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ПОПРАВКИ
Поправка на Регламент (ЕС) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 г. за изменение на приложение
XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“)
(Официален вестник на Европейския съюз L 44 от 18 февруари 2011 г.)
На страница 5 приложението се заменя със следния текст:
„ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следната таблица:
„Вписване
№

1.

Вещество

5-терт-бутил-2,4,6тринитро-м-ксилен
(Мускусен ксилен)

Характерно(и)
свойство(а),
посочено(и) в
член 57

Преходни разпоредби
Краен срок за
получаване на
заявления (1)

Дата на забрана (2)

Освободени (категории)
употреби

Периоди
за
прераз
глеждане

vPvB

21 февруари
2013 г.

21 август 2014 г.

—

—

Канцерогенно
(категория 1B)

21 февруари
2013 г.

21 август 2014 г.

—

—

21 февруари
2014 г.

21 август 2015 г.

—

—

ЕО №: 201-329-4
CAS №: 81-15-2
2.

4,4’-Диаминодифе
нилметан
(MDA)
ЕО №: 202-974-4
CAS №: 101-77-9

3.

PBT
Хексабромоцикло
додекан
(HBCDD)
ЕО №: 221-695-9,
247-148-4,
CAS №: 3194-55-6
25637-99-4
алфа-хексабромоцикло
додекан
CAS №: 134237-50-6,
бета-хексабромоцикло
додекан
CAS №: 134237-51-7
гама-хексабромоцикло
додекан
CAS №: 134237-52-8

4.

Бис(2-етилхексил)
фталат
(DEHP)
ЕО №: 204-211-0
CAS №: 117-81-7

Токсично за
репродукцията
(категория 1B)

21 август
2013 г.

21 февруари
2015 г.

Употреби в първичната
опаковка на лекарствени
продукти, включени в
обхвата на Регламент
(ЕО) № 726/2004,
Директива 2001/82/ЕО
и/или
Директива
2001/83/ЕО.

5.

Бензил бутил фталат
(BBP)
ЕО №: 201-622-7
CAS №: 85-68-7

Токсично за
репродукцията
(категория 1B)

21 август
2013 г.

21 февруари
2015 г.

Употреби в първичната
опаковка на лекарствени
продукти, включени в
обхвата на Регламент
(ЕО) № 726/2004,
Директива 2001/82/ЕО
и/или
Директива
2001/83/ЕО.
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Вписване
№

6.
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Характерно(и)
свойство(а),
посочено(и) в
член 57

Вещество

Дибутил фталат
(DBP)
ЕО №: 201-557-4
CAS №: 84-74-2

Токсично за
репродукцията
(категория 1B)
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Преходни разпоредби
Краен срок за
получаване на
заявления (1)

Дата на забрана (2)

21 август
2013 г.

21 февруари
2015 г.

Освободени (категории)
употреби

Периоди
за
прераз
глеждане

Употреби в първичната
опаковка на лекарствени
продукти, включени в
обхвата на Регламент
(ЕО) № 726/2004,
Директива 2001/82/ЕО
и/или
Директива
2001/83/ЕО.

(1) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.
(2) Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.“ “

Поправка на Регламент (ЕС) № 144/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 година за изменение на Регламент
(ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен
вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за
ветеринарното сертифициране
(Официален вестник на Европейския съюз L 44 от 18 февруари 2011 г.)
На страница 17, в приложението, таблицата в точка 2, на ред „BW — Ботсуана“, колона 8:
вместо:

„[въвежда се датата на влизане в сила на настоящия регламент]“

да се чете:

„18 февруари 2011 г.“

