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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006
inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
(REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van
Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening
(EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie
(Publicatieblad van de Europese Unie L 396 van 30 december 2006; gerectificeerd in Publicatieblad van de Europese Unie L 136 van
29 mei 2007)
De onderstaande referenties hebben betrekking op de publicatie in PB L 136 van 29.5.2007, gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 1354/2007 (PB L 304 van 22.11.2007, blz. 1) en zoals gerectificeerd bij de rectificatie van mei 2008 van
artikel 3, punt 20, onder c) (PB L 141 van 31.5.2008, blz. 22).
Deze rectificatie schrapt en vervangt de rectificatie bekendgemaakt in PB L 141 van 31.5.2008, blz. 22 als volgt:
Bladzijde 21, artikel 3, punt 20, onder c):
in plaats van: „c) de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007
tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht door de fabrikant of importeur, op een
tijdstip tussen 18 september 1981 tot en met 31 oktober 1993, en werd vóór de inwerkingtreding van
deze verordening beschouwd als een stof waarvan kennisgeving was gedaan overeenkomstig het eerste
streepje van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, in de versie van artikel 8, lid 1, die voortvloeit
uit de wijziging aangebracht bij Richtlijn 79/831/EEG, maar de stof voldoet niet aan de definitie van
een polymeer van de onderhavige verordening, mits dit door de fabrikant of importeur met schriftelijke
bewijsstukken kan worden gestaafd;”
te lezen:

„c) de stof is in de Gemeenschap, of in de landen die op 1 januari 1995, 1 mei 2004 of 1 januari 2007
tot de Europese Unie zijn toegetreden, in de handel gebracht door de fabrikant of importeur vóór de
inwerkingtreding van deze verordening en zij werd beschouwd als een stof waarvan kennisgeving was
gedaan overeenkomstig het eerste streepje van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 67/548/EEG, in de versie
van artikel 8, lid 1, die voortvloeit uit de wijziging aangebracht bij Richtlijn 79/831/EEG, maar de stof
voldoet niet aan de definitie van een polymeer zoals bepaald in de onderhavige verordening, mits dit
door de fabrikant of importeur met schriftelijke bewijsstukken kan worden gestaafd, waaronder be
wijsstukken waaruit blijkt dat de stof door enige fabrikant of importeur in de handel is gebracht tussen
18 september 1981 en 31 oktober 1993 (laatste dag inbegrepen);”.
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