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INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV
Na základe článku 67 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006
o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Existujúce a sprísnené vnútroštátne požiadavky oznámené v zmysle Zmluvy o ES, na základe ktorých sa
môžu v Holandsku do 1. júna 2013 naďalej uvádzať na trh a používať určité nebezpečné látky, prípravky
a výrobky uvedené v prílohe XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 v súlade s obmedzeniami výroby.

Označenie látky, skupiny látok alebo prípravku
v prílohe XVII k nariadeniu REACH

31. a) Kreozot; prací olej
č. CAS 8001-58-9
č. ES 232-287-5
b) Kreozotový olej; prací olej
č. CAS 61789-28-4
č. ES 263-047-8
c) Destiláty (uhoľno-dechtové), naftalé
nové oleje; naftalénový olej
č. CAS 84650-04-4
č. ES 283-484-8
d) Kreozotový
olej,
frakcia; prací olej
č. CAS 90640-84-9
č. ES 292-605-3

acenafténová

e) Destiláty (uhoľno-dechtové), vrchné;
ťažký antracénový olej
č. CAS 65996-91-0
č. ES 266-026-1
f) Antracénový olej
č. CAS 90640-80-5
č. ES 292-602-7
g) Dechtové kyseliny, uhoľné, surové;
surové fenoly
č. CAS 65996-85-2
č. ES 266-019-3

Sprísnené vnútroštátne požiadavky

— Zákaz uvádzať na trh a používať drevo
ošetrené kreozotom v aplikáciách,
pri ktorých dochádza ku kontaktu
s povrchovou alebo podzemnou vodou
(bez ohľadu na zloženie uhoľno-dechto
vého destilátu).

Povolenie Komisie

Rozhodnutia Komisie
1999/832/ES (2),
2002/59/ES (3) a
2002/884/ES (4)

— Zákaz uvádzať na trh s určením
na opätovné použitie príp. na opätovné
použitie starého ošetreného dreva
v aplikáciách, pri ktorých dochádza
ku kontaktu s povrchovou alebo
podzemnou vodou, ak sa odstraňuje
z pôvodného miesta aplikácie (bez
ohľadu na zloženie uhoľno-dechtového
destilátu).
— Zákaz uvádzať na trh s použitými
výrobkami s určením na opätovné
použitie starého dreva ošetreného
látkami a prípravkami, ktoré obsahujú:
— benzo[a]pyrén
s
koncentráciou
0,005 % hmotnosti alebo vyššou a
— fenoly vylúhovateľné vo vode
s koncentráciou nižšou ako 3 %
hmotnosti (1).

h) Kreozot, drevný
č. CAS 8021-39-4
č. ES 232-419-1
i) Nízkoteplotný dechtový olej, alkylo
vaný; extrakčné zvyšky (uhoľné),
alkylovaný nízkoteplotný uhoľný
decht
č. CAS 122384-78-5
č. ES 310-191-5

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, auto
rizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (HES) č. 793/93/EHS a nariadenia Komisie č. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
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Označenie látky, skupiny látok alebo prípravku
v prílohe XVII k nariadeniu REACH

42. Alkány, C10-C13, chlóralkány (chlóro
vané parafíny s krátkym reťazcom)
(SCCP)
č. ES 287-476-5
č. CAS 85535-84-8

Sprísnené vnútroštátne požiadavky

Obmedzenia týkajúce sa použitia chlórova
ných parafínov s krátkym reťazcom:
— ako
látky
spomaľujúce
horenie
v kaučuku, plastoch alebo textilných
výrobkoch;

9.6.2009

Povolenie Komisie

Rozhodnutie Komisie
2007/395/ES (6)

— ako plastifikátory vo farbách, náteroch
alebo tesniacich materiáloch (5).
(1) Vyhláška o náteroch obsahujúcich polycyklické aromatické uhľovodíky podľa Zákona o chemických látkach [Besluit PAK-houdende
coatings] (Staatsblad 1996, č. 304), naposledy zmenená a doplnená vyhláškou z 8. februára 2003 (Staatsblad 2003, č. 104).
(2) Ú. v. ES L 329, 22.12.1999, s. 25.
(3) Ú. v. ES L 23, 25.1.2002, s. 37.
(4) Ú. v. ES L 308, 9.11.2002, s. 30.
(5) Rozhodnutie z 3. novembra 1999, ktorým sa ustanovujú pravidlá zákazu používania chlórovaných parafínov s krátkym reťazcom.
Staatsblad 1999, č. 478.
(6) Ú. v. EÚ L 148, 9.6.2007, s. 17.

