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VALSTYBIŲ NARIŲ PRANEŠIMAI
Komisijos komunikatas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (1) 67 straipsnio 3 dalį
(2009/C 130/03)
Iki 2013 m. birželio 1 d. Nyderlandai gali toliau taikyti esamas ir griežtesnes nacionalines nuostatas,
susijusias su tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių, išvardytų Reglamento (EB)
Nr. 1907/2006 XVII priede, gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimais, apie kurias buvo pranešta
pagal Sutartį.

REACH reglamento XVII priedo medžiagos,
medžiagų grupės arba mišinio pavadinimas

31. a) kreozotas; plovimo alyva
CAS Nr. 8001–58-9
EB Nr. 232-287-5
b) kreozoto alyva; plovimo alyva
CAS Nr. 61789–28-4
EB Nr. 263-047-8
c) distiliatai (akmens anglių deguto),
naftalenas; naftaleno alyva
CAS Nr. 84650–04-4
EB Nr. 283-484-8
d) kreozoto alyva, acenafteno frakcija;
plovimo alyva
CAS Nr. 90640–84-9
EB Nr. 292-605-3
e) distiliatai (akmens anglių deguto),
viršutiniai; sunkioji antraceno alyva
CAS Nr. 65996–91-0
EB Nr. 266-026-1
f) antraceno alyva
CAS Nr. 90640–80-5
EB Nr. 292-602-7

Griežtesnės nacionalinės nuostatos

Komisijos patvirtinta

— Draudimas teikti rinkai ir naudoti kreo
zotu apdorotą medieną įrengimuose,
turinčiuose sąlytį su paviršiniais arba
gruntiniais vandenimis (nepriklausomai
nuo akmens anglių deguto distiliato
sudėties).

Komisijos
sprendimai
1999/832/EB (2),
2002/59/EB (3) ir
2002/884/EB (4)

— Draudimas teikti rinkai pakartotiniam
naudojimui arba pakartotinai naudoti
seną apdorotą medieną įrengimuose,
turinčiuose sąlytį su paviršiniais arba
gruntiniais vandenimis, jeigu ji paimta
iš buvusios įrengimo vietos (nepriklau
somai nuo akmens anglių deguto disti
liato sudėties).
— Draudimas teikti naudotų prekių rinkai
pakartotiniam
naudojimui
seną
medieną, apdorotą šiomis cheminėmis
medžiagomis ir jų mišiniais:
— benz(a)pireno, kurio koncentracija
didesnė nei 0,005 % masės;
— ir vandeniu ekstrahuojamų fenolių,
kurių koncentracija didesnė nei 3 %
masės (1).

g) deguto rūgštys, akmens anglių, neva
lytos; nevalyti fenoliai
CAS Nr. 65996–85-2
EB Nr. 266-019-3
h) kreozotas, mediena
CAS Nr. 8021–39-4
EB Nr. 232-419-1
i) žemos temperatūros deguto alyva,
šarminė; ekstraktų likučiai (akmens
anglių), žemos temperatūros akmens
anglių degutas, šarminis
CAS Nr. 122384–78-5
EB Nr. 310-191-5

(1) 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš
dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei
2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).
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REACH reglamento XVII priedo medžiagos,
medžiagų grupės arba mišinio pavadinimas

42. Alkanai, C10-C13, chloro (trumposios
grandinės chlorinti alkanai (SCCP))
EB Nr. 287-476-5
CAS Nr. 85535–84-8

Griežtesnės nacionalinės nuostatos

Apribojimas naudoti trumposios grandinės
chlorintus alkanus:
— kaip antipirenus gumos, plastiko arba
tekstilės gaminiuose;
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Komisijos patvirtinta

Komisijos sprendimas
2007/395/EB (6)

— kaip plastifikatorius dažuose, dengimo
medžiagose arba sandarikliuose (6).
(1) Cheminių medžiagų teisės akto įgyvendinamasis dengimo medžiagų, kurių sudėtyje yra policiklinių aromatinių angliavandenilių,
dekretas [Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, Nr. 304) su pakeitimais, padarytais 2003 m. vasario 8 d. dekretu
(Staatsblad 2003, Nr. 104).
(2) OL L 329, 1999 12 22, p. 25.
(3) OL L 23, 2002 1 25, p. 37.
(4) OL L 308, 2002 11 9, p. 30.
(5) 1999 m. lapkričio 3 d. sprendimas, kuriuo nustatomos draudimo naudoti trumposios grandinės chlorintus alkanus taisyklės. Staatsblad
1999, Nr. 478.
(6) OL L 148, 2007 6 9, p. 17.

