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C 130/3

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
Komunikat Komisji na podstawie art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (1)
(2009/C 130/03)
Obecne i bardziej rygorystyczne przepisy krajowe notyfikowane zgodnie z Traktatem, które Królestwo
Niderlandów może utrzymywać do dnia 1 czerwca 2013 r. w porównaniu z wymienionymi
w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ograniczeniami produkcji, wprowadzania do
obrotu lub stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów:

Oznaczenie substancji, grupy substancji lub
mieszaniny w załączniku XVII do REACH

31. a) Kreozot; olej płuczkowy
Nr CAS 8001-58-9
Nr WE 232-287-5
b) Olej kreozotowy; olej płuczkowy
Nr CAS 61789-28-4
Nr WE 263-047-8
c) Destylaty (smoła węglowa), oleje
naftalenowe; olej naftalenowy
Nr CAS 84650-04-4
Nr WE 283-484-8
d) Olej kreozotowy, frakcja acenafte
nowa; olej płuczkowy
Nr CAS 90640-84-9
Nr WE 292-605-3
e) Destylaty wyższe (smoła węglowa);
ciężki olej antracenowy
Nr CAS 65996-91-0
Nr WE 266-026-1
f) Olej antracenowy
Nr CAS 90640-80-5
Nr WE 292-602-7
g) Smółki kwaśne, węgiel, surówka;
fenole surowe
Nr CAS 65996-85-2
Nr WE 266-019-3
h) Kreozot drzewny
Nr CAS 8021-39-4
Nr WE 232-419-1

Bardziej rygorystyczne przepisy krajowe

Zatwierdzone przez Komisję

— Zakaz wprowadzania do obrotu
i stosowania drewna poddanego dzia
łaniu kreozotu w przypadku zasto
sowań polegających na kontakcie
z wodą powierzchniową lub gruntową
(niezależnie od składu destylatu smoły
węglowej).

Decyzje Komisji
1999/832/WE (2),
2002/59/WE (3) oraz
2002/884/WE (4)

— Zakaz wprowadzania do obrotu w celu
ponownego użycia przedmiotowych
substancji lub mieszanin oraz ponow
nego wykorzystania starego drewna
poddanego
działaniu
kreozotu
w przypadku zastosowań polegających
na kontakcie z wodą powierzchniową
lub gruntową, jeżeli przedmiotowe
substancje lub mieszaniny są usunięte
z dotychczasowego miejsca zastoso
wania (niezależnie od składu destylatu
smoły węglowej).
— Zakaz wprowadzania do obrotu na
rynku wtórnym w celu ponownego
wykorzystania starego drewna podda
nego działaniu substancji lub mieszanin,
które zawierają:
— benzo[a]piren w stężeniu równym
lub większym 0,005 % masowo,
oraz
— fenole

ekstrahowane

wodą

w

stężeniu równym lub większym niż
3 % masowo (1).

i) Niskotemperaturowy olej smołowy,
alkaliczny; pozostałości po ekstrakcji
(węgiel), niskotemperaturowa alka
liczna smoła węglowa
Nr CAS 122384-78-5
Nr WE 310-191-5
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
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Oznaczenie substancji, grupy substancji lub
mieszaniny w załączniku XVII do REACH

42. Chloroalkany C10-C13 (krótkołańcu
chowe chlorowane parafiny) (SCCP)
Nr WE 287-476-5
Nr CAS 85535-84-8

Bardziej rygorystyczne przepisy krajowe

Ograniczenia stosowania krótkołańcucho
wych chlorowanych parafin:
— jako środki zmniejszające palność
w gumie, plastiku i wyrobach włókien
niczych,

9.6.2009

Zatwierdzone przez Komisję

Decyzja Komisji
2007/395/WE (6)

— jako plastyