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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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ANEXĂ

RECTIFICARE

la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 

2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), 

de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE 

și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 

1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 

93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei

(JO L 396, 30.12.2006, p. 1. Versiune rectificată în JO L 136 din 29.5.2007, p. 3, disponibilă în 

toate limbile oficiale, cu excepția românei și a bulgarei)

(Ediția specială în limba română, capitolul 13, volumul 60, p. 3)

Trimiterea următoare priveşte versiunea în limba română publicată în Ediția specială în limba 

română, capitolul 13, volumul 60, p. 3, modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1354/2007

(JO L 304, 22.11.2007, p. 1):

La pagina 21, articolul 3 punctul 20 litera (c) (modificată prin articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 

1354/2007)

În loc de:

„(c) a fost introdusă pe piață de către producător sau importator, în Comunitate sau în țările care 

au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament și a fost considerată ca fiind notificată

în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuță din Directiva 67/548/CEE, dar nu 

corespunde definiției unui polimer astfel cum este formulată în prezentul regulament, cu 

condiția ca producătorul sau importatorul să dețină documente justificative în acest sens;”
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se va citi:

„(c) a fost introdusă pe piaţă de către producător sau importator, în Comunitate sau în ţările care 

au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 1995, la 1 mai 2004 sau la 1 ianuarie 2007 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi a fost considerată ca fiind notificată

în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) prima liniuţă din Directiva 67/548/CEE, în 

versiunea articolului 8 alineatul (1) astfel cum a fost modificat prin Directiva 79/831/CEE,

dar nu corespunde definiţiei unui polimer, prevăzute în prezentul regulament, cu condiţia ca 

producătorul sau importatorul să deţină documente justificative în acest sens, inclusiv dovada 

faptului că substanţa a fost introdusă pe piaţă, de către orice producător sau importator, în

perioada 18 septembrie 1981 - 31 octombrie 1993;”
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