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Subject: Corrigendum to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament 

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, 
Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), 
establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC 
and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission 
Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and 
Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC
(OJ L 396, 30.12.2006, p. 1. Corrected version in OJ L 136, 29.5.2007, p. 3)

LANGUAGES concerned: BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, 

PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV

PROCEDURE APPLICABLE according to the Council Statement of 1975.

(The procedures are explained in Council document 5980/07 JUR 49, available in the official 

languages, together with a translation of the structure of this cover page)

— Procedure 2(c) (obvious error in a number of language versions)

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of 

codecision acts): 8 days

This REV 1 of the Corrigendum/Rectificatif concerns only the BG and LV versions.

Any observations regarding this corrigendum should be notified to the Presidency:

Ms. Khira El-Bouragui: e-mail: khira.el-bouragui@diplomatie.gouv.fr
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОПРАВКА

на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 

година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 

на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 

93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията

(OВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1. Поправена версия в ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 3, 

публикувана на всички официални езици освен на български и румънски)

(Специално издание на български език 2007 г., Глава 13, Том 60, стр. 3)

Препратката по-долу се отнася до текста, публикуван в Специално издание на български 

език 2007 г., изменен с Регламент (EО) № 1354/2007 (OВ L 304, 22.11.2007 г., стр. 1).

Страница 21, член 3, параграф 20, буквa в) (така както е изменен с член 1 от Регламент (EО) 

№ 1354/2007) 

Вместо:

„в) пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в страните, 

присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 1 

януари 2007 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и е било 

нотифицирано по смисъла на член 8, параграф 1, първо тире от Директива 

67/548/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, както е установено в 

настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят имат документи, 

доказващи това.“;
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да се чете:

„в) пуснато е от производителя или вносителя на пазара на Общността или в държавите, 

присъединили се към Европейския съюз на 1 януари 1995 г., на 1 май 2004 г. или на 

1 януари 2007 г., преди влизането в сила на настоящия регламент и се считало за

нотифицирано в съответствие с член 8, параграф 1, първо тире от Директива 

67/548/ЕИО, във версията на член 8, параграф 1 след изменението, внесено с 

Директива 79/831/ЕИО, но не отговаря на определението за полимер, установено в 

настоящия регламент, при условие че производителят или вносителят разполагат с

документи, доказващи това, включително доказателство, че веществото е било 

пуснато на пазара от който и да е производител или вносител между 18 септември 

1981 г. и 31 октомври 1993 г. включително.“
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