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NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1238/2007
ze dne 23. října 2007,
kterým se stanoví pravidla týkající se kvalifikace členů odvolacího senátu Evropské agentury pro
chemické látky
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES)
č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (1),
a zejména na čl. 76 odst. 1 písm. h) a článek 89 uvedeného
nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

(2)

(3)

Nařízením (ES) č. 1907/2006 se zmocňuje Evropská
agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“), aby
rozhodovala ohledně registrace chemických látek,
a zřizuje se jím odvolací senát, u něhož se lze proti
těmto rozhodnutím agentury odvolat.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem výboru zřízeného podle článku 133 nařízení
(ES) č. 1907/2006,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Kvalifikace členů odvolacího senátu
1.
Odvolací senát se skládá z členů s odbornou a právnickou
kvalifikací. Předsedou je člen s právnickou kvalifikací.
2.
Členové s odbornou kvalifikací a jejich náhradníci musí
mít dokončené vysokoškolské vzdělání nebo rovnocennou
kvalifikaci a musí mít značnou odbornou zkušenost v oblasti
posuzování nebezpečnosti, posuzování expozice, nebo s řízením
rizik ve vztahu k nebezpečnosti chemických látek pro lidské
zdraví nebo životní prostředí, či v obdobné oblasti.
3.
Členové s právnickou kvalifikací a jejich náhradníci musí
mít dokončené vysokoškolské právnické vzdělání a mít uznávané zkušenosti v oblasti práva Společenství.

Článek 89 nařízení (ES) č. 1907/2006 zmocňuje Komisi
k přijetí podrobných pravidel týkajících se kvalifikace
vyžadované od členů odvolacího senátu.
Senátu by měla předsedat osobnost s uznávanými zkušenostmi v oblasti práva Společenství.

Článek 2
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 23. října 2007.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1; opraveno v Úř. věst. L 136,
29.5.2007, s. 3.

