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Uradni list Evropske unije

POPRAVKI
Popravek Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št.
1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES
(Uradni list Evropske unije L 396 z dne 30. decembra 2006)
(Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3)
Naslednja sklicevanja se nanašajo na objavo Uredbe (ES) št. 1907/2006 v UL L 136, 29.5.2007, kakor je bila spremenjena
z Uredbo (ES) št. 1354/2007 (UL L 304, 22.11.2007, str. 1)
Stran 21, člen 3(20)(c):
besedilo:

„(c) snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile
1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za
prijavljeno v skladu s prvo alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te
uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali uvoznik o tem dokumentarna dokazila.“

se glasi:

„(c) snov je proizvajalec ali uvoznik dal v promet v Skupnosti ali v državah, ki so k Evropski uniji pristopile
1. januarja 1995, 1. maja 2004 ali 1. januarja 2007, kadar koli med 18. septembrom 1981 in vključno
31. oktobrom 1993 in pred začetkom veljavnosti te uredbe in je veljala za prijavljeno v skladu s prvo
alineo člena 8(1) Direktive 67/548/EGS, v različici člena 8(1), v kateri so zajete spremembe na podlagi
Direktive 79/831/EGS, a ne ustreza opredelitvi polimera iz te uredbe, pod pogojem, da ima proizvajalec ali
uvoznik o tem dokumentarna dokazila.“

Popravek Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih
pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS
ter 90/675/EGS
(Uradni list Evropskih skupnosti L 268, z dne 24. septembra 1991)
(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 3, Zvezek 12, str. 58)
Stran 62, člen 7(3), drugi pododstavek:
besedilo:

„Informacije pristojnega organa o cilju pošiljke, posredovane s pomočjo sistema za izmenjavo informacij,
predvidenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS, morajo navajati:“

se glasi:

„Predvsem morajo informacije o cilju pošiljke, posredovane pristojnemu organu s pomočjo sistema za izmenjavo informacij, predvidenega v členu 20 Direktive 90/425/EGS, navajati:“.
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