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INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE
Comunicarea Comisiei în temeiul articolului 67 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și
restricționarea substanțelor chimice (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Dispoziții naționale existente și mai stricte, notificate în conformitate cu tratatul, pe care Țările de Jos le pot
menține până la 1 iunie 2013, referitoare la restricțiile privind producerea, introducerea pe piață și utilizarea
anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE)
nr. 1907/2006

Denumirea substanței, a grupelor de substanțe sau
a preparatelor din anexa XVII la REACH

31. (a) Creozot; ulei de spălare
Nr. CAS 8001-58-9
Nr. CE 232-287-5
(b) Ulei de creozot; ulei de spălare
Nr. CAS 61789-28-4
Nr. CE 263-047-8
(c) Distilate de gudron de cărbune,
uleiuri naftalenice; ulei naftenic
Nr. CAS 84650-04-4
Nr. CE 283-484-8
(d) Ulei de creozot, fracția acenaftenică;
ulei de spălare
Nr. CAS 90640-84-9
Nr. CE 292-605-3
(e) Distilate superioare de gudron de
cărbune; ulei greu de antracen
Nr. CAS 65996-91-0
Nr. CE 266-026-1

Dispoziții naționale mai stricte

Autorizate de către Comisie

— Interzicerea introducerii pe piață și a
utilizării lemnului tratat cu creozot
pentru aplicații care implică un contact
cu apele de suprafață sau freatice (indi
ferent de compoziția distilatului de
gudron de cărbune)

Deciziile 1999/832/CE (2) ,
2002/59/CE (3) și
2002/884/CE (4) ale
Comisiei.

— Interzicerea introducerii pe piață în
vederea reutilizării, precum și a reuti
lizării lemnului tratat vechi pentru
aplicații care implică un contact cu
apele de suprafață sau freatice, în cazul
în care lemnul este îndepărtat din locul
de aplicare existent (indiferent de
compoziția distilatului de gudron de
cărbune).
— Interzicerea introducerii pe piața de
second-hand în vederea reutilizării a
lemnului vechi tratat cu substanțe și
amestecuri care conțin:

(f) Ulei de antracen
Nr. CAS 90640-80-5
Nr. CE 292-602-7

— benzo[a]piren în concentrație mai
mare sau egală cu 0,005 % în
greutate și

(g) Uleiuri acide din gudron de ulei
brut; fenoli bruți
Nr. CAS 65996-85-2
Nr. CE 266-019-3

— fenoli extractibili cu apă, în concen
trație mai mare sau egală cu 3 % în
greutate (6).

(h) Creozot de lemn
Nr. CAS 8021-39-4
Nr. CE 232-419-1
(i) Ulei de gudron de temperatură
joasă, alcalin; reziduuri de extracție
(cărbune), gudron de huilă de
temperatură joasă, alcalin
Nr. CAS 122384-78-5
Nr. CE 310-191-5

(1) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006,
p. 1).
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Denumirea substanței, a grupelor de substanțe sau
a preparatelor din anexa XVII la REACH

42. Cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate
cu catenă scurtă) (SCCPs)
Nr. CE 287-476-5
Nr. CAS 85535-84-8

9.6.2009

Dispoziții naționale mai stricte

Restricții privind utilizarea
clorurate cu catenă scurtă:

parafinelor

— ca agent de ignifugare în cauciuc,
materiale plastice sau textile;

Autorizate de către Comisie

Decizia 2007/395/CE
a Comisiei (6)

— ca plastifiant în vopsele, straturi de
acoperire sau materiale de etanșare (5).
(1) Decretul privind straturile de acoperire care conțin hidrocarburi policiclice aromatice din cadrul Legii privind substanțele chimice
[Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, Nr. 304), modificat ultima dată prin Decretul din 8 februarie 2003 (Staatsblad
2003, Nr. 104).
(2) JO L 329, 22.12.1999, p. 25.
(3) JO L 23, 25.1.2002, p. 37.
(4) JO L 308, 9.11.2002, p. 30.
(5) Decizia din 3 noiembrie 1999 de stabilire a normelor de intrerzicere a utilizării parafinelor clorurate cu catenă scurtă. Staatsblad 1999,
Nr. 478.
(6) JO L 148, 9.6.2007, p. 17.

