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LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
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), establish-
ing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and re-
pealing 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 lan-

guages, 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 code-

cision acts): 8 days

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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BILAG

BERIGTIGELSE

til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om regis-

trering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af 

et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

(EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget udgave i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3)

Henvisningen nedenfor er til udgaven i EUT L 136 af 29.5.2007, ændret ved forordning (EF) nr. 

1354/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 1) og berigtiget ved berigtigelse af maj 2008 til artikel 3, 

nr. 20, litra c) (EUT L 141 af 31.5.2008, s. 22).

Denne berigtigelse annullerer og erstatter berigtigelse offentliggjort i EUT L 141 af 31.5.2008, s. 22, 

som følger:

Side 21, artikel 3, nr. 20, litra c)

I stedet for:

"c) det er blevet markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der 

tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, 

på et hvilket som helst tidspunkt mellem den 18. september 1981 og den 31. oktober 1993 

inkl., og før denne forordnings ikrafttræden blev det anset for at være anmeldt i overens-

stemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, i den udgave af artikel 8, 

stk. 1, der foreligger efter ændringen ved direktiv 79/831/EØF, men det svarer ikke til defini-

tionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren 

kan dokumentere dette"
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læses:

"c) det er blevet markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der 

tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007,

før denne forordnings ikrafttræden, og det blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse 

med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, i den udgave af artikel 8, stk. 1, der fo-

religger efter ændringen ved direktiv 79/831/EØF, men det svarer ikke til definitionen af en 

polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren kan doku-

mentere dette, herunder godtgøre, at stoffet blev markedsført af en hvilken som helst produ-

cent eller importør mellem den 18. september 1981 og den 31. oktober 1993 inkl."


	sn05258da.doc

