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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), 
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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RECTIFICATIE

van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 

aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor 

chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie 

alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie

(PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. Gerectificeerde versie in PB L 136 van 29.5.2007, blz. 3)

De onderstaande referenties hebben betrekking op de publicatie in PB L 136 van 29.5.2007, 

gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1354/2007 (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 1) en zoals 

gerectificeerd bij de rectificatie van mei 2008 van artikel 3, punt 20, onder c) (PB L 141 van 

31.5.2008, blz. 22).

Deze rectificatie schrapt en vervangt de rectificatie bekendgemaakt in PB L 141 van 31.5.2008, 

blz. 22 als volgt:

Bladzijde 21, artikel 3, punt 20, onder c)

In plaats van:

"c) de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 

1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht door de 

fabrikant of importeur, op een tijdstip tussen 18 september 1981 tot en met 31 oktober 1993, 

en werd vóór de inwerkingtreding van deze verordening beschouwd als een stof waarvan 

kennisgeving was gedaan overeenkomstig het eerste streepje van artikel 8, lid 1, van 

Richtlijn 67/548/EEG, in de versie van artikel 8, lid 1, die voortvloeit uit de wijziging 

aangebracht bij Richtlijn 79/831/EEG, maar de stof voldoet niet aan de definitie van een 

polymeer van de onderhavige verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met 

schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd;"
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lezen:

"c) de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 

1 januari 2007 tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht door de

fabrikant of importeur vóór de inwerkingtreding van deze verordening en zij werd

beschouwd als een stof waarvan kennisgeving was gedaan overeenkomstig het eerste 

streepje van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, in de versie van artikel 8, lid 1, die 

voortvloeit uit de wijziging aangebracht bij Richtlijn 79/831/EEG, maar de stof voldoet niet 

aan de definitie van een polymeer zoals bepaald in de onderhavige verordening, mits dit 

door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd, waar-

onder bewijsstukken waaruit blijkt dat de stof door enige fabrikant of importeur in de handel 

is gebracht tussen 18 september 1981 en 31 oktober 1993 (laatste dag inbegrepen);".
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