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OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE
Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 67, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger
for kemikalier (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Eksisterende og strengere nationale bestemmelser meddelt i overensstemmelse med traktaten, som Neder
landene kan opretholde indtil den 1. juni 2013 med hensyn til begrænsninger vedrørende fremstilling,
markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler anført i bilag XVII til forordning
(EF) nr. 1907/2006

Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen
i bilag XVII til REACH

31. a) Creosot; vaskeolie
CAS-nr. 8001-58-9
EF-nr. 232-287-5
b) Creosotolie; vaskeolie
CAS-nr. 61789-28-4
EF-nr. 263-047-8
c) Destillater (stenkulstjære), naphtalen
olier; naphtalenolie
CAS-nr. 84650-04-4
EF-nr. 283-484-8
d) Creosotolie,
acenaphthenfraktion;
vaskeolie
CAS-nr. 90640-84-9
EF-nr. 292-605-3
e) Destillater (stenkulstjære), øvre; tung
antracenolie
CAS-nr. 65996-91-0
EF-nr. 266-026-1
f) Anthracenolie
CAS-nr. 90640-80-5
EF-nr. 292-602-7

Strengere nationale bestemmelser

Godkendt af Kommissionen

— Forbud mod markedsføring og brug af
creosotbehandlet træ til anvendelser, der
indebærer kontakt med overfladevand
eller grundvand (uanset stenkulstjærede
stillatets sammensætning).

Kommissionens beslutning
1999/832/EF (2),
2002/59/EF (3) og
2002/884/EF (4)

— Forbud
mod
markedsføring
på
genbrugsmarkedet eller genbrug af
gammelt, behandlet træ til anvendelser,
der indebærer kontakt med overflade
vand eller grundvand, hvis det fjernes
fra eksisterende anvendelsessted (uanset
stenkulstjæredestillatets
sammensæt
ning).
— Forbud mod markedsføring på brugt
markedet til genanvendelse af gammelt
træ behandlet med stoffer og blan
dinger, som indeholder:
— en koncentration af benzo[a]pyren
på 0,005 vægtprocent eller derover,
og
— en koncentration af vandekstraherbar
tjæresyre på 3 vægtprocent eller
derover (1).

g) Tjæresyrer, stenkuls-, rå; råfenol
CAS-nr. 65996-85-2
EF-nr. 266-019-3
h) Creosot, træ
CAS-nr. 8021-39-4
EF-nr. 232-419-1
i) Lavtemperaturstjæreolie, alkaliekstra
heret;
ekstraktionsrester
(kul),
lavtemperatur stenkulstjære, alkali
ekstraheret
CAS-nr. 122384-78-5
EF-nr. 310-191-5

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om
ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning
(EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF
og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.)
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Betegnelse for stoffet, stofgruppen eller blandingen
i bilag XVII til REACH

42. Alkaner, C10-C13, chlor (korte chlorpa
raffiner) (SCCP)
EF-nr. 287-476-5
CAS-nr. 85535-84-8

9.6.2009

Strengere nationale bestemmelser

Godkendt af Kommissionen

Begrænsninger for anvendelsen af korte
chlorparaffiner:

Kommissionens beslutning
2007/395/EF (6)

— som flammehæmmende
gummi, plast eller tekstiler

middel

i

— som blødgørere i maling, overfladebe
handlingsmidler eller fugemasser (5).
(1) Bekendtgørelse i henhold til lov om kemiske stoffer om overfladebehandlingsmidler indeholdende polycykliske aromatiske kulbrinter
[Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, nr. 304), senest ændret ved bekendtgørelse af 8. februar 2003 (Staatsblad 2003,
nr. 104).
(2) EFT L 329 af 22.12.1999, s. 25.
(3) EFT L 23 af 25.1.2002, s. 37.
(4) EFT L 308 af 9.11.2002, s. 30.
(5) Beslutning af 3. november 1999 om regler for forbud mod anvendelse af korte chlorparaffiner. Staatsblad 1999, nr. 478.
(6) EUT L 148 af 9.6.2007, s. 17.

