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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/823 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Μαΐου 2016
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 771/2008 για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και
διαδικασίας του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για
την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ
της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 93 παράγραφος 4 και το άρθρο 132,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Από την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής (2) προέκυψε ότι ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 771/2008 πρέπει να τροποποιηθεί από διάφορες απόψεις.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) εξουσιοδοτεί τον Οργανισμό
να λάβει ορισμένες επιμέρους αποφάσεις και αναθέτει στο Συμβούλιο Προσφυγών που έχει συσταθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 την αρμοδιότητα να αποφασίζει για προσφυγές που ασκούνται κατά των αποφάσεων
που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Επομένως, είναι αναγκαία η
θέσπιση κανόνων για τις προσφυγές που ασκούνται κατά των αποφάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 77 παράγραφος 1
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(3)

Τα τέλη που εφαρμόζονται για προσφυγές κατά απόφασης του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 77 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012 έχουν καθοριστεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 564/2013 της Επιτροπής (4). Επομένως,
είναι αναγκαία η θέσπιση κανόνων για τα τέλη που ισχύουν για προσφυγές κατά απόφασης του Οργανισμού σύμφωνα
με το άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(4)

Δεδομένου ότι το Συμβούλιο Προσφυγών έχει επί του παρόντος συσταθεί ως μόνιμη δομή εντός του Οργανισμού, είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί η διεκπεραίωση των προσφυγών με ικανοποιητικό ρυθμό. Ως εκ τούτου, πρέπει να παρέχεται η
δυνατότητα να ανατίθενται προσφυγές σε πρόσθετα ή αναπληρωματικά μέλη.

(5)

Με βάση την τρέχουσα πρακτική, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα τα μέρη να καταλήγουν σε φιλικό
διακανονισμό μεταξύ τους. Προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια, θα πρέπει να διορίζεται μέλος του Συμβουλίου
Προσφυγών για τη διευκόλυνση του φιλικού διακανονισμού. Περίληψη της εν λόγω συμφωνίας θα πρέπει να είναι
διαθέσιμη για το κοινό στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

(6)

Με στόχο να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του Συμβουλίου Προσφυγών, είναι απαραίτητο ο γραμματέας να διορίζεται
απευθείας από τον πρόεδρο του Συμβουλίου Προσφυγών.

(7)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι επίσης σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι υφιστάμενες διατάξεις σχετικά με τα
αιτήματα εμπιστευτικότητας, ιδίως να μην υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά τα στοιχεία που
ζητούνται στην ανακοίνωση.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2008, για τη θέσπιση των κανόνων οργάνωσης και διαδικασίας του
Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕΕ L 206 της 2.8.2008, σ. 5).
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 564/2013 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2013, για τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλ
λονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 19.6.2013, σ. 17).
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(8)

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής των παρεμβαινόντων, η διαδικασία παρέμβασης θα πρέπει να
απλουστευθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και η προθεσμία υποβολής της αίτησης παρέμβασης
θα πρέπει να παραταθεί. Σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τον τίτλο VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση για παρέμβαση χωρίς να πρέπει να
αιτιολογηθεί το συμφέρον τους για την επίλυση της διαφοράς.

(9)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι διατάξεις σχετικά με το κόστος, υπό την έννοια ότι
οι διάδικοι επιβαρύνονται με τα δικαστικά τους έξοδα.

(10)

