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PŘÍLOHA

OPRAVA

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, 

hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické 

látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 

(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 

93/105/ES a 2000/21/ES

(Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravené znění: Úř. věst. L 136, 29.5.2007, s. 3.)

Následující odkazy se vztahují k textu zveřejněnému v Úř. věst. L 136, 29.5.2007, ve znění nařízení 

(ES) č. 1354/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 1) a ve znění opravy k čl. 3 bodu 20 písm. c) 

z května roku 2008 (Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 22).

Tato oprava zrušuje a nahrazuje opravu zveřejněnou v Úř. věst. L 141, 31.5.2008, s. 22, takto:

Strana 21, čl. 3 bod 20 písm. c)

Místo:

„c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 

1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, výrobcem nebo dovozcem kdykoli 

mezi 18. zářím 1981 a 31. říjnem 1993 včetně a před vstupem tohoto nařízení v platnost a 

byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 odst. 1 první odrážkou směrnice 

67/548/EHS ve znění uvedeného odstavce vyplývajícím ze změny provedené směrnicí 

79/831/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v tomto nařízení, za předpokladu, 

že to výrobce nebo dovozce může doložit;“
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má být:

„c) byla uvedena na trh ve Společenství nebo v zemích, které přistoupily k Evropské unii dne 

1. ledna 1995, dne 1. května 2004 nebo dne 1. ledna 2007, výrobcem nebo dovozcem před 

vstupem tohoto nařízení v platnost a byla považována za oznámenou látku v souladu s čl. 8 

odst. 1 první odrážkou směrnice 67/548/EHS ve znění uvedeného odstavce vyplývajícím ze 

změny provedené směrnicí 79/831/EHS, nesplňuje však definici polymeru stanovenou v 

tomto nařízení, za předpokladu, že to výrobce nebo dovozce může doložit, včetně důkazu, že 

látka byla uvedena na trh výrobcem nebo dovozcem mezi 18. zářím 1981 a 31. říjnem 1993 

včetně;“.
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