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INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ
Sdělení Komise podle čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (1)
(2009/C 130/03)
Stávající a přísnější vnitrostátní ustanovení oznámená v souladu se Smlouvou, která může Nizozemsko
ponechat v platnosti do 1. června 2013, pokud jde o omezení uvedená v příloze XVII nařízení (ES)
č. 1907/2006 týkající se výroby, uvádění na trh nebo používání některých nebezpečných látek, přípravků
a předmětů

Název látky, skupiny látek nebo směsi v příloze
XVII nařízení REACH

31. a) Kreosot; prací olej
č. CAS 8001-58-9
č. ES 232-287-5
b) Kreosotový olej; prací olej
č. CAS 61789-28-4
č. ES 263-047-8
c) Destiláty (z uhelného dehtu), naftale
nové oleje; naftalenový olej
č. CAS 84650-04-4
č. ES 283-484-8
d) Kreosotový olej, acenaftenová frakce;
prací olej
č. CAS 90640-84-9
č. ES 292-605-3
e) Destiláty (z uhelného dehtu), přední
frakce; těžký anthracenový olej
č. CAS 65996-91-0
č. ES 266-026-1
f) Anthracenový olej
č. CAS 90640-80-5
č. ES 292-602-7

Přísnější vnitrostátní ustanovení

— Zákaz uvádění na trh a používání dřeva
ošetřeného kreosotem pro aplikace, při
kterých dochází ke styku s povrchovými
vodami nebo podzemními vodami (bez
ohledu na složení destilátu z uhelného
dehtu).

Schváleno Komisí

rozhodnutí Komise
1999/832/ES (2),
2002/59/ES (3) a
2002/884/ES (4)

— Zákaz uvádění na trh pro opětovné
využití nebo opětovného využívání
starého ošetřeného dřeva v aplikacích,
při
kterých dochází
ke
styku
s povrchovými vodami nebo podzem
ními vodami, pokud je odebráno ze
stávajícího místa použití (bez ohledu
na složení destilátu z uhelného dehtu).
— Zákaz uvádění na trh použitého zboží
pro opětovné využití starého dřeva
ošetřeného látkami a směsmi, které
obsahují
— benzo[a]pyren v koncentraci
0,005 % hmotnostních nebo vyšší a
— vodou extrahovatelné fenoly v
koncentraci 3 % hmotnostních nebo
vyšší (1).

g) Dehtové kyseliny ze surového uhel
ného dehtu; fenoly, surové
č. CAS 65996-85-2
č. ES 266-019-3
h) Kreosot, dřevný
č. CAS 8021-39-4
č. ES 232-419-1
i) Nízkoteplotní alkalický dehtový olej;
zbytky
extraktu
(černouhelné),
nízkoteplotní černouhelný dehet po
alkalické extrakci
č. CAS 122384-78-5
č. ES 310-191-5
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice
1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
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Název látky, skupiny látek nebo směsi v příloze
XVII nařízení REACH

42. Chloralkany, C10-C13 (chlorované para
finy s krátkým řetězcem) (SCCP)
č. ES 287-476-5
č. CAS 85535-84-8

Přísnější vnitrostátní ustanovení

Omezení týkající se používání chlorovaných
parafinů s krátkým řetězcem:
— v pryži, plastu nebo textiliích jako látky
zpomalující hoření,

9.6.2009

Schváleno Komisí

rozhodnutí Komise
2007/395/ES (6)

— v nátěrových barvách, nátěrových
hmotách a těsnicích materiálech jako
změkčovadla (5).
(1) Rozhodnutí o nátěrových hmotách obsahujících polycyklické aromatické uhlovodíky podle zákona o chemických látkách [Besluit PAKhoudende coatings] (Staatsblad 1996, č. 304) naposledy pozměněné rozhodnutím ze dne 8. února 2003 (Staatsblad 2003, č. 104).
(2) Úř. věst. L 329, 22.12.1999, s. 25.
(3) Úř. věst. L 23, 25.1.2002, s. 37.
(4) Úř. věst. L 308, 9.11.2002, s. 30.
(5) Rozhodnutí ze dne 3. listopadu 1999, kterým se stanoví pravidla zakazující používání chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem.
Staatsblad 1999, č. 478.
(6) Úř. věst. L 148, 9.6.2007, s. 17.

