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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 143/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (REACH) XIV priedas, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 44, 2011 m. vasario 18 d.)
5 puslapis, priedo tekstas pakeičiamas šiuo tekstu:
„PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIV priede įterpiama ši lentelė:

„Įrašo
Nr.

1.

Cheminė medžiaga

57 straipsnyje
nurodyta (-os)
cheminei
medžiagai
būdinga (-os)
savybė (-ės)

Pereinamojo laikotarpio
priemonės

Naudojimo būdai arba jų
Peržiūros
kategorijos, kuriems netaikomi
laikotarpiai
reikalavimai

Galutinis
paraiškos
pateikimo
terminas (1)

Saulėlydžio
terminas (2)

vPvB

2013 m.
vasario
21 d.

2014 m.
rugpjūčio
21 d.

—

—

4,4’-diamindifenilmetanas

kancerogeninė

2014 m.
rugpjūčio
21 d.

—

(1B kategorija)

2013 m.
vasario
21 d.

—

(MDA)

PBT

2014 m.
vasario
21 d.

2015 m.
rugpjūčio
21 d.

—

—

toksiška repro
dukcijai

2013 m.
rugpjūčio
21 d.

2015 m.
vasario
21 d.

Naudojimo pirminei vaistų
pakuotei būdai, nurodyti
Reglamente
(EB)
Nr.
726/2004,
Direktyvoje
2001/82/EB ir (arba) Direk
tyvoje 2001/83/EB

2013 m.
rugpjūčio
21 d.

2015 m.
vasario
21 d.

Naudojimo pirminei vaistų
pakuotei būdai, nurodyti
Reglamente
(EB)
Nr.
726/2004,
Direktyvoje
2001/82/EB ir (arba) Direk
tyvoje 2001/83/EB

5-tert-butil-2,4,6-trinitrom-ksilenas
(Muskuso ksilenas)
EB Nr.: 201–329–4
CAS Nr.: 81–15–2

2.

EB Nr.: 202–974–4
CAS Nr.: 101–77–9
3.

Heksabromciklododekanas
(HBCDD)
EB Nr.: 221–695–9,
247–148–4,
CAS Nr.: 3194–55–6
25637–99–4
alfa heksabromciklodode
kanas
CAS Nr.: 134237–50–6,
beta heksabromciklodode
kanas
CAS Nr.: 134237–51–7
gama heksabromciklodode
kanas
CAS Nr.: 134237–52–8

4.

Bis(2-etilheksil)ftalatas
(DEHP)
EC Nr.: 204–211–0

(1B kategorija)

CAS Nr.: 117–81–7

5.

Benzilbutilftalatas
(BBP)
EC Nr.: 201–622–7
CAS Nr.: 85–68–7

toksiška repro
dukcijai
(1B kategorija)
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Įrašo
Nr.

6.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

57 straipsnyje
nurodyta (-os)
cheminei
medžiagai
būdinga (-os)
savybė (-ės)

Cheminė medžiaga

Dibutilftalatas
(DBP)
EC Nr.: 201–557–4

toksiška repro
dukcijai
(1B kategorija)

Pereinamojo laikotarpio
priemonės
Galutinis
paraiškos
pateikimo
terminas (1)

Saulėlydžio
terminas (2)

2013 m.
rugpjūčio
21 d.

2015 m.
vasario
21 d.

CAS Nr.: 84–74–2
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Naudojimo būdai arba jų
Peržiūros
kategorijos, kuriems netaikomi
laikotarpiai
reikalavimai

Naudojimo pirminei vaistų
pakuotei būdai, nurodyti
Reglamente
(EB)
Nr.
726/2004,
Direktyvoje
2001/82/EB ir (arba) Direk
tyvoje 2001/83/EB

(1) Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto ii įtraukoje nurodyta data.
(2) Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 58 straipsnio 1 dalies c punkto i įtraukoje nurodyta data.“ “

2011 m. vasario 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 144/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr.
206/2010, kuriuo nustatomi trečiųjų šalių, teritorijų arba jų dalių, iš kurių į Europos Sąjungą leidžiama įvežti tam
tikrus gyvūnus ir šviežią mėsą, sąrašai ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 44, 2011 m. vasario 18 d.)
17 puslapis, priedas, lentelės antroji dalis, eilutė „BW – Botswana“, aštuntas stulpelis:
yra:

„[įrašyti šio reglamento taikymo pradžios datą]“,

turi būti:

„2011 m. vasario 18 d.“.

