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Europeiska unionens officiella tidning

RÄTTELSER
Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
(Europeiska unionens officiella tidning L 396 av den 30 december 2006. Rättad i Europeiska unionens officiella tidning L 136 av
den 29 maj 2007)
Hänvisningarna nedan hänför sig till offentliggörandet i EUT L 136, 29.5.2007, ändrad genom förordning (EG) nr
1354/2007 (EUT L 304, 22.11.2007, s. 1).
På sidan 21, artikel 3.20 c ska det
i stället för: ”c) Det har släppts ut på marknaden i gemenskapen eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen
den 1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, innan denna förordning trädde i kraft av
tillverkaren eller importören och det anses ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i
direktiv 67/548/EEG, men motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under
förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”
vara:

”c) Det släpptes ut på marknaden i gemenskapen, eller i de länder som anslöt sig till Europeiska unionen den
1 januari 1995, den 1 maj 2004 eller den 1 januari 2007, av tillverkaren eller importören under
perioden från och med den 18 september 1981 till och med den 31 oktober 1993, och ansågs, innan
denna förordning trädde i kraft, ha anmälts i enlighet med artikel 8.1 första strecksatsen i direktiv
67/548/EEG, i den version av artikel 8.1 som är ett resultat av den ändring som genomfördes genom
direktiv 79/831/EEG, men det motsvarar inte definitionen av en polymer enligt denna förordning, under
förutsättning att tillverkaren eller importören har skriftligt bevis på detta.”.

Rättelse till rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller
skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven
89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 268 av den 24 september 1991)
På sidan 60, artikel 7.3 andra stycket, ska det
i stället för: ”De upplysningar som lämnas av den behöriga myndigheten på bestämmelseorten via det datanät som avses
i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG, måste särskilt omfatta följande:”
vara:

”De upplysningar som lämnas till den behöriga myndigheten på bestämmelseorten via det datanät som avses
i artikel 20 i direktiv 90/425/EEG, måste särskilt omfatta följande:”.
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