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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1238/2007
av den 23 oktober 2007
om kvalifikationerna för ledamöterna i överklagandenämnden vid Europeiska kemikaliemyndigheten
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier
(Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG (1), särskilt artikel 76.1 h och artikel 89, och
av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Genom förordning (EG) nr 1907/2006 ges Europeiska
kemikaliemyndigheten (nedan kallad ”myndigheten”) rätt
att fatta enskilda beslut om registrering av kemiska ämnen; dessutom inrättas en överklagandenämnd där sådana
enskilda beslut av myndigheten får överklagas.
Genom artikel 89 i förordning (EG) nr 1907/2006 ges
kommissionen befogenhet att anta närmare bestämmelser
om de kvalifikationer som ska krävas av nämndens ledamöter.
Nämndens ordförande bör ha erkänd erfarenhet av gemenskapsrätten.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 133 i förordning (EG) nr 1907/2006.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Kvalifikationerna för ledamöterna i överklagandenämnden
1.
Överklagandenämnden ska bestå av tekniskt och juridiskt
kvalificerade ledamöter. Ordföranden ska vara juridiskt kvalificerad.
2.
De tekniskt kvalificerade ledamöterna och deras suppleanter ska ha universitetsexamen eller likvärdiga kvalifikationer och
ska ha betydande yrkeserfarenhet av farlighetsbedömning, exponeringsbedömning eller riskhantering i fråga om kemiska ämnens hälsorisker och miljörisker, eller av närliggande områden.
3.
De juridiskt kvalificerade ledamöterna och deras suppleanter ska ha universitetsexamen i juridik jämte erkänd erfarenhet
av gemenskapsrätten.
Artikel 2
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 oktober 2007.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

(1) EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3.

