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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1238/2007
z dnia 23 października 2007 r.
ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE
oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (1), w szczególności
jej art. 76 ust. 1 lit. h) i art. 89,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 zezwala Europejskiej Agencji Chemikaliów (Agencji) na podejmowanie
indywidualnych decyzji dotyczących rejestracji substancji
chemicznych, ustanawia także Radę Odwoławczą, przed
którą można składać odwołania od tych indywidualnych
decyzji podejmowanych przez Agencję.
Artykuł 89 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
upoważnia Komisję do przyjęcia szczegółowych zasad
dotyczących wymaganych kwalifikacji członków tej Rady.
Radzie powinna przewodzić osoba posiadająca potwierdzone doświadczenie w dziedzinie prawa wspólnotowego.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy
art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Kwalifikacje członków
1.
Rada Odwoławcza składa się z członków posiadających
kwalifikacje techniczne i prawnicze. Przewodniczący posiada
kwalifikacje prawnicze.
2.
Członkowie posiadający kwalifikacje techniczne i ich
zastępcy legitymują się wykształceniem wyższym lub równoważnymi kwalifikacjami oraz posiadają obszerne doświadczenie
zawodowe w zakresie szacowania zagrożenia, oceny narażenia
lub zarządzania ryzykiem w odniesieniu do zdrowia ludzkiego
i zagrożeń dla środowiska związanych z substancjami chemicznymi, lub w dziedzinach pokrewnych.
3.
Członkowie o wykształceniu prawniczym i ich zastępcy są
absolwentami wydziału prawa i mają uznane doświadczenie
w zakresie prawa wspólnotowego.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2007 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, str. 1. Sprostowanie w Dz.U. L 136
z 29.5.2007, str. 3.

