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(EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista)

ASETUKSET
NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1354/2007,
annettu 15 päivänä marraskuuta 2007,
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian
liittymisen vuoksi
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

maniassa ennen Euroopan unioniin liittymistä valmistettuihin tai markkinoituihin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin voidaan soveltaa samoja ehtoja kuin muissa jäsenvaltioissa valmistettuihin tai markkinoituihin aineisiin,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti
sen 56 artiklan,
1 artikla
Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 20 kohdan
b ja c alakohta seuraavasti:
sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan 56 artiklassa määrätään,
että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä
on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista
mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen
liitteissä, tätä varten tarvittavat säädökset antaa neuvosto,
jollei komissio ole antanut alkuperäistä säädöstä.

(2)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o
1907/2006 (1) annettiin ennen Bulgarian ja Romanian
liittymistä Euroopan unioniin, ja sitä on mukautettava
niiden liittymisen vuoksi.

(3)

Näin ollen vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää
on tarkoituksenmukaista muuttaa, jotta Bulgariassa ja Ro-

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

”b) ainetta on valmistettu yhteisössä tai Euroopan unioniin
1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta
2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa
vähintään yhden kerran mutta valmistaja tai maahantuoja
ei ole saattanut sitä markkinoille kertaakaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;

c) valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä
tammikuuta 2007 liittyneissä maissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyttäen, että
valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;”.

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona
se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.
Neuvoston puolesta
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