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DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA
Komisijas paziņojums saskaņā ar 67. panta 3. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK)
Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu
(REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Saskaņā ar Līgumu paziņoti spēkā esoši un stingrāki valsts noteikumi, kurus Nīderlande var uzturēt līdz
2013. gada 1. jūnijam attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā uzskaitītajiem dažu bīstamu
vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanas, tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem.

Vielas, vielu grupas vai maisījuma apzīmējums
REACH XVII pielikumā

31. a) kreozota eļļa; mazgāšanas eļļa
CAS Nr. 8001-58-9
EK Nr. 232-287-5
b) kreozota eļļa; mazgāšanas eļļa
CAS Nr. 61789-28-4
EK Nr. 263-047-8
c) destilāti (akmeņogļu darvas destilāti),
naftalīneļļas; naftalīneļļa
CAS Nr. 84650-04-4
EK Nr. 283-484-8
d) kreozota eļļa; acenaftēna frakcija;
mazgāšanas eļļa
CAS Nr. 90640-84-9
EK Nr. 292-605-3
e) destilāti (akmeņogļu darvas destilāti),
augstākie; smagā antracēneļļa
CAS Nr. 65996-91-0
EK Nr. 266-026-1
f) antracēneļļa
CAS Nr. 90640-80-5
EK Nr. 292-602-7
g) neapstrādāts skābais
gudrons; jēlfenoli
CAS Nr. 65996-85-2
EK Nr. 266-019-3

Stingrāki valsts noteikumi

— Aizliegts laist tirgū un lietot ar kreozotu
apstrādātu koksni tādam lietojumam,
kurā notiek saskare ar virszemes ūdeni
vai gruntsūdeni (neatkarīgi no ak
meņogļu darvas destilātu sastāva).
— Aizliegts laist tirgū atkārtotai lietošanai
vai atkārtoti lietot vecu apstrādātu
koksni tādam lietojumam, kurā notiek
saskare ar virszemes ūdeni vai gruntsū
deni, ja koksne ir noņemta no sākot
nējās lietojuma vietas (neatkarīgi no
akmeņogļu darvas destilātu sastāva).

Komisija atļauj

Komisijas Lēmums
1999/832/EK (2),
Lēmums
2002/59/EK (3)
un Lēmums
2002/884/EK (4)

— Aizliegts laist lietotu preču tirgū atkār
totai lietošanai vecu koksni, kura apstrā
dāta ar vielām un maisījumiem, kas
satur:
— benz(a)pirēnu koncentrācijā 0,005 %
no svara vai vairāk, un
— ar ūdeni ekstrahējamus fenolus
koncentrācijā 3 % no svara vai
vairāk (1).

akmeņogļu

h) koksnes kreozots
CAS Nr. 8021-39-4
EK Nr. 232-419-1
i) zemas temperatūras darvas eļļa,
sārmaina; ekstrakta atlikumi (ak
meņogļu),
zemas
temperatūras
sārmainā akmeņogļu darva
CAS Nr. 122384-78-5
EK Nr. 310-191-5

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza
Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī
Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un
Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
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Vielas, vielu grupas vai maisījuma apzīmējums
REACH XVII pielikumā

42. Hloralkāni, C10-C13, (īsas ķēdes hlorētie
parafīni (SCCPs))
EK Nr. 287-476-5
CAS Nr. 85535-84-8

Stingrāki valsts noteikumi

9.6.2009.

Komisija atļauj

Aizliegts lietot īsas ķēdes hlorētos parafīnus:

Komisijas Lēmums

— kā liesmas kavētājus gumijā, plastmasā
vai audumos;

2007/395/EK (6)

— kā plastifikatorus krāsās, pārklājumos
vai blīvējuma materiālos (5).
(1) Likums saskaņā ar ķīmisko vielu aktu par pārklājumiem, kas satur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus (Besluit PAK-houdende
coatings) (Staatsblad 1996, Nr. 304), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 8. februāra likumu (Staatsblad 2003, No 104).
(2) OV L 329, 22.12.1999., 25. lpp.
3
( ) OV L 23, 25.1.2002., 37. lpp.
(4) OV L 308, 9.11.2002., 30. lpp.
(5) Lēmums (1999. gada 3. novembris) par noteikumiem, ar kuriem aizliedz izmantot īsas ķēdes hlorētos parafīnus. Staatsblad 1999,
Nr. 478.
(6) OV L 148, 9.6.2007., 17. lpp.

