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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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PRÍLOHA

KORIGENDUM

k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, 

hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej 

agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a 

nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 

93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1. Opravená verzia v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3)

Nasledujúci text sa vzťahuje na text uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie L 136 z 29. 

mája 2007, zmenený a doplnený nariadením (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1) a 

opravený korigendom z mája 2008 k článku 3 ods. 20 písm. c) (Ú. v. EÚ L 141, 31.5.2008, s. 22).

Toto korigendum zrušuje a nahrádza korigendum uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie

L 141 z 31. mája 2008 na strane 22 takto:

Strana 21, článok 3 ods. 20 písm. c)

Namiesto:

„c) bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré 

pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, a kedykoľvek 

v období od 18. septembra 1981 do 31. októbra 1993 vrátane a pred nadobudnutím účinnosti 

tohto nariadenia sa považovala za oznámenú v súlade s článkom 8 ods. 1 prvou zarážkou 

smernice 67/548/EHS v znení článku 8 ods. 1, ktoré vyplynulo zo zmeny a doplnenia 

vykonaného smernicou 79/831/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu polymér, ako je 

uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o tom písomný 

dôkaz;“;
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má byť:

„c) bola uvedená na trh výrobcom alebo dovozcom v Spoločenstve alebo v krajinách, ktoré 

pristúpili k Európskej únii 1. januára 1995, 1. mája 2004 alebo 1. januára 2007, pred

nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia a považovala sa za oznámenú v súlade s článkom 8 

ods. 1 prvou zarážkou smernice 67/548/EHS v znení článku 8 ods. 1, ktoré vyplynulo zo 

zmeny a doplnenia vykonaného smernicou 79/831/EHS, ale nevyhovuje vymedzeniu pojmu 

polymér, ako je uvedené v tomto nariadení, za predpokladu, že výrobca alebo dovozca má o 

tom písomný dôkaz, vrátane dôkazu o tom, že látka bola uvedená na trh akýmkoľvek 

výrobcom alebo dovozcom medzi 18. septembrom 1981 a 31. októbrom 1993 vrátane;“.
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