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RECTIFICATIES
Rectificatie van Verordening (EU) nr. 143/2011 van de Commissie van 17 februari 2011 tot wijziging van bijlage
XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en
beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)
(Publicatieblad van de Europese Unie L 44 van 18 februari 2011)
Op bladzijde 5 wordt de bijlage vervangen door de volgende tekst:
„BIJLAGE
In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 wordt de volgende tabel ingevoegd:

„Vermelding
nr.

Stof

Overgangsregelingen
Intrinsieke
eigenschap(pen)
bedoeld in
Uiterste
Verbodsdatum (2)
artikel 57
aanvraagdatum (1)

Vrijgestelde
(categorieën van)
vormen van gebruik

Herbe
oorde
lings
perio
den

1.

5-tert-butyl-2,4,6trinitro-m-xyleen
(Muskusxyleen)
EG-nr.: 201-329-4
CAS-nr.: 81-15-2

zPzB

21 februari
2013

21 augustus
2014

—

—

2.

4,4’-diaminodifenyl
methaan
(MDA)
EG-nr.: 202-974-4
CAS-nr.: 101-77-9

Kankerverwekkend
(categorie 1B)

21 februari
2013

21 augustus
2014

—

—

3.

PBT
Hexabroomcyclododecaan
(HBCDD)
EG-nr.: 221-695-9,
247-148-4,
CAS-nr.: 3194-55-6
25637-99-4
alfa-hexabroomcyclodo
decaan

21 februari
2014

21 augustus
2015

—

—

CAS-nr.: 134237-50-6,
beta-hexabroomcyclo
dodecaan
CAS-nr.: 134237-51-7
gamma-hexabroom
cyclododecaan
CAS-nr.: 134237-52-8
4.

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat
(DEHP)
EG-nr.: 204-211-0
CAS-nr.: 117-81-7

Giftig voor de
voortplanting
(categorie 1B)

21 augustus
2013

21 februari
2015

Vormen van gebruik in
de primaire verpakking
van geneesmiddelen die
onder Verordening (EG)
nr. 726/2004, Richtlijn
2001/82/EG en/of Richt
lijn 2001/83/EG vallen.

5.

Benzylbutylftalaat
(BBP)
EG-nr.: 201-622-7
CAS-nr.: 85-68-7

Giftig voor de
voortplanting
(categorie 1B)

21 augustus
2013

21 februari
2015

Vormen van gebruik in
de primaire verpakking
van geneesmiddelen die
onder Verordening (EG)
nr. 726/2004, Richtlijn
2001/82/EG en/of Richt
lijn 2001/83/EG vallen.
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Vermelding
nr.

6.

Overgangsregelingen
Intrinsieke
eigenschap(pen)
bedoeld in
Uiterste
Verbodsdatum (2)
artikel 57
aanvraagdatum (1)

Stof

Dibutylftalaat
(DBP)
EG-nr.: 201-557-4
CAS-nr.: 84-74-2

Giftig voor de
voortplanting
(categorie 1B)

21 augustus
2013

21 februari
2015
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Vrijgestelde
(categorieën van)
vormen van gebruik

Herbe
oorde
lings
perio
den

Vormen van gebruik in
de primaire verpakking
van geneesmiddelen die
onder Verordening (EG)
nr. 726/2004, Richtlijn
2001/82/EG en/of Richt
lijn 2001/83/EG vallen.

(1) Datum bedoeld in artikel 58, lid 1, onder c) ii), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.
(2) Datum bedoeld in artikel 58, lid 1, onder c) i), van Verordening (EG) nr. 1907/2006.”.”.

Rectificatie van Verordening (EU) nr. 144/2011 van de Commissie van 17 februari 2011 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 206/2010 tot vaststelling van lijsten van derde landen en gebieden, of delen daarvan,
waaruit bepaalde dieren en vers vlees in de Europese Unie mogen worden binnengebracht, en van de
voorschriften inzake veterinaire certificering
(Publicatieblad van de Europese Unie L 44 van 18 februari 2011)
Bladzijde 17, bijlage, tabel onder punt 2, rij „BW — Botswana”, 8e kolom:
in plaats van:

„[insert the date of application of present Regulation]”,

te lezen:

„18 februari 2011”.

