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RÄTTELSER
Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 143/2011 av den 17 februari 2011 om ändring av bilaga XIV till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)
(Europeiska unionens officiella tidning L 44 av den 18 februari 2011)
På sidan 5 och 6 ska bilagan ersättas med följande:
”BILAGA
Följande tabell ska införas i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006:
”Post
nr

1.

Ämne

Övergångsbestämmelser
Inneboende
egenskap(er)
Sista tillämpnings
enligt artikel 57
Slutdatum (2)
datum (1)

Undantagna användningar
Ompröv
(användningskategorier) ningsperioder

vPvB

21 februari
2013

21 augusti
2014

—

—

4,4’-diaminodifenylme
tan

Cancerfram
kallande

21 februari
2013

21 augusti
2014

—

—

(MDA)

(kategori 1B)

21 februari
2014

21 augusti
2015

—

—

21 augusti 2013

21 februari
2015

Användning i innerför
packningar till läkeme
del som omfattas av
förordning (EG) nr
726/2004,
direktiv
2001/82/EG och/eller
direktiv 2001/83/EG

21 augusti 2013

21 februari
2015

Användning i innerför
packningar till läkeme
del som omfattas av
förordning (EG) nr
726/2004,
direktiv
2001/82/EG och/eller
direktiv 2001/83/EG

5-tert-butyl-2,4,6-tri
nitro-m-xylen
(muskxylen)
EC-nr: 201-329-4
CAS-nr: 81-15-2

2.

EC-nr: 202-974-4
CAS-nr: 101-77-9
3.

Hexabromcyklododekan PBT
(HBCDD)
EC-nr: 221-695-9,
247-148-4,
CAS-nr: 3194-55-6
25637-99-4
alfa-hexabromocyklodo
dekan
CAS-nr: 134237-50-6,
beta-hexabromocyklo
dodekan
CAS-nr: 134237-51-7
gamma-hexabromo
cyklododekan
CAS-nr: 134237-52-8

4.

bis(2-etylhexyl)ftalat
(DEHP)
EC-nr: 204-211-0

Reproduk
tionstoxiskt
(kategori 1B)

CAS-nr: 117-81-7

5.

benzylbutylftalat
(BBP)
EC-nr: 201-622-7
CAS-nr: 85-68-7

Reproduk
tionstoxiskt
(kategori 1B)
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Post
nr

6.

Övergångsbestämmelser
Inneboende
egenskap(er)
Sista tillämpnings
enligt artikel 57
Slutdatum (2)
datum (1)

Ämne

dibutylftalat

Reproduk
tionstoxiskt

(DBP)

21 augusti 2013

(kategori 1B)

EC-nr: 201-557-4
CAS-nr: 84-74-2

21 februari
2015

L 49/53

Undantagna användningar
Ompröv
(användningskategorier) ningsperioder

Användning i innerför
packningar till läkeme
del som omfattas av
förordning (EG) nr
726/2004,
direktiv
2001/82/EG och/eller
direktiv 2001/83/EG

(1) Datum enligt artikel 58.1 c ii i förordning (EG) nr 1907/2006.
(2) Datum enligt artikel 58.1 c i i förordning (EG) nr 1907/2006.” ”

Rättelse till kommissionens förordning (EU) nr 144/2011 av den 17 februari 2011 om ändring av förordning
(EU) nr 206/2010 om fastställande av förteckningar över tredjeländer, områden eller delar därav från vilka det är
tillåtet att föra in vissa djur och färskt kött till Europeiska unionen samt kraven för veterinärintyg
(Europeiska unionens officiella tidning L 44 av den 18 februari 2011)
På sidan 17, tabellen i punkt 2 i bilagan, raden ”BW – Botswana”, åttonde kolumnen, ska det
i stället för: ”[datum för tillämpning av denna förordning]”
vara:

”18 februari 2011”.

