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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 67, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van
het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Bestaande, strengere nationale bepalingen die verband houden met in bijlage XVII bij Verordening (EG)
nr. 1907/2006 opgenomen beperkingen van de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van
gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen, waarvan Nederland overeenkomstig het Verdrag kennis heeft
gegeven en die het tot 1 juni 2013 mag handhaven.

Benaming van de stof of groep van stoffen of van
het mengsel in bijlage XVII bij REACH

31. a) Creosoot; benzolwasolie
CAS-nr. 8001-58-9
EG-nr. 232-287-5
b) Creosootolie; benzolwasolie
CAS-nr. 61789-28-4
EG-nr. 263-047-8
c) Destillaten (koolteer), naftaleenoliën;
naftaleenolie
CAS-nr. 84650-04-4
EG-nr. 283-484-8
d) Creosootolie, acenafteenfractie; ben
zol-wasolie
CAS-nr. 90640-84-9
EG-nr. 292-605-3
e) Destillaten (koolteer),
zware antraceenolie
CAS-nr. 65996-91-0
EG-nr. 266-026-1

bovenste;

f) Antraceenolie
CAS-nr. 90640-80-5
EG-nr. 292-602-7
g) Teerzuren, kool, ruw; ruwe fenolen
CAS-nr. 65996-85-2
EG-nr. 266-019-3

Strengere nationale bepalingen

— Verbod op het in de handel brengen en
het gebruik van gecreosoteerd hout voor
toepassingen in contact met oppervlak
tewater of grondwater (ongeacht de sa
menstelling van het steenkoolteerdestil
laat).

Toegestaan door de
Commissie

Beschikkingen
1999/832/EG (2),
2002/59/EG (3) en
2002/884/EG (4)
van de Commissie

— Verbod op het in de handel brengen
voor hergebruik en het hergebruik op
een andere plaats van reeds eerder be
handeld hout voor toepassingen in con
tact met oppervlaktewater of grondwa
ter (ongeacht de samenstelling van het
steenkoolteerdestillaat).
— Verbod op het als tweedehandsproduct
voor hergebruik in de handel brengen
van hout dat is behandeld met een
stof die:
— benzo[a]pyreen bevat in een concen
tratie van 0,005 of meer gewichts
procent, of
— met water extraheerbare fenolen be
vat in een concentratie van 3 of
meer gewichtsprocent (1).

h) Creosoot, hout
CAS-nr. 8021-39-4
EG-nr. 232-419-1
i) Lagetemperatuurkoolteerolie, alkali
sche; extractieresiduen (kool), lage
temperatuurkoolteer-alkalische
CAS-nr. 122384-78-5
EG-nr. 310-191-5

(1) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie
en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach), tot oprichting van
een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende in
trekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de
Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).
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Benaming van de stof of groep van stoffen of van
het mengsel in bijlage XVII bij REACH

42. Alkanen, C10-C13-, chloor-(gechloreerde
paraffines met een korte keten) (SCCP’s)
EG-nr. 287-476-5
CAS-nr. 85535-84-8

9.6.2009

Strengere nationale bepalingen

Toegestaan door de
Commissie

Beperking op het gebruik van kortketenige
gechloreerde paraffines:

Beschikking 2007/395/EG
van de Commissie (6)

— als vlamvertrager in rubber, kunststof of
textiel.
— als weekmaker in verven, coatings of
hechtmiddelen (5).

(1) Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (Staatsblad 1996, nr. 304), laatstelijk gewijzigd bij het besluit van
8 februari 2003 (Staatsblad 2003, nr. 104).
(2) PB L 329 van 22.12.1999, blz. 25.
(3) PB L 23 van 25.1.2002, blz. 37.
(4) PB L 308 van 9.11.2002, blz. 30.
(5) Besluit van 3 november 1999, houdende regels inzake het beperken van het gebruik van kortketenige gechloreerde paraffines.
Staatsblad 1999, nr. 478.
(6) PB L 148 van 9.6.2007, blz. 17.

