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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

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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MELLÉKLET

HELYESBÍTÉS

A Tanács a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról 

(REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv 

módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 

76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK 

bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelethez

(HL L 396., 2006.12.30., 1. o., helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.)

A következő hivatkozások a HL L 136., 2007.5.29-i számában közzétett szövegre vonatkoznak, 

amint azt az 1354/2007/EK rendelet (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosította és a 3. cikk (20) 

bekezdésének c) pontjára vonatkozóan közzétett 2008 májusi helyesbítés (HL L 141., 2008.5.31., 

22. o.) javította.

Ez a helyesbítés a HL L 141., 2008.5.31., 22. oldalon közzétett helyesbítést hatályon kívül helyezi 

és annak helyébe lép:

A 21. oldalon, a 3. cikk (20) bekezdésének c) pontjában

A következő szövegrész:

"c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén 

vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy importőr 1981. szeptember 

18. és 1993. október 31. között bármely időpontban forgalomba hozta, és azt e rendelet 

hatálybalépése előtt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének 

első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot a 8. cikk (1) bekezdésének a 

79/831/EGK irányelv által végzett módosítás eredményezte változatában, de az nem felel 

meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, 

hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;"
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helyesen:

"c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén 

vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy importőr e rendelet 

hatálybalépése előtt forgalomba hozta és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. 

cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot a 8. cikk 

(1) bekezdésének a 79/831/EGK irányelv által végzett módosítás eredményezte változatában, 

de az nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított 

meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló 

okmányokkal, beleértve annak bizonyítását, hogy valamely gyártó vagy importőr az anyagot 

1981. szeptember 18. és 1993. október 31. között forgalomba hozta;".
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