÔVERNÝ CHARAKTER ÚDAJOV
Ak sa žiadosť o preskúmanie týka rozhodnutia o úplnom alebo čiastočnom zamietnutí
žiadosti o dôverný charakter údajov podľa článku 119 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1907/2006
Žiadosť môžete predložiť prostredníctvom webového formulára, ktorý je k dispozícii na
adrese:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReview.aspx
Faxom: + 358 9 6861 8933

Ak sa žiadosť o preskúmanie týka rozhodnutia o zamietnutí používania alternatívneho
chemického názvu podľa článku 24 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo
rozhodnutia agentúry o zrušení alebo zmene svojho rozhodnutia o používaní
alternatívneho chemického názvu na základe nových informácií podľa článku 24 ods. 6
nariadenia (ES) č. 1272/2008
Žiadosť môžete predložiť prostredníctvom webového formulára, ktorý je k dispozícii na
adrese:
https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/RequestForReviewACN.aspx
Faxom: + 358 9 6861 8934

V oboch prípadoch:
Poštou: European Chemicals Agency (ECHA)
Executive Director
P.O Box 400
FI-00121 Helsinki
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