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Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia 2006 r., s. 1; sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej L 136 z dnia 29 maja 2007 r., s. 3)
Niniejsze sprostowanie odnosi się do tekstu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 136 z dnia 29
maja 2007 r., ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem (WE) nr 1354/2007 (Dz.U. L 304 z 22.11.2007, s. 1),
poprawionym w maju 2008 r. sprostowaniem do art. 3 ust. 20 lit. c) (Dz.U. L 141 z 31.5.2008, s. 22).
Niniejsze sprostowanie zastępuje sprostowanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 141 z dnia 31
maja 2008 r., s. 22.
Strona 21, art. 3 ust. 20 lit. c):
zamiast:

„c) była wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera na terytorium Wspólnoty lub w krajach
przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1995 r., z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem
1 stycznia 2007 r. w dowolnym terminie między dniem 18 września 1981 r. a dniem 31 października
1993 r. włącznie i przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia była uznana za zgłoszoną
zgodnie z art. 8 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 67/548/EWG w brzmieniu art. 8 ust. 1, będącym
wynikiem zmian wprowadzonych dyrektywą 79/831/EWG, lecz nie spełnia wymogów określonych
w definicji polimeru zawartej w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że producent lub importer
dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt;”,

powinno być:

„c) była wprowadzona do obrotu przez producenta lub importera na terytorium Wspólnoty lub w krajach
przystępujących do Unii Europejskiej z dniem 1 stycznia 1995 r., z dniem 1 maja 2004 r. lub z dniem
1 stycznia 2007 r. przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i była uznana za zgłoszoną
zgodnie z art. 8 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy 67/548/EWG – w brzmieniu art. 8 ust. 1, będącym
wynikiem zmian wprowadzonych dyrektywą 79/831/EWG – lecz nie spełnia wymogów określonych
w definicji polimeru zawartej w niniejszym rozporządzeniu, pod warunkiem że producent lub importer
dysponuje pisemnym dowodem potwierdzającym ten fakt, w tym dowodem, że substancja ta została
wprowadzona przez jakiegokolwiek producenta lub importera do obrotu między dniem 18 września
1981 r. a dniem 31 października 1993 r. włącznie;”.
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