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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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BILAGA

RÄTTELSE

till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en 

europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets 

direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 

2000/21/EG

(EUT L 396, 30.12.2006, s. 1. Rättad version i EUT L 136, 29.5.2007, s. 3)

Hänvisningarna nedan hänför sig till offentliggörande i EUT L 136, 29.5.2007, ändrad genom 

förordning (EG) nr 1354/2007 (EUT L 304, 22.11, 2007, s. 1) och rättad i maj 2008 genom rättelse 

till artikel 3.20 c (EUT L 141, 31.5.2008, s. 22).

Denna rättelse annulerar och ersätter den rättelse som offentliggjordes i EUT L 141, 31.5.2008, 

s. 22, enligt följande:

Sidan 21, artikel 3.20 c

I stället för:

"c) Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till Europeiska 

unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, av tillverkaren eller 

importören under perioden från och med den 18 september 1981 till och med 

den 31 oktober 1993, och ansågs, innan denna förordning trädde i kraft, ha anmälts i enlighet 

med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 som är 

ett resultat av den ändring som genomfördes genom direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar 

inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren 

eller importören har skriftligt bevis på detta.",
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ska det stå:

"c) Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till Europeiska 

unionen den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, av tillverkaren eller 

importören innan denna förordning trädde i kraft, och ansågs ha anmälts i enlighet med 

artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv 67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 som är ett 

resultat av den ändring som genomfördes genom direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar 

inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under förutsättning att tillverkaren 

eller importören har skriftligt bevis på detta, inbegripet att de kan styrka att ämnet släpptes ut 

på marknaden av en tillverkare eller en importör under perioden från och med 

den 18 september 1981 till och med den 31 oktober 1993.".
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