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RECTIFICATIES
Rectificatie van Richtlijn 2004/93/EG van de Commissie van 21 september 2004 tot wijziging van Richtlijn
76/768/EEG van de Raad met het oog op de aanpassing van de bijlagen II en III bij die richtlijn aan de technische
vooruitgang
(Publicatieblad van de Europese Unie L 300 van 25 september 2004)
Op bladzijde 24, bij referentienummer 663:

in plaats van: „(2RS,3RS)-3-(2-Chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan (CAS: 106325-08-0)”,

te lezen:

„(2RS,3RS)-3-(2-Chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan (CAS: 133855-98-8)”.

Op bladzijde 40, bij referentienummer 1107:

in plaats van: „Solvent Yellow 14 (CAS: 842-07-9)”,

te lezen:

„CI Solvent Yellow 14 (CAS: 842-07-9)”.

Op bladzijde 41, bij referentienummer 1127:

in plaats van: „Steenwol, met uitzondering van de elders in deze bijlage vermelde; [kunstmatige (silicaat)glasvezels met
een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO +
BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten] (EG: 406-230-1)”,

te lezen:

„Steenwol, met uitzondering van de elders in deze bijlage vermelde; [kunstmatige (silicaat)glasvezels met
een willekeurige oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden (Na2O + K2O + CaO + MgO +
BaO) van ten hoogste 18 gewichtspercenten]”.

Op bladzijde 41, bij referentienummer 1128:

in plaats van: „Reactieproduct van acetofenon, formaldehyd, cyclohexylamine, methanol en azijnzuur”,

te lezen:

„Reactieproduct van acetofenon, formaldehyd, cyclohexylamine, methanol en azijnzuur (EG: 406-230-1)”.

Op bladzijde 41, bij referentienummer 1131:

in plaats van: „Trinatriumbis[7-aceetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato]chromaat(1-)”,

te lezen:

„Trinatriumbis[7-aceetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato]chromaat(1-) (EG: 400810-8)”.
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Op bladzijde 41, bij referentienummer 1132:
in plaats van: „Mengsel van: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypopyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2 hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6 bis(2,3 epoxypropyl)fenoxy)-2hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol en 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4 allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenol”,
te lezen:

„Mengsel van: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4-allyl-2 (2,3 epoxypropyl)fenoxy)-2 hydroxypropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy-2 hydroxypropyl-2-(2,3-epoxypropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6 bis(2,3 epoxypropyl)fenoxy)2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenoxy)fenol en 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-4 allyl-2 (2,3 epoxypropyl)fenoxy)-2-hydroxypropyl)-2-(2,3-epoxypropyl)fenol
(EG: 417-470-1)”.

Rectificatie van Richtlijn 2004/58/EG van de Commissie van 23 april 2004 tot wijziging van Richtlijn
91/414/EEG van de Raad teneinde alfa-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedifam, ioxynil en
fenmedifam op te nemen als werkzame stof
(Publicatieblad van de Europese Unie L 120 van 24 april 2004)
Bladzijde 28 en 29, bijlage, in de kolom „Specifieke bepalingen”:
— rij 85 „Benalaxyl”:
in plaats van: „bromoxynil”
te lezen:

„benalaxyl”;

— rij 86 „Bromoxynil”:
in plaats van: „benalaxyl”
te lezen:

„bromoxynil”;

— rij 87 „Desmedifam”:
in plaats van: „benalaxyl”
te lezen:

„desmedifam”;

— rij 88 „Ioxynil”:
in plaats van: „benalaxyl”
te lezen:

„ioxynil”;

— rij 89 „Fenmedifam”:
in plaats van: „benalaxyl”
te lezen:

„fenmedifam”.
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