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C 130/3

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA
Meddelande från kommissionen enligt artikel 67.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Befintliga och strängare nationella bestämmelser som anmälts i enlighet med fördraget och som Nederlän
derna får behålla till och med den 1 juni 2013 när det gäller begränsningar av framställning, utsläppande på
marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor som förtecknas i bilaga XVII till
förordning (EG) nr 1907/2006

Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning i
bilaga XVII till REACH-förordningen

31. a) Kreosot, tvättolja
CAS-nr 8001-58-9
EG-nr 232-287-5
b) Kreosotolja, tvättolja
CAS-nr 61789-28-4
EG-nr 263-047-8
c) Destillat (stenkolstjära), naftalenoljor,
naftalenolja
CAS-nr 84650-04-4
EG-nr 283-484-8
d) Kreosotolja, acenaftenfraktion, tvät
tolja
CAS-nr 90640-84-9
EG-nr 292-605-3
e) Destillat (stenkolstjära), övre; tung
antracenolja
CAS-nr 65996-91-0
EG-nr 266-026-1
f) Antracenolja
CAS-nr 90640-80-5
EG-nr 292-602-7
g) Tjärsyror, stenkols-, rå; råfenoler
CAS-nr 65996-85-2
EG-nr 266-019-3

Strängare nationella bestämmelser

— Förbud mot utsläppande på marknaden
och användning av kreosotbehandlat trä
för användningar som medför kontakt
med yt- eller grundvatten (oavsett hur
destillatet av stenkolstjära är samman
satt).

Godkända av kommissionen

Kommissionens beslut
1999/832/EG (2),
2002/59/EG (3) och
2002/884/EG (4)

— Förbud mot utsläppande på marknaden
för återanvändning eller återanvändning
av gammalt behandlat trä för använd
ningar som medför kontakt med yt- el
ler grundvatten, om det avlägsnas från
den befintliga användningsplatsen (oav
sett hur destillatet av stenkolstjära är
sammansatt).
— Förbud mot utsläppande på andrahands
marknaden för återanvändning av gam
malt trä som behandlats med ämnen
och blandningar som innehåller
— benz[a]pyren i en koncentration av
0,005 viktprocent eller högre, och
— vattenextraherbara fenoler i en kon
centration av 3 viktprocent eller
högre (1).

h) Kreosot, trä
CAS-nr 8021-39-4
EG-nr 232-419-1
i) Låg-temperaturtjärolja, alkalisk; ex
traktionsåterstoder (kol), lågtempera
tur-stenkolstjära, alkaliska
CAS-nr 122384-78-5
EG-nr 310-191-5

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering,
godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning
(EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
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Beteckning på ämne, ämnesgrupp eller blandning i
bilaga XVII till REACH-förordningen

42. Alkaner, C10-C13, klorerade (klorparaffi
ner med kort kolkedja) (SCCP)
EG-nr 287-476-5
CAS-nr 85535-84-8

Strängare nationella bestämmelser

Begränsning av användning av klorparaffiner
med kort kolkedja
— som flamskyddsmedel i gummi, plast
eller textil,

9.6.2009

Godkända av kommissionen

Kommissionens beslut
2007/395/EG (6)

— som mjukgörare i färg, beläggningar el
ler tätningsmedel (5).
(1) Dekret med stöd av kemikalielagen om beläggningar som innehåller polycykliska aromatiska kolväten [Besluit PAK-houdende coatings]
(Staatsblad 1996, nr 304), senast ändrat genom dekret av den 8 februari 2003 (Staatsblad 2003, nr 104).
(2) EGT L 329, 22.12.1999, s. 25.
(3) EGT L 23, 25.1.2002, s. 37.
(4) EGT L 308, 9.11.2002, s. 30.
(5) Beslut av den 3 november 1999 om förbud mot användning av klorparaffiner med kort kolkedja, Staatsblad 1999, nr 478.
(6) EUT L 148, 9.6.2007, s. 17.

