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BERIGTIGELSER
Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et
europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF)
nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens
direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF
(Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006. Berigtiget udgave i Den Europæiske Unions Tidende L 136 af
29. maj 2007)
Henvisningen nedenfor er til udgaven i EUT L 136 af 29.5.2007, ændret ved forordning (EF) nr. 1354/2007 (EUT L 304
af 22.11.2007, s. 1), og berigtiget ved berigtigelse af maj 2008 til artikel 3, nr. 20), litra c) (EUT L 141 af 31.5.2008,
s. 22).
Denne berigtigelse annullerer og erstatter berigtigelse offentliggjort i EUT L 141 af 31.5.2008, s. 22, som følger:
Side 21, artikel 3, nr. 20), litra c):
I stedet for:

»c) det er blevet markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte
Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, på et hvilket
som helst tidspunkt mellem den 18. september 1981 og den 31. oktober 1993 inkl., og før denne
forordnings ikrafttræden blev det anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1,
første led, i direktiv 67/548/EØF, i den udgave af artikel 8, stk. 1, der foreligger efter ændringen ved
direktiv 79/831/EØF, men det svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning,
forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette«

læses:

»c) det er blevet markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte
Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, før denne
forordnings ikrafttræden, og det blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1,
første led, i direktiv 67/548/EØF, i den udgave af artikel 8, stk. 1, der foreligger efter ændringen ved
direktiv 79/831/EØF, men det svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning,
forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette, herunder godtgøre, at stoffet blev
markedsført af en hvilken som helst producent eller importør mellem den 18. september 1981 og den
31. oktober 1993 inkl.«
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