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RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1354/2007

2014/EØS/6/12

av 15. november 2007
om tilpasning av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) som følge av Bulgarias
og Romanias tiltredelse(*)
RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

i omsetning i Bulgaria og Romania før tiltredelsen
til Den europeiske union på samme vilkår som de
stoffer som framstilles eller bringes i omsetning i andre
medlemsstater —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

VEDTATT DENNE FORORDNING:
under henvisning til tiltredelsesakten av 2005, særlig
artikkel 56, og

Artikkel 1
ut fra følgende betraktninger:

1)

I henhold til artikkel 56 i tiltredelsesakten av 2005 skal
Rådet vedta de nødvendige rettsakter dersom det på grunn
av tiltredelsen er nødvendig å tilpasse rettsakter som er
vedtatt av organene før tiltredelsen, og de nødvendige
tilpasninger ikke er fastsatt i tiltredelsesakten eller dens
vedlegg, med mindre den opprinnelige rettsakten er
vedtatt av Kommisjonen.

2)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006
av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH) og om opprettelse av et europeisk
kjemikaliebyrå(1) ble vedtatt før Bulgarias og Romanias
tiltredelse til Den europeiske union, og krever tilpasning
som følge av denne tiltredelsen.

3)

Definisjonen av innfasingsstoffer bør derfor endres slik
at den omfatter stoffer som ble framstilt eller brakt

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 304 av 22.11.2007, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 100/2008 av 26. september 2008
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 70, 20.11.2008, s. 10.
(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1, rettet i EUT L 136 av 29.5.2007, s. 3.

Artikkel 3 nr. 20 bokstav b) og c) skal lyde:

«b) det ble framstilt i Fellesskapet eller i de stater som
tiltrådte Den europeiske union 1. januar 1995, 1.
mai 2004 eller 1. januar 2007, minst én gang i løpet
av femten år før denne forordnings ikrafttredelse,
men ikke brakt i omsetning av framstilleren eller
importøren, forutsatt at framstilleren eller importøren
kan dokumentere dette,

c)

det ble brakt i omsetning i Fellesskapet eller i de stater
som tiltrådte Den europeiske union 1. januar 1995, 1.
mai 2004 eller 1. januar 2007, før denne forordnings
ikrafttredelse, av framstilleren eller importøren, og er
ansett som meldt i samsvar med artikkel 8 nr. 1 første
strekpunkt i direktiv 67/548/EØF, men oppfyller
ikke definisjonen av en polymer i henhold til denne
forordning, forutsatt at framstilleren eller importøren
kan dokumentere dette,».

Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Nr. 6/96

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 15. november 2007.

For Rådet
M. de Lurdes RODRIGUES
Formann
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