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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady
76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300 z dnia 25 września 2004 r.)
Na stronie 24, w pozycji nr 663:
zamiast:

„(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)methylo]oksiran (CAS nr 10632508-0)”,

powinno być:

„(2RS,3RS)-3-(2-chlorofenylo)-2-(4-fluorofenylo)-[1H-1,2,4-triazol-1-ilo)metylo]oksiran (CAS nr 13385598-8)”;

na stronie 36, w pozycji nr 990:
zamiast:

„4-aminoazobenzen, jako składnik farby do włosów (CAS nr 60-09-3)”,

powinno być:

„4-aminoazobenzen (CAS nr 60-09-3)”;

na stronie 39, w pozycji nr 1073:
zamiast:

„Chlordan, pur (CAS nr 57-74-9)”,

powinno być:

„Chlordan (CAS nr 57-74-9)”;

na stronie 40, w pozycji nr 1107:
zamiast:

„Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”,

powinno być:

„C.I Solvent Yellow 14 (CAS nr 842-07-9)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1127:
zamiast:

„Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika;
[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych I metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy] nr
WE 406-230-1-1128”,

powinno być:

„Wełna mineralna z wyjątkiem tych, które zostały uwzględnione w innym miejscu tego Załącznika;
[syntetyczne włókna ceramiczne (krzemianowe), bez określonej orientacji z zawartością tlenków alkalicznych i metali ziem alkalicznych (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) większą niż 18 % masy]”;

na stronie 41, w pozycji nr 1128:
zamiast:

„Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego”,

powinno być:

„Produkt reakcji acetofenonu, formaldehydu, cykloheksylaminy, metanolu i kwasu octowego (nr WE 406230-1)”;

na stronie 41, w pozycji nr 1131:
zamiast:

„Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-)”,

powinno być:

„Trisodu bis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oksydofenylazo)-3-sulfoniano-1-naftaleno) chromian(1-) (nr WE
400-810-8)”;
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na stronie 41, w pozycji nr 1132:
zamiast:

„Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol,
4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol”

powinno być:

„Mieszanina: 4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenol, 4-allilo-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo) fenoksy)2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy-2-hydroksypropylo-2-(2,3-epoksypropylo)fenol,
4-allilo-6-(3-(4-allilo-2,6bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenoksy)fenol i 4-allilo-6-(3-(6(3-(4-allilo-2,6-bis(2,3-epoksypropylo)fenoksy)-2-hydroksypropylo)-4-allilo-2-(2,3-poksypropylo)fenoksy)2hydroksypropylo)-2-(2,3-epoksypropylo)fenol (nr EW 417-470-1)”.
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