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C 130/3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 67 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Ισχύουσες αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, που κοινοποιήθηκαν βάσει της Συνθήκης, τις οποίες μπορούν να
διατηρήσουν οι Κάτω Χώρες έως την 1η Ιουνίου 2013 σχετικά με τους περιορισμούς παρασκευής, διάθεσης
στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Ονομασία της ουσίας, της ομάδας ουσιών ή του
μείγματος στο παράρτημα XVII του REACH

31. α) Κρεόζωτο· έλαιον εκπλύσεως
Αριθ. CAS 8001-58-9
Αριθ. ΕΚ 232-287-5
β) Κρεοζωτέλαιο· έλαιον εκπλύσεως
Αριθ. CAS 61789-28-4
Αριθ. ΕΚ 263-047-8
γ) Αποστάγματα
(λιθανθρακόπισσας),
έλαια ναφθαλινίου· έλαιο ναφθαλινίου
Αριθ. CAS 84650-04-4
Αριθ. ΕΚ 283-484-8
δ) Κρεοζωτέλαιο, κλάσματος ακεναφθε
νίου· έλαιον εκπλύσεως
Αριθ. CAS 90640-84-9
Αριθ. ΕΚ 292-605-3
ε) Αποστάγματα
(λιθανθρακόπισσας),
ανώτερα· βαρύ ανθρακενικό έλαιο
Αριθ. CAS 65996-91-0
Αριθ. ΕΚ 266-026-1
στ) Έλαιο ανθρακενίου
Αριθ. CAS 90640-80-5
Αριθ. ΕΚ 292-602-7
ζ) Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα·
ακατέργαστες φαινόλες
Αριθ. CAS 65996-85-2
Αριθ. ΕΚ 266-019-3

Αυστηρότερες εθνικές διατάξεις

— Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά και
χρήσης ξύλου κατεργασμένου με κρεόζωτο
για εφαρμογές που συνεπάγονται επαφή
με επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα (ανεξαρ
τήτως της σύνθεσης του αποστάγματος
λιθανθρακόπισσας).

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Αποφάσεις
1999/832/ΕΚ (2),
2002/59/ΕΚ (3) και
2002/884/ΕΚ (4)
της Επιτροπής

— Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά για
επαναχρησιμοποίηση ή της επαναχρησιμο
ποίησης παλιού κατεργασμένου ξύλου σε
εφαρμογές που συνεπάγονται επαφή με
επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, εάν αφαιρε
θεί το ξύλο από την υφιστάμενη θέση
εφαρμογής (ανεξαρτήτως της σύνθεσης
του αποστάγματος λιθανθρακόπισσας).
— Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά
μεταχειρισμένων για επαναχρησιμοποίηση
παλιού ξύλου κατεργασμένου με ουσίες
και μείγματα που περιέχουν:
— βενζο-a-πυρένιο σε συγκέντρωση
0,005 % ή περισσότερο κατά βάρος,
και
— υδατοεκχυλίσιμες φαινόλες σε συγκέ
ντρωση 3 % ή περισσότερο κατά
βάρος (1).

η) Κρεόζωτο, ξύλου
Αριθ. CAS 8021-39-4
Αριθ. ΕΚ 232-419-1
θ) Χαμηλής θερμοκρασίας πισσέλαιο,
αλκαλικό· υπολείμματα εκχυλίσματος
(άνθρακα), χαμηλής θερμοκρασίας
αλκαλική λιθανθρακόπισσα
Αριθ. CAS 122384-78-5
Αριθ. ΕΚ 310-191-5

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της
Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ
και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
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Ονομασία της ουσίας, της ομάδας ουσιών ή του
μείγματος στο παράρτημα XVII του REACH

42. Αλκάνια, C10-C13, χλωρο (χλωριωμένες
παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCPsΧΠΜΑ)
Αριθ. ΕΚ 287-476-5
Αριθ. CAS 85535-84-8

Αυστηρότερες εθνικές διατάξεις

Περιορισμός της χρήσης χλωριωμένων παραφι
νών μικρής αλυσίδας:

9.6.2009

Εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Απόφαση 2007/395/ΕΚ της
Επιτροπής (6)

— ως επιβραδυντικών φλόγας σε καουτσούκ,
πλαστικά ή κλωστοϋφαντουργικά προϊό
ντα·
— ως πλαστικοποιητών σε βαφές, επικαλύ
ψεις ή στεγανωτικά (5)·

(1) Διάταγμα για τις επικαλύψεις που περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, βάσει του νόμου περί χημικών ουσιών [Besluit
PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, No 304), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 2003 (Staats
blad 2003, No 104).
(2) ΕΕ L 329 της 22.12.1999, σ. 25.
(3) ΕΕ L 23 της 25.1.2002, σ. 37.
(4) ΕΕ L 308 της 9.11.2002, σ. 30.
(5) Απόφαση της 3ης Νοεμβρίου 1999 για τη θέσπιση κανόνων που απαγορεύουν τη χρήση χλωριωμένων παραφινών μικρής αλυσίδας. Staatsblad
1999, No 478.
(6) ΕΕ L 148 της 9.6.2007, σ. 17.

