
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az
Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK
tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 396., 2006. december 30., 1. o.)

Helyesbített változat: az Európai Unió Hivatalos Lapja L 136., 2007. május 29., 3. o.)

A következő hivatkozások a HL L 136., 2007. május 29. számában közzétett szövegre vonatkoznak, amint azt az
1354/2007/EK rendelet (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosította:

a 21. oldalon, a 3. cikk (20) bekezdésének c) pontjában:

a következő szövegrész: „c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén
vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban e rendelet hatálybalépése előtt a gyártó vagy
importőr forgalomba hozta, és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1)
bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot, de nem felel meg az e
rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó
vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;”

helyesen: „c) az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén
vagy 2007. január 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy importőr 1981. szeptember
18. és 1993. október 31. között bármely időpontban forgalomba hozta, és azt e rendelet
hatálybalépése előtt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első
francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot a 8. cikk (1) bekezdésének a 79/831/EGK
irányelv által végzett módosítás eredményezte változatában, de az nem felel meg az e rende-
letben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy
az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;”.

Helyesbítés a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó
elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló,

1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvhez

(Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 268., 1991. szeptember 24.)

(Magyar nyelvű különkiadás, 3. fejezet, 12. kötet, 58. o.)

A 60. oldalon, a 7. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében:

a következő szövegrész: „A 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott információcsere-rendszer útján a rendel-
tetési hely szerinti illetékes hatóságtól származó információnak különösen azt kell részleteznie,
hogy: …”

helyesen: „A 90/425/EGK irányelv 20. cikkében meghatározott információcsere-rendszer útján a rendel-
tetési hely szerinti illetékes hatósághoz benyújtott információnak különösen azt kell részle-
teznie, hogy: …”.
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