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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/823 

av 25. mai 2016 

om endring av forordning (EF) nr. 771/2008 om fastsettelse av regler for organisering av og 

saksbehandling ved Det europeiske kjemikaliebyrås klageinstans(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 93 nr. 4 

og artikkel 132, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved gjennomgåelsen av kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008(2) ble det konkludert med at flere aspekter ved 

forordning (EF) nr. 771/2008 bør endres. 

2) Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(3) gis Byrået myndighet til å treffe visse 

enkeltbeslutninger, og klageinstansen opprettet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 gis myndighet til å avgjøre 

klager på beslutningene nevnt i artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. Det er derfor nødvendig å fastsette 

regler for klager på beslutningene nevnt i artikkel 77 nr. 1 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

3) Gebyrer for klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012 er fastsatt i 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013(4). Det er derfor nødvendig å fastsette regler for gebyrer 

for klager på en beslutning truffet av Byrået i henhold til artikkel 77 i forordning (EU) nr. 528/2012. 

4) Ettersom klageinstansen utgjør en permanent del av Byrået, er det nødvendig å sikre at klager kan behandles innenfor et 

rimelig tidsrom. Det bør derfor være mulig å fordele klager til tilleggs- eller varamedlemmer. 

5) Gjeldende praksis tilsier også at det er hensiktsmessig å gi partene mulighet til å nå en minnelig avtale. For å øke 

åpenheten bør et medlem av klageinstansen utpekes til å legge til rette for en slik minnelig avtale. Et sammendrag av 

avtalen bør være offentlig tilgjengelig på Byråets nettsted. 

6) For å sikre klageinstansens uavhengighet skal registerføreren utnevnes direkte av lederen for klageinstansen. 

7) Av hensyn til rettssikkerheten er det også hensiktsmessig å presisere de eksisterende bestemmelsene om anmodninger 

om fortrolig behandling, særlig at opplysningene som skal inngå i kunngjøringen, ikke kan betraktes som fortrolige. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 137 av 26.5.2016, s.4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 178/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 771/2008 av 1. august 2008 om fastsettelse av regler for organisering av og saksbehandling ved Det 

europeiske kjemikaliebyrås klageinstans (EUT L 206 av 2.8.2008, s. 5). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter 

(EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1). 

(4) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå i 

henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT 

L 167 av 19.6.2013, s. 17). 

2017/EØS/36/20 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/117 

 

8) For å sikre intervenientenes faktiske deltaking bør framgangsmåten for intervensjon forenkles for å sikre ytterligere 

klarhet, og fristen for inngivelse av en søknad om intervensjon bør forlenges. I tilfeller som gjelder avdeling VI kapittel 

2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, bør medlemsstatene kunne inngi en søknad om intervensjon uten å måtte begrunne 

sin interesse i utfallet av saken. 

9) Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å presisere bestemmelsene om kostnader i den forstand at partene 

bærer sine egne kostnader. 

10) For å lette klageadgangen og redusere kostnadene er det også hensiktsmessig å presisere at partene kan representeres av 

en person med myndighet til å handle på vedkommendes vegne, og ikke nødvendigvis av en representant med fullmakt. 

11) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) 

nr. 1907/2006 — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Forordning (EF) nr. 771/2008 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 25. mai 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____   
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VEDLEGG 

I forordning (EF) nr. 771/2008 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 1 skal nytt nr. 4 lyde: 

«4.  For å sikre at klager kan behandles innenfor et rimelig tidsrom, kan lederen etter samråd med Byråets styre fordele 

klager til tilleggs- eller varamedlemmer. I slike tilfeller kan lederen utpeke en stedfortredende leder.» 

2) Ny artikkel 1a skal lyde: 

«Artikkel 1a 

Minnelig avtale 

For å fremme saken kan lederen for klageinstansen oppfordre partene til å nå en minnelig avtale. I slike tilfeller skal 

lederen utpeke et enkeltmedlem som skal legge til rette for en minnelig avtale. Lederen skal underrette partene om 

beslutningen om å utpeke et enkeltmedlem. 

Dersom partene når en minnelig avtale, skal enkeltmedlemmet avslutte saken og et sammendrag av avtalen skal 

offentliggjøres på Byråets nettsted. Dersom en minnelig avtale ikke nås innen to måneder etter beslutningen om å tildele 

saken til et enkeltmedlem, skal saken henvises tilbake til klageinstansen.» 

