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ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ
Съобщение на Комисията съгласно член 67, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Съществуващи по-строги национални разпоредби, нотифицирани в съответствие с Договора, които Нидер
ландия може да запази до 1 юни 2013 г., във връзка с ограниченията по отношение на производството,
пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия, изброени в
приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006

Наименование на веществото, групата вещества или
сместа в приложение XVII към REACH

31. а) Креозот; промивно масло
CAS № 8001-58-9
ЕО № 232-287-5
б) Креозотно масло; промивно масло
CAS № 61789-28-4
ЕО № 263-047-8
в) Дестилати (въглищен катран), нафта
линови масла; нафталиново масло
CAS № 84650-04-4
ЕО № 283-484-8
г) Креозотно
масло,
аценафтенова
фракция; промивно масло
CAS № 90640-84-9
ЕО № 292-605-3
д) Дестилати (въглищен катран), горен;
тежко антраценово масло
CAS № 65996-91-0
ЕО № 266-026-1

Разрешено от Комисията

— Забрана за пускане на пазара и употреба
на третиран с креозот дървен материал
за приложения, включващи контакт с
повърхностни или подземни води (без
оглед на състава на дестилата на камено
въгления катран).

Решения 1999/832/ЕО (2),
2002/59/ЕО (3) и
2002/884/ЕО (4) на
Комисията

— Забрана за пускане на пазара за повторна
употреба или забрана за повторна
употреба на стар обработен дървен
материал в приложения, включващи
контакт с повърхностни или подземни
води, ако той е взет от предишното си
място на приложение (без оглед на
състава на дестилата на каменовъгления
катран).
— Забрана за пускане на пазара за употре
бявани стоки с цел повторна употреба на
стар дървен материал, обработен с
вещества и смеси, които съдържат:
— бензо[а]пирен
в
концентрация
0,005 тегловни процента или
повече, и

е) Антраценово масло
CAS № 90640-80-5
ЕО № 292-602-7
ж) Катранени
киселини,
сурови; сурови феноли
CAS № 65996-85-2
ЕО № 266-019-3

По-строги национални разпоредби

въглищни,

— водно екстрахирани феноли в концен
трация 3 тегловни процента или
повече (1).

з) Креозот, дървен
CAS № 8021-39-4
ЕО № 232-419-1
и) Нискотемпературно алкално
катранено масло; остатъци от
екстракция (въглищни), нискотемпе
ратурен алкален въглищен катран
CAS № 122384-78-5
ЕО № 310-191-5

(1) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията,
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за
изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО)
№ 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО,
93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
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Наименование на веществото, групата вещества или
сместа в приложение XVII към REACH

42. Алкани, C10-C13, хлоро (късоверижни
хлорирани парафини) (SCCPs)
ЕО № 287-476-5
CAS № 85535-84-8

9.6.2009 г.

По-строги национални разпоредби

Разрешено от Комисията

Ограничение по отношение на употребата на
късоверижни хлорирани парафини:

Решение 2007/395/ЕО на
Комисията (6)

— като забавител на горенето в гума,
пластмаса или текстил;
— като пластификатори в бои, покрития
или уплътнители (5).

(1) Указ за покритията, съдържащи полициклични ароматни въглеводороди към закона за химическите вещества [Besluit PAK-houdende
coatings] (Държавен вестник от 1996 г., № 304), последно изменен с указ от 8 февруари 2003 г. (Държавен вестник от 2003 г.,
№ 104).
(2) ОВ L 329, 22.12.1999 г., стр. 25.
(3) ОВ L 23, 25.1.2002 г., стp. 37.
(4) ОВ L 308, 9.11.2002 г., стр. 30.
(5) Решение от 3 ноември 1999 г. за определяне на правила за забрана употребата на късоверижни хлорирани парафини. Държавен вестник
от 1999 г., № 478.
(6) ОВ L 148, 9.6.2007 г., стp. 17.

