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TEAVE LIIKMESRIIKIDELT
Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) (1)) artikli 67 lõikele 3
(2009/C 130/03)
Olemasolevad ja rangemad siseriiklikud sätted, millest on teatatud vastavalt asutamislepingule ja mida
Madalmaad võivad säilitada kuni 1. juunini 2013 teatavate määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisas loetletud
ohtlike ainete, segude ja toodete tootmise, turulelaskmise ja kasutamise piirangute suhtes.

Aine, ainerühma või segu nimetus REACHi XVII
lisas

31. a) kreosoot; pesuõli
CASi nr 8001-58-9
EÜ nr 232-287-5
b) kreosootõli; pesuõli
CASi nr 61789-28-4
EÜ nr 263-047-8
c) destillaadid (kivisöetõrv), naftaleen
õlid; naftaleenõli
CASi nr 84650-04-4
EÜ nr 283-484-8
d) kreosootõli, atsenafteeni fraktsioon;
pesuõli
CASi nr 90640-84-9
EÜ nr 292-605-3
e) kõrgema keemistemperatuuriga
destillaadid (kivisöetõrv); raske
antratseenõli
CASi nr 65996-91-0
EÜ nr 266-026-1
f) antratseenõli
CASi nr 90640-80-5
EÜ nr 292-602-7

Rangemad siseriiklikud nõuded

— Keeld lasta turule ja kasutada kreosoo
diga töödeldud puitu otstarbel, mille
puhul see puutub kokku pinna-või
põhjaveega (olenemata kivisöetõrva
destillaadi koostisest).

Komisjoni luba

komisjoni otsused
1999/832/EÜ (2),
2002/59/EÜ (3) ja
2002/884/EÜ (4)

— Keeld lasta taaskasutamise eesmärgil
turule või taaskasutada vana töödeldud
puitu otstarbel, mille puhul see puutub
kokku pinna- või põhjaveega, kui see
eemaldatakse senisest kasutuskohast
(olenemata kivisöetõrva destillaadi koos
tisest).
— Keeld lasta taaskasutuse eesmärgil kasu
tatud kujul turule vana puitu, mida on
töödeldud ainete ja segudega, mis sisal
davad:
— benso(a)püreeni kontsentratsioonis
vähemalt 0,005 % massist ja
— vees ekstraheeruvaid fenoole kont
sentratsioonis
vähemalt
3%
massist. (1)

g) kivisöetõrvahapped, töötlemata;
toorfenoolid
CASi nr 65996-85-2
EÜ nr 266-019-3
h) puidukreosoot
CASi nr 8021-39-4
EÜ nr 232-419-1
i) madalatemperatuuriline tõrvaõli,
leeliseline; ekstraheerimisjäägid (kivi
süsi), madalatemperatuurse kivisöe
tõrva leelis
CASi nr 122384-78-5
EÜ nr 310-191-5
(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis
reerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid
93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

käsitleb kemikaalide regist
Kemikaaliamet, muudetakse
ja komisjoni määrus (EÜ)
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ,
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Aine, ainerühma või segu nimetus REACHi XVII
lisas

42. Klooritud alkaanid, C10-C13 (lühiahela
lised klooritud parafiinid (SCCP)
EÜ nr 287-476-5
CASi nr 85535-84-8

Euroopa Liidu Teataja

Rangemad siseriiklikud nõuded

Lühiahelaliste klooritud parafiinide kasutus
piirang:
— tuld tõkestava ainena kummi-, plast-ja
tekstiiltoodetes;

9.6.2009

Komisjoni luba

komisjoni otsus
2007/395/EÜ (6)

— plastifikaatorina värvide, kattematerjalide
ja hermeetikute koostises (5)
(1) Määrus polütsüklilisi süsivesinikke sisaldavate pinnakatete kohta kemikaaliseaduse alusel (Besluit PAK-houdende coatings) (Staatsblad
1996, nr 304), viimati muudetud 8. veebruari 2003. aasta määrusega (Staatsblad 2003, nr 104).
(2) EÜT L 329, 22.12.1999, lk 25.
(3) EÜT L 23, 25.1.2002, lk 37.
(4) EÜT L 308, 9.11.2002, lk 30.
(5) 3. novembri 1999. aasta otsus, millega keelatakse lühiahelaliste klooritud parafiinide kasutamine. Staatsblad 1999, nr 478.
(6) ELT L 148, 9.6.2007, lk 17.