3) Ny artikkel 1b skal lyde: 

«Artikkel 1b 

Trekke en klage 

Dersom en klage trekkes, skal lederen avslutte saken.» 

4) I artikkel 5 skal nr. 4 og 5 lyde: 

«4.  Registreringskontorets personale, herunder registerføreren, skal ikke delta i noen del av Byråets saksbehandling som 

gjelder beslutninger som kan påklages i henhold til artikkel 91 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller i henhold til 

artikkel 77 nr. 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012(*). 

5.  Klageinstansen skal bistås i sitt arbeid av en registerfører som skal utnevnes av lederen. 

Lederen skal ha ledelsesmessig og organisatorisk fullmakt til å instruere registerføreren i saker som gjelder utøvelsen av 

klageinstansens oppgaver. 

______________ 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk 

av biocidprodukter (EUT L 167 av 27.6.2012, s. 1).» 

5) I artikkel 6 nr. 1 skal bokstav g) lyde: 

«g)  når det er aktuelt, en angivelse av hvilke opplysninger i klageerklæringen som skal betraktes som fortrolige, og 

hvorfor,» 

6) I artikkel 6 skal nr. 2 lyde: 

«2.  Dokumentasjon på innbetalt klagegebyr i henhold til artikkel 10 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller eventuelt i 

henhold til artikkel 4 i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013(*) skal vedlegges klageerklæringen. 

______________ 

(*) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013 av 18. juni 2013 om gebyrer og avgifter til Det 

europeiske kjemikaliebyrå i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om 

tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 19.6.2013, s. 17).»  
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7) I artikkel 6 nr. 3 skal annet ledd lyde: 

«Denne fristen får oppsettende virkning på tidsfristen fastsatt i artikkel 93 nr. 1 og 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006.» 

8) I artikkel 6 nr. 5 skal nytt ledd lyde: 

«Dersom beslutningen som klagen gjelder, er rettet til en annen enn klageren, skal registerføreren underrette 

vedkommende om at beslutningen er påklaget.» 

9) I artikkel 6 nr. 6 skal annet ledd lyde: 

«Med forbehold for første ledd skal lederen avgjøre om opplysningene klageren har gitt i henhold til nr. 1 bokstav g) skal 

betraktes som fortrolige, og skal sikre at alle opplysninger som betraktes som fortrolige, ikke offentliggjøres i 

kunngjøringen. De praktiske enkeltheter ved offentliggjøringen skal fastsettes i samsvar med framgangsmåten i artikkel 27 

nr. 3.» 

10) I artikkel 7 nr. 2 skal bokstav d) lyde: 

«d)  når det er aktuelt, en angivelse av hvilke opplysninger i tilsvaret som skal betraktes som fortrolige, og hvorfor,» 

11) Artikkel 8 skal lyde: 

«Artikkel 8 

Intervensjon 

1.  Enhver person som kan godtgjøre en interesse i utfallet av en sak innbrakt for klageinstansen, kan intervenere i 

klageinstansens saksbehandling. 

Som unntak fra første ledd i tilfeller som gjelder avdeling VI kapittel 2 i forordning (EF) nr. 1907/2006, kan 

medlemsstaten hvis vedkommende myndighet har utført vurderingen av stoffet, gripe inn uten å måtte godtgjøre en 

interesse i utfallet av saken. 

2.  En søknad med en redegjørelse for omstendighetene som gir intervensjonsrett, skal inngis innen tre uker etter 

offentliggjøring av kunngjøringen nevnt i artikkel 6 nr. 6. 

3.  Intervensjonen skal være begrenset til å helt eller delvis støtte eller bestride de påstander en av partene har nedlagt. 

Intervensjonen skal ikke gi de samme prosessuelle rettigheter som er tillagt partene, og skal være underordnet 

hovedforhandlingen. Intervensjonen mister sitt formål dersom saken strykes fra klageinstansens register som følge av at en 

part trekker tilbake eller trekker seg fra saken eller partene når en minnelig avtale, eller dersom klageerklæringen avvises. 

