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KORIGENDÁ
Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 143/2011 zo 17. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XIV
k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii
a obmedzovaní chemikálií („REACH“)
(Úradný vestník Európskej únie L 44 z 18. februára 2011)
Na strane 5 sa príloha nahrádza týmto textom:
„PRÍLOHA
Do prílohy XIV k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa pridáva táto tabuľka:

„Položka
č.

1.

Látka

Vnútorná
vlastnosť, resp.
vlastnosti
uvedené
v článku 57

1-terc-butyl-3,5-dimetyl- vPvB
2,4,6-trinitrobenzén

Prechodné opatrenia
Posledný možný
termín podania Dátum zákazu (2)
žiadosti (1)

Vyňaté (kategórie)
použitia

Lehoty na
preskúmanie

21. februára
2013

21. augusta
2014

—

—

21. februára
2013

21. augusta
2014

—

—

21. februára
2014

21. augusta
2015

—

—

21. augusta
2013

21. februára
2015

použitia vo vnútor
ných obaloch liekov
v zmysle nariadenia
(ES) č. 726/2004,
smernice 2001/82/ES
a/alebo
smernice
2001/83/ES

21. augusta
2013

21. februára
2015

použitia vo vnútor
ných obaloch liekov
v zmysle nariadenia
(ES) č. 726/2004,
smernice 2001/82/ES
a/alebo
smernice
2001/83/ES

(pižmový xylén)
č. ES: 201-329-4
č. CAS: 81-15-2
2.

4,4’-metyléndianilín

karcinogénna

(MDA)

(kategória 1B)

č. ES: 202-974-4
č. CAS: 101-77-9
3.

Hexabrómcyklododekán PBT
(HBCDD)
č. ES: 221-695-9,
247-148-4,
č. CAS: 3194-55-6
25637-99-4
α-hexabrómcyklodo
dekán
č. CAS: 134237-50-6,
β-hexabrómcyklodo
dekán
č. CAS: 134237-51-7
γ-hexabrómcyklodo
dekán
č. CAS: 134237-52-8

4.

bis(2-etylhexyl)-ftalát
(DEHP)
č. ES: 204-211-0

poškodzujúca
reprodukciu
(kategória 1B)

č. CAS: 117-81-7

5.

benzyl-butyl-ftalát
(BBP)
č. ES: 201-622-7
č. CAS: 85-68-7

poškodzujúca
reprodukciu
(kategória 1B)
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Položka
č.

6.
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Látka

dibutyl-ftalát
(DBP)
č. ES: 201-557-4

Vnútorná
vlastnosť, resp.
vlastnosti
uvedené
v článku 57

poškodzujúca
reprodukciu
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Prechodné opatrenia
Vyňaté (kategórie)
použitia

Posledný možný
termín podania Dátum zákazu (2)
žiadosti (1)

21. augusta
2013

(kategória 1B)

č. CAS: 84-74-2

21. februára
2015

Lehoty na
preskúmanie

použitia vo vnútor
ných obaloch liekov
v zmysle nariadenia
(ES) č. 726/2004,
smernice 2001/82/ES
a/alebo
smernice
2001/83/ES

(1) Dátum, na ktorý odkazuje článok 58 ods. 1 písm. c) bod ii) nariadenia (ES) č. 1907/2006.
(2) Dátum, na ktorý odkazuje článok 58 ods. 1 písm. c) bod i) nariadenia (ES) č. 1907/2006.“ “

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 144/2011 zo 17. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie
(EÚ) č. 206/2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje
vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení
(Úradný vestník Európskej únie L 44 z 18. februára 2011)
Na strane 17 v prílohe, v tabuľke v bode 2, v riadku BW – Botswana, v ôsmom stĺpci:
namiesto: „[Vložte dátum uplatňovania tohto nariadenia]“
má byť:

„18. februára 2011“.

