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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens direktiv 2004/93/EG av den 21 september 2004 om ändring av rådets direktiv
76/768/EEG för anpassning av bilagorna II och III till den tekniska utvecklingen
(Europeiska unionens officiella tidning L 300 av den 25 september 2004)
På sidan 24, referensnummer 663, skall det

i stället för: ”(2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxiran (CAS-nr 106325-08-0)”,

vara:

”(2RS,3RS)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]oxiran (CAS-nr 133855-98-8)”.

På sidan 40, referensnummer 1107, skall det

i stället för: ”1-fenylazo-2-naftol, C. I. Solvent Yellow 14 (CAS-nr 842-07-9)”,

vara:

”C.I. Solvent yellow 14 (CAS-nr 842-07-9)”.

På sidan 41, referensnummer 1127, skall det

i stället för: ”Mineralull, förutom sådan som nämns på annan plats i denna bilaga; (Syntetiska glasaktiga [silikat] fibrer
slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O + K2O
+ CaO + MgO + BaO) överstiger 18 viktprocent) (EG-nr 406-230-1)”,

vara:

”Mineralull, förutom sådan som nämns på annan plats i denna bilaga; (Syntetiska glasaktiga [silikat]fibrer
slumpvis ordnade vars totala innehåll av oxider av alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na2O + K2O
+ CaO + MgO + BaO) överstiger 18 viktprocent)”.

På sidan 41, referensnummer 1128, skall det

i stället för: ”Reaktionsprodukt av acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin, metanol och ättiksyra”

vara:

”Reaktionsprodukt av acetofenon, formaldehyd, cyklohexylamin, metanol och ättiksyra (EG-nr 406-230-1)”.

På sidan 41, referensnummer 1131, skall det

i stället för: ”Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-)”

vara:

”Trinatriumbis(7-acetamido-2-(4-nitro-2-oxidofenylazo)-3-sulfonato-1-naftolato)kromat(1-) (EG-nr 400-8108)”.

L 97/63

SV

L 97/64

Europeiska unionens officiella tidning

På sidan 41, referensnummer 1132, skall det
i stället för: ”En blandning av: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi-2-hydroxipropyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)fenol och 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol”
vara:

”En blandning av: 4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi-2-hydroxipropyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenol, 4-allyl-6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)fenoxi)-2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)fenol och 4-allyl-6-(3-(6-(3-(4-allyl-2,6-bis(2,3-epoxipropyl)-fenoxi)-2hydroxipropyl)-4-allyl-2-(2,3-epoxipropyl)fenoxi)2-hydroxipropyl)-2-(2,3-epoxipropyl)fenol (EG-nr 417-4701)”.

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av
en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar
(Europeiska unionens officiella tidning L 143 av den 30 april 2004)
På sidan 16, skäl 14 första meningen, skall det
i stället för: ”(14) Alla de delgivningssätt som förtecknas i artiklarna 11 och 12 kännetecknas av antingen fullständig
säkerhet (artikel 11) eller en mycket hög grad av sannolikhet (artikel 12) att den handling som delges
har nått sin adressat.”
vara:

”(14) Alla de delgivningssätt som förtecknas i artiklarna 13 och 14 kännetecknas av antingen fullständig
säkerhet (artikel 13) eller en mycket hög grad av sannolikhet (artikel 14) att den handling som delges
har nått sin adressat.”.

På sidan 21, artikel 17 a, slutet, skall det
i stället för: ”… samt huruvida det är obligatoriskt att företrädas av ett juridiskt ombud.”
vara:

”… samt eventuellt krav på att företrädas av ett juridiskt ombud.”.

På sidan 23, artikel 30.1 a, skall det
i stället för: ”a) de förfaranden för rättelse och återkallelse av domar som avses i artikel 10.2 och för förnyad prövning
som avses i artikel 19.1,”
vara:

”a) de förfaranden för rättelse och återkallelse som avses i artikel 10.2 och för förnyad prövning som avses i
artikel 19.1,”.
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