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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

24.10.2007.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1238/2007
(2007. gada 23. oktobris),
ar ko paredz noteikumus par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras Apelācijas padomes locekļu
kvalifikāciju
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, 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, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un
Direktīvu 2000/21/EK (1), un īpaši tās 76. panta 1. punkta h)
apakšpunktu un 89. pantu,
tā kā:
(1)

(2)

(3)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 pilnvaro Eiropas Ķīmisko
vielu aģentūru (“Aģentūra”) patstāvīgi pieņemt lēmumus
par ķīmisko vielu reģistrāciju un tā izveido Apelācijas
padomi, kurā var vērsties, lai pārsūdzētu šādus patstāvīgus lēmumus.
Regulas (EK) Nr. 1907/2006 89. pants pilnvaro Komisiju
pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par to, kādai jābūt
padomes locekļu kvalifikācijai.
Padome jāvada personai ar atzītu pieredzi Kopienas
tieslietās.

(4)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko
sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006
133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Apelācijas padomes locekļu kvalifikācija
1.
Apelācijas padome sastāv no tehniski un juridiski kvalificētiem locekļiem; priekšsēdētājs ir juridiski kvalificēts loceklis.
2.
Tehniski kvalificēti locekļi un viņu aizvietotāji ir ieguvuši
universitātes grādu vai līdzvērtīgu kvalifikāciju un ievērojamu
profesionālo pieredzi apdraudējuma novērtējumā, iedarbības
novērtējumā vai riska pārvaldībā (attiecībā uz cilvēka veselību
vai ķīmisko vielu vides apdraudējumu), vai saistītās nozarēs.
3.
Juridiski kvalificēti locekļi un viņu aizvietotāji ir ieguvuši
grādu tieslietās un ir ar atzītu pieredzi Kopienas tieslietās.
2. pants
Stāšanās spēkā
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības
Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. oktobrī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN

(1) OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp., labots ar OV L 136, 29.5.2007.,
3. lpp.

