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Uradni list Evropske unije

C 130/3

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC
Sporočilo Komisije v skladu s členom 67(3) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in
Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Obstoječe in strožje nacionalne določbe, prijavljene v skladu s Pogodbo, ki jih Nizozemska lahko ohrani do
1. junija 2013, v zvezi z omejitvami proizvodnje, dajanja na trg in uporabe nekaterih nevarnih snovi, zmesi
in izdelkov iz Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

Oznaka snovi, skupine snovi ali zmesi v
Prilogi XVII k REACH

31. (a) Kreozot; pralno olje
št. CAS 8001-58-9
št. ES 232-287-5
(b) Kreozotno olje; pralno olje
št. CAS 61789-28-4
št. ES 263-047-8
(c) Destilati (premogov katran), nafta
lenska olja; naftalensko olje
št. CAS 84650-04-4
št. ES 283-484-8
(d) Kreozotno olje, acenaftenska frak
cija; pralno olje
št. CAS 90640-84-9
št. ES 292-605-3
(e) Destilati (premogov katran), zgornja
frakcija; težko antracensko olje
št. CAS 65996-91-0
št. ES 266-026-1
(f) Antracensko olje
št. CAS 90640-80-5
št. ES 292-602-7

Strožje nacionalne določbe

— Prepoved dajanja na trg in uporabe lesa,
obdelanega s kreozotom, za uporabe, ki
vključujejo stik s površinsko vodo ali
podzemno vodo (ne glede na sestavo
destilata premogovega katrana).

Odobrila Komisija

Odločbe Komisije
1999/832/ES (2),
2002/59/ES (3) in
2002/884/ES (4)

— Prepoved dajanja na trg blaga za
namene ponovne uporabe ali ponovne
uporabe starega obdelanega lesa za
uporabe, ki vključujejo stik s površinsko
vodo ali podzemno vodo, če je odstra
njen iz obstoječega mesta uporabe (ne
glede na sestavo destilata premogovega
katrana).
— Prepoved dajanja na trg za rabljeno
blago za namene ponovne uporabe
starega lesa, obdelanega s snovmi in
zmesmi, ki vsebujejo:
— benzo[a]piren
v
koncentraciji
0,005 masnega % ali višji, in
— fenole, ki jih je mogoče ekstrahirati
z vodo, v koncentraciji 3 masnih %
ali višji (1).

(g) Katranske kisline, premog, surove;
surovi fenoli
št. CAS 65996-85-2
št. ES 266-019-3
(h) Kreozot, les
št. CAS 8021-39-4
št. ES 232-419-1
(i) Nizkotemperaturno katransko olje,
alkalno; ekstraktni ostanki (premog),
nizkotemperaturni premogov kat
ran, alkalni
št. CAS 122384-78-5
št. ES 310-191-5

(1) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in spremembi Direktive
1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta
76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, (UL L 396, 30.12.2006, str. 1.).

C 130/4

SL

Oznaka snovi, skupine snovi ali zmesi v
Prilogi XVII k REACH

42. Alkani, C10-C13, kloro (kratkoverižni
klorirani parafini) (SCCP)
št. ES 287-476-5
št. CAS 85535-84-8
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Strožje nacionalne določbe

Omejitev uporabe kratkoverižnih kloriranih
parafinov:
— kot zaviralcev gorenja v gumi, plastičnih
masah ali tekstilu,

9.6.2009

Odobrila Komisija

Odločba Komisije
2007/395/ES (6)

— kot plastifikatorjev v barvah, premazih
ali tesnilnih masah (5)
(1) Odlok o premazih, ki vsebujejo policiklične aromatske ogljikovodike v skladu z Zakonom o kemičnih snoveh [Besluit PAK-houdende
coatings] (Staatsblad 1996, št. 304), kakor je bil nazadnje spremenjen z Odlokom z dne 8. februarja 2003 (Staatsblad 2003, št. 104).
(2) UL L 329, 22.12.1999, str. 25.
(3) UL L 23, 25.1.2002, str. 37.
(4) UL L 308, 9.11.2002, str. 30.
(5) Odločba z dne 3. novembra 1999 o določitvi pravil, ki prepovedujejo uporabo kratkoverižnih kloriranih parafinov. Staatsblad 1999,
št. 478.
(6) UL L 148, 9.6.2007, str. 17.

