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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Νοεμβρίου 2007
για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των
χημικών προϊόντων (REACH), λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την πράξη προσχώρησης του 2005, και ιδίως το άρθρο 56,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

καν ή διατέθηκαν στην αγορά στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία πριν από την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να υπόκεινται στους ίδιους όρους στους οποίους
υπόκεινται οι ουσίες που παρασκευάζονται ή διατίθενται
στην αγορά στα υπόλοιπα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 3 παράγραφος 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006, τα στοιχεία β) και γ) αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της πράξης προσχώρησης του
2005, όταν πράξεις των οργάνων, οι οποίες εκδόθηκαν
πριν από την προσχώρηση, πρέπει να προσαρμοστούν λόγω
της προσχώρησης, και οι σχετικές προσαρμογές δεν προβλέπονται από την πράξη προσχώρησης ή τα παραρτήματά της,
οι προς τούτο απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από το Συμβούλιο, εκτός εάν η αρχική πράξη είχε εκδοθεί από την
Επιτροπή.

«β) έχει παρασκευασθεί στην Κοινότητα, ή στις χώρες που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995,
την 1η Μαΐου 2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007, αλλά δεν
έχει διατεθεί στην αγορά από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, τουλάχιστον μία φορά κατά τη δεκαπενταετία που
προηγείται της έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού,
εφόσον ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα
αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού·

(2)

Ο κανονισμός (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 (1), εκδόθηκε πριν από την προσχώρηση
της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
και πρέπει να προσαρμοστεί λόγω της εν λόγω προσχώρησης.

γ) έχει διατεθεί στην αγορά της Κοινότητας, ή των χωρών που
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου
1995, την 1η Μαΐου 2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007,
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, από
τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα και θεωρείται ότι έχει
κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη
περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, αλλά δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερούς όπως αναφέρεται στον
παρόντα κανονισμό, εφόσον ο παρασκευαστής ή εισαγωγέας
έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού.».

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός της σταδιακά
εισαγόμενης ουσίας, έτσι ώστε οι ουσίες που παρασκευάσθη-

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 136 της
29.5.2007, σ. 3.

Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2007.
Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
M. de Lurdes RODRIGUES

22.11.2007