Για να διευκολύνεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να μειωθεί το κόστος, είναι επίσης σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα
μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται από κάθε άτομο που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί και όχι κατ' ανάγκη από
αντιπρόσωπο με πληρεξούσιο.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 133 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 771/2008 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:
«4.
Για να εξασφαλιστεί η διεκπεραίωση των προσφυγών με ικανοποιητικό ρυθμό, ο πρόεδρος, αφού ζητήσει τη γνώμη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, μπορεί να αναθέσει την προσφυγή σε αναπληρωματικό ή πρόσθετο μέλος.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πρόεδρος μπορεί να διορίσει αναπληρωματικό πρόεδρο.».
2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 1α:
«Άρθρο 1α
Φιλικός διακανονισμός
Προς το συμφέρον της διαδικασίας ο πρόεδρος του Συμβουλίου Προσφυγών μπορεί να προσκαλέσει τα μέρη να
καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό. Σε αυτή την περίπτωση ο πρόεδρος ορίζει ένα μόνο μέλος για να διευκολύνει τον
φιλικό διακανονισμό. Ο πρόεδρος ανακοινώνει την απόφαση να διορίσει ένα μόνο μέλος για τα μέρη.
Αν τα μέρη καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό, το μέλος περατώνει τη διαδικασία και μια περίληψη του εν λόγω διακανο
νισμού δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικού διακανονισμού εντός
2 μηνών από την απόφαση για την ανάθεση της υπόθεσης σε ένα μόνο μέλος, η υπόθεση παραπέμπεται στο Συμβούλιο
Προσφυγών.».
3) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 1β:
«Άρθρο 1β
Απόσυρση της προσφυγής
Όταν η προσφυγή αποσύρεται, ο πρόεδρος περατώνει τη διαδικασία.».
4) Στο άρθρο 5, οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Το προσωπικό της γραμματείας, συμπεριλαμβανομένου του γραμματέα, δεν συμμετέχει σε καμία διαδικασία του
Οργανισμού σχετικά με αποφάσεις κατά των οποίων μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 91
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ή σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
5.
Το Συμβούλιο Προσφυγών επικουρείται στην εκτέλεση των καθηκόντων του από γραμματέα, ο οποίος διορίζεται από
τον πρόεδρο.
Ο πρόεδρος έχει την εξουσία διαχείρισης και οργάνωσης για να παρέχει οδηγίες στον γραμματέα σχετικά με τα θέματα που
σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων του Συμβουλίου Προσφυγών.
(*) Κανονισμός (EE) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά
με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1).».
5) Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το στοιχείο ζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ζ) κατά περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες του δικογράφου της προσφυγής που θα πρέπει να θεωρούνται
εμπιστευτικές και αιτιολόγηση·».
6) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2.
Στο δικόγραφο της προσφυγής επισυνάπτεται η απόδειξη πληρωμής του τέλους προσφυγής σύμφωνα με το
άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 564/2013 της Επιτροπής (*).
(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 564/2013 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2013, για τα τέλη και τις
επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλονται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
και τη χρήση βιοκτόνων (ΕΕ L 167 της 19.6.2013, σ. 17).».
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7) Στο άρθρο 6 παράγραφος 3, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής αναστέλλεται η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 93 παράγραφοι 1 και 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.».
8) Στο άρθρο 6 παράγραφος 5, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Όταν ο προσφεύγων δεν είναι αποδέκτης της προσβαλλομένης απόφασης, ο γραμματέας ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά
με την άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής.».
9) Στο άρθρο 6 παράγραφος 6, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, ο πρόεδρος αποφασίζει κατά πόσον οι πληροφορίες που αναφέρει ο προσφεύγων
κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχείο ζ) πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές και εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες
που θεωρούνται εμπιστευτικές δεν δημοσιεύονται στην ανακοίνωση. Οι πρακτικές λεπτομέρειες της δημοσίευσης
καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 3.».
10) Στο άρθρο 7 παράγραφος 2, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«δ) ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες του υπομνήματος αντίκρουσης που θα πρέπει να
θεωρούνται εμπιστευτικές και αιτιολόγηση·».
11) Το άρθρο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 8
Παρέμβαση
1.
Κάθε πρόσωπο το οποίο έχει συμφέρον στην επίλυση της διαφοράς που έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο Προσφυγών
μπορεί να παρέμβει στη διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών.
Κατά παρέκκλιση της πρώτης παραγράφου, σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τον τίτλο VI κεφάλαιο 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1907/2006, το κράτος μέλος η αρμόδια αρχή του οποίου έχει διενεργήσει την αξιολόγηση της ουσίας μπορεί
να παρέμβει χωρίς να πρέπει να διαπιστώσει συμφέρον για την επίλυση της συγκεκριμένης διαφοράς.
2.
Η αίτηση παρέμβασης στην οποία εκτίθενται οι περιστάσεις που θεμελιώνουν το δικαίωμα παρέμβασης υποβάλλεται
εντός τριών εβδομάδων από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 6.
3.
Η παρέμβαση έχει ως αντικείμενο αποκλειστικά την υποστήριξη ή την αντίκρουση, εν όλω ή εν μέρει, των αιτημάτων
ενός από τους διαδίκους.
Η παρέμβαση δεν συνεπάγεται τα ίδια δικονομικά δικαιώματα με εκείνα των διαδίκων και είναι βοηθητική προς την κύρια
διαδικασία. Καθίσταται άνευ αντικειμένου σε περίπτωση διαγραφής της υπόθεσης από το μητρώο του Συμβουλίου
Προσφυγών, κατόπιν παραίτησης ή φιλικού διακανονισμού μεταξύ των διαδίκων ή σε περίπτωση που η προσφυγή κριθεί
απαράδεκτη.
Οι παρεμβαίνοντες αποδέχονται την υπόθεση στο στάδιο που αυτή βρίσκεται κατά τον χρόνο της παρέμβασής τους.
4.

