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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 
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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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 

περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/79/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της 

Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ

(EE L 396, 30.12.2006, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 136 της 29.5.2007, σ. 3)

Οι παραπομπές που ακολουθούν αφορούν τη δημοσίευση του κανονισμού στην ΕΕ L 136 της 

29.5.2007, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1354/2007 (ΕΕ L 304 της 22.11.2007, 

σ. 1) και διορθώθηκε με το διορθωτικό του Μαΐου 2008 στο άρθρο 3, παράγραφος 20, στοιχείο γ) 

(ΕΕ L 141 της 31.5.2008, σ. 22).

Το παρόν διορθωτικό ακυρώνει και αντικαθιστά το διορθωτικό που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 141 

της 31.5.2008, σ. 22, ως εξής:

Σελίδα 21, άρθρο 3, παράγραφος 20, στοιχείο γ)

Αντί:

«γ) έχει διατεθεί από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα στην αγορά της Κοινότητας, ή των 

χωρών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 

2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007, οποιαδήποτε χρονική στιγμή από τις 18 Σεπτεμβρίου 1981 

έως και τις 31 Οκτωβρίου 1993, πριν δε από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 

θεωρούνταν κοινοποιηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, όπως το εν λόγω άρθρο τροποποιήθηκε με την οδηγία 79/831/ΕΟΚ, 

χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερούς που περιέχεται στον παρόντα 

κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα 

αποδεικτικά στοιχεία περί αυτού.»,
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διάβαζε:

«γ) έχει διατεθεί, από τον παρασκευαστή ή τον εισαγωγέα, στην αγορά της Κοινότητας, ή των 

χωρών που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 1995, την 1η Μαΐου 

2004 ή την 1η Ιανουαρίου 2007, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και

θεωρούνταν κοινοποιηθείσα σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, της 

οδηγίας 67/548/ΕΟΚ, σύμφωνα με την έκδοση του άρθρου 8, παράγραφος 1 που απορρέει 

από την τροποποίηση που πραγματοποιήθηκε με την οδηγία 79/831/ΕΟΚ, χωρίς ωστόσο να 

ανταποκρίνεται στον ορισμό του πολυμερούς, όπως περιέχεται στον παρόντα κανονισμό, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας έχει τεκμηριωμένα αποδεικτικά 

στοιχεία περί αυτού, συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης ότι η ουσία είχε διατεθεί στην 

αγορά, από οιονδήποτε παρασκευαστή ή εισαγωγέα , από της 18ης Σεπτεμβρίου 1981 έως 

και την 31η Οκτωβρίου 1993.».
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