Intervenienter skal tre inn i saken slik den foreligger på tidspunktet for intervensjonen. 

4.  En søknad om intervensjon skal inneholde 

a)  en beskrivelse av saken, 

b)  partenes navn, 

c)  intervenientens navn og adresse, 

d)  dersom intervenienten har utnevnt en representant i samsvar med artikkel 9, representantens navn og 

forretningsadresse, 

e)  en adresse for forkynnelse, dersom den er forskjellig fra adressene under bokstav c) og d), 

f)  de påstander én eller flere av partene har nedlagt som intervenienten ønsker å støtte gjennom intervensjonen,  
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g)  en redegjørelse for omstendighetene som gir intervensjonsrett, 

h)  en angivelse av hvorvidt intervenienten samtykker i at avgjørelsen forkynnes for vedkommende, eventuelt for 

vedkommendes representant, per telefaks, e-post eller andre tekniske kommunikasjonsmidler. 

Søknaden om intervensjon skal forkynnes for partene for å innhente eventuelle kommentarer de har til søknaden før 

klageinstansen treffer beslutning om den. 

5.  Dersom klageinstansen beslutter å tillate intervensjonen, skal intervenienten motta en kopi av alle prosesskrifter som 

er forkynt for partene, og som partene har framlagt for klageinstansen for dette formålet. Fortrolige opplysninger eller 

dokumenter skal ikke tas med. 

6.  Klageinstansen skal avgjøre om en søknad om intervensjon skal godkjennes eller ikke. 

Dersom klageinstansen tillater intervensjonen, skal lederen fastsette en frist for når intervenienten kan framlegge en 

intervensjonserklæring. 

Intervensjonserklæringen skal inneholde 

a)  en erklæring om intervenientens påstander, som helt eller delvis støtter eller bestrider de påstander en av partene har 

nedlagt, 

b)  klagegrunnene samt de faktiske og rettslige forhold som påberopes, 

c)  når det er aktuelt, de beviser som framlegges som støtte, 

d)  når det er aktuelt, angivelse av hvilke opplysninger i søknaden om å intervenere som skal betraktes som fortrolige, og 

hvorfor, 

Etter at intervensjonserklæringen er inngitt, kan lederen fastsette en frist for når partene kan svare på erklæringen. 

7.  Intervenienter skal bære sine egne kostnader.» 

12) Artikkel 9 skal lyde: 

«Artikkel 9 

Representasjon 

Dersom en part eller en intervenient har utnevnt en representant, skal representanten framlegge bevis på myndigheten til å 

handle fra parten eller intervenienten som vedkommende representerer.» 

13) I artikkel 11 nr. 1 skal bokstav c) lyde: 

«c)  klagen gjelder ikke en beslutning nevnt i artikkel 91 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller artikkel 77 nr. 1 i 

forordning (EU) nr. 528/2012,» 

14) I artikkel 13 skal nr. 4 lyde: 

«4.  Høringene i klageinstansen skal være offentlige, med mindre klageinstansen i behørig begrunnede tilfeller og på eget 

initiativ eller på anmodning fra en av partene beslutter noe annet.» 

15) I artikkel 15 nr. 2 skal ny bokstav d) lyde: 

«d)  å legge til rette for en minnelig avtale mellom partene.» 

16) Ny artikkel 17a skal lyde: 

«Artikkel 17a 

Kostnader 

Partene skal bære sine egne kostnader.» 
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17) I artikkel 21 nr. 1 skal bokstav h) lyde: 

«h)  klageinstansens beslutning, herunder om nødvendig tilkjenning av kostnader for bevisopptak og beslutning om 

tilbakebetaling av gebyrer i henhold til artikkel 10 nr. 4 i forordning (EF) nr. 340/2008 eller artikkel 4 nr. 4 i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 564/2013.» 

18) I artikkel 21 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6.  Lederen skal avgjøre om opplysningene som klageren har gitt i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav g), Byrået har gitt i 

henhold til artikkel 7 nr. 2 bokstav d) eller en intervenient har gitt i henhold til artikkel 8 nr. 6 bokstav d), skal betraktes 

som fortrolige. Lederen skal sikre at alle opplysninger som betraktes som fortrolige, ikke offentliggjøres i den endelige 

beslutningen.» 

 ____________  