Η αίτηση παρέμβασης περιέχει:

α) την περιγραφή της υπόθεσης·
β) τα ονόματα των διαδίκων·
γ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του παρεμβαίνοντος·
δ) στην περίπτωση που ο παρεμβαίνων έχει ορίσει αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 9, το όνομα και την επαγγελματική
διεύθυνση του αντιπροσώπου·
ε) τη διεύθυνση τόπου επίδοσης, εάν είναι διαφορετική από εκείνες των στοιχείων γ) και δ)·
στ) τα αιτήματα ενός ή περισσότερων διαδίκων προς υποστήριξη των οποίων ο παρεμβαίνων ζητεί να παρέμβει·
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ζ) έκθεση των περιστατικών που θεμελιώνουν το δικαίωμα για παρέμβαση·
η) διευκρίνιση σχετικά με το αν ο παρεμβαίνων αποδέχεται τη διενέργεια επιδόσεων στον ίδιο ή, ενδεχομένως, στον
αντιπρόσωπό του με φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο επικοινωνίας.
Η αίτηση παρέμβασης επιδίδεται στους διαδίκους προκειμένου να λάβει τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω
αίτηση πριν λάβει το Συμβούλιο Προσφυγών την απόφασή του σχετικά με αυτήν.
5.
Στις περιπτώσεις που το Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίζει να επιτρέψει την παρέμβαση, ο παρεμβαίνων λαμβάνει
αντίγραφο από όλα τα έγγραφα της διαδικασίας που έχουν επιδοθεί στους διαδίκους και υποβλήθηκαν για το σκοπό αυτό
στο Συμβούλιο Προσφυγών από τα συμβαλλόμενα μέρη. Εμπιστευτικά στοιχεία ή έγγραφα εξαιρούνται από αυτή την
κοινοποίηση.
6.

Το Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίζει αν θα δεχθεί ή αν θα απορρίψει την αίτηση παρέμβασης.

Όταν το Συμβούλιο Προσφυγών επιτρέπει την παρέμβαση, ο πρόεδρος ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο παρεμβαίνων
μπορεί να υποβάλει υπόμνημα παρέμβασης.
Το υπόμνημα παρέμβασης περιέχει:
α) αναφορά των αιτημάτων του παρεμβαίνοντος προς υποστήριξη ή προς απόρριψη, μερική ή ολική, των αιτημάτων ενός
από τους διαδίκους·
β) τους ισχυρισμούς και τα πραγματικά και νομικά επιχειρήματα·
γ) ενδεχομένως, τα προτεινόμενα αποδεικτικά μέσα·
δ) ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες του αιτήματος παρέμβασης που θα πρέπει να
θεωρούνται εμπιστευτικές και αιτιολόγηση.
Μετά την κατάθεση του υπομνήματος παρέμβασης, ο πρόεδρος ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι κύριοι διάδικοι
μπορούν να απαντήσουν στο υπόμνημα.
7.

Οι παρεμβαίνοντες βαρύνονται με τα έξοδά τους.».

12) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 9
Εκπροσώπηση
Στις περιπτώσεις που ο διάδικος ή παρεμβαίνων έχει διορίσει αντίκλητο, ο εν λόγω αντιπρόσωπος προσκομίζει την εντολή
του από τον εκπροσωπούμενο διάδικο ή παρεμβαίνοντα.».
13) Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«γ) η προσφυγή δεν στρέφεται κατά απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 ή στο άρθρο 77 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.».
14) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«4.
Οι ακροάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών είναι δημόσιες, εκτός εάν το Συμβούλιο Προσφυγών αποφασίσει
διαφορετικά, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης διαδίκου, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.».
15) Στο άρθρο 15 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο δ):
«δ) η διευκόλυνση του φιλικού διακανονισμού μεταξύ των μερών.».
16) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 17α:
«Άρθρο 17α
Δαπάνες
Τα μέρη βαρύνονται με τα έξοδά τους.».
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17) Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«η) την απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών, η οποία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την επιδίκαση των δαπανών για τη
διεξαγωγή των αποδείξεων και την επιστροφή των τελών σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 340/2008 ή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 564/2013.».
18) Στο άρθρο 21, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:
«6.
Ο πρόεδρος αποφασίζει αν οι πληροφορίες που αναφέρει ο προσφεύγων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο ζ), ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ή ο παρεμβαίνων σύμφωνα με το άρθρο 8
παράγραφος 6 στοιχείο δ) πρέπει να θεωρηθούν εμπιστευτικές. Ο πρόεδρος εξασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες που
θεωρούνται εμπιστευτικές δεν δημοσιεύονται στην τελική απόφαση.».

