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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1354/2007
av den 15 november 2007
om anpassning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) med anledning av Bulgariens och
Rumäniens anslutning
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

på marknaden i Bulgarien och Rumänien före deras anslutning till Europeiska unionen på samma villkor som
ämnen som tillverkats eller släppts ut på marknaden i de
övriga medlemsstaterna.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 56,
och

Artikel 1
Artikel 3.20 b och c i förordning (EG) nr 1907/2006 ska
ersättas med följande:

av följande skäl:

(1)

I artikel 56 i 2005 års anslutningsakt föreskrivs att om
det med anledning av anslutningen krävs anpassningar av
institutionernas rättsakter antagna före anslutningen och
dessa anpassningar inte finns med i anslutningsakten eller
dess bilagor ska rådet anta de nödvändiga rättsakterna,
såvida inte den ursprungliga rättsakten antogs av kommissionen.

(2)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet (1) antogs innan Bulgarien och Rumänien
blev medlemmar i Europeiska unionen, och måste anpassas med anledning av deras anslutning.

(3)

Definitionen av infasningsämnen bör därför ändras så att
den även omfattar ämnen som tillverkats eller släppts ut

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

”b) Det har tillverkats i gemenskapen eller i de länder som
anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den
1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, men inte släppts ut
på marknaden av tillverkaren eller importören, åtminstone en gång under de 15 år som föregår förordningens
ikraftträdande, under förutsättning att tillverkaren eller
importören har skriftligt bevis på detta.

c) Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de
länder som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, innan
denna förordning trädde i kraft av tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet med artikel
8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.
På rådets vägnar
M. de Lurdes RODRIGUES

Ordförande

22.11.2007

