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JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET
Komission tiedonanto kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
(REACH) annetun asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 67artiklan 3 kohdan nojalla
(2009/C 130/03)
Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti ilmoitetut voimassa olevat, asetuksen (EY)
N:o 1907/2006 liitteessä XVII lueteltujen tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmis
tuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia tiukemmat kansalliset rajoitukset, jotka Alankomaat
voi pitää voimassa 1. kesäkuuta 2013 asti.

Aineen, aineryhmän tai seoksen nimitys Reachasetuksen liitteessä XVII

31. a) Kreosootti; pesuöljy
CAS N:o 8001-58-9
EY N:o 232-287-5
b) Kreosoottiöljy; pesuöljy
CAS N:o 61789-28-4
EY N:o 263-047-8
c) Kivihiilitervan tisleet, naftaleeniöljyt;
naftaleeniöljy
CAS N:o 84650-04-4
EY N:o 283-484-8
d) Kreosoottiöljy, asenafteenifraktio; pe
suöljy
CAS N:o 90640-84-9
EY N:o 292-605-3
e) Kivihiilitervan ylemmät tisleet; raskas
antraseeniöljy
CAS N:o 65996-91-0
EY N:o 266-026-1
f) Antraseeniöljy
CAS N:o 90640-80-5
EY N:o 292-602-7

Tiukemmat kansalliset määräykset

— Kreosootilla käsitellyn puun saattaminen
markkinoille ja käyttö tarkoituksiin,
joissa se joutuu kosketukseen pinta-tai
pohjaveden kanssa, on kielletty (riippu
matta kivihiilitervatisleen koostumuk
sesta).

Komissio myöntänyt luvan

Komission päätökset
1999/832/EY (2),
2002/59/EY (3) ja
2002/884/EY (4)

— Vanhan käsitellyn puun saattaminen
markkinoille uudelleen käytettäväksi tai
uudelleenkäyttö tarkoituksiin, joissa se
joutuu kosketukseen pinta-tai pohjave
den kanssa jos se erotetaan nykyisestä
käyttöpaikastaan, on kielletty (riippu
matta kivihiilitervatisleen koostumuk
sesta).
— Vanhan käsitellyn puun saattaminen
markkinoille uudelleen käytettäväksi on
kielletty, jos se on käsitelty aineilla tai
seoksilla, jotka sisältävät
— vähintään 0,005 painoprosenttia
bentso-a-pyreeniä, ja
— vähintään 3 painoprosenttia veteen
uuttuvia fenoleja. (1)

g) Raa’at kivihiilitervahapot; raakafeno
lit
CAS N:o 65996-85-2
EY N:o 266-019-3
h) Puukreosootti
CAS N:o 8021-39-4
EY N:o 232-419-1
i) Alkalinen matalan lämpötilan terva
öljy; uutejäännökset (kivihiili), mata
lalämpötilainen kivihiiliterva, alkali
nen
CAS N:o 122384-78-5
EY N:o 310-191-5

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta,
direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY)
N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja
2000/21/EY kumoamisesta, EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.
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42. Alkaanit C10–C13, kloori-(lyhytketjuiset
klooratut parafiinit)
EY N:o 287-476-5
CAS N:o 85535-84-8

Tiukemmat kansalliset määräykset

Rajoitus lyhytketjuisten kloorattujen parafii
nien käytölle
— kumin, muovien tai tekstiilien palones
toaineina;

9.6.2009

Komissio myöntänyt luvan

Komission päätös
2007/395/EY (6)

— maalien, pinnoitteiden tai tiivisteiden
pehmentiminä (5)
(1) Kemikaalilain mukainen säädös polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä sisältävistä pinnoitteista [Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad
1996, No 304), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 8. helmikuuta 2003 annetulla säädöksellä (Staatsblad 2003, No 104).
(2) EYVL L 329, 22.12.1999, s. 25.
(3) EYVL L 23, 25.1.2002, s. 37.
(4) EYVL L 308, 9.11.2002, s. 30.
(5) Lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käytön estävistä säännöistä 3. marraskuuta 1999 tehty päätös. Staatsblad 1999, No 478.
(6) EUVL L 148, 9.6.2007, s. 17.

