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Euroopan unionin virallinen lehti

OIKAISUJA
Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan
kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o
793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta
(Euroopan unionin virallinen lehti L 396, 30. joulukuuta 2006, oikaistu toisinto Euroopan unionin virallinen lehti L 136,
29. toukokuuta 2007)
Jäljempänä oleva viittaus koskee Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 136, 29.5.2007 olevaa julkaisua, sellaisena kuin
tämä on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1) ja oikaistuna 3 artiklan 20 kohdan
c alakohtaan toukokuussa 2008 tehdyllä oikaisulla (EUVL L 141, 31.5.2008, s. 22).
Tällä oikaisulla peruutetaan ja korvataan oikaisu, joka on Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 141, 31.5.2008, s. 22,
seuraavasti:
Sivulla 21, 3 artiklan 20 kohdan c alakohdassa:
korvataan:

”c) valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä
tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa
milloin tahansa 18 päivän syyskuuta 1981 ja 31 päivän lokakuuta 1993 välisenä aikana, ja ennen tämän
asetuksen voimaantuloa aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1 kohdan en
simmäisen luetelmakohdan mukaisesti – 8 artiklan 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä
79/831/ETY – mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyttäen, että
valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;”

seuraavasti: ”c) valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä
tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa ennen
tämän asetuksen voimaantuloa ja aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1
kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti – 8 artiklan 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna
direktiivillä 79/831/ETY – mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyt
täen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä, mukaan lukien selvitys siitä, että aine
on saatettu jonkun valmistajan tai maahantuojan toimesta markkinoille 18 päivän syyskuuta 1981 ja
31 päivän lokakuuta 1993 välisenä aikana mainitut päivät mukaan luettuina;”
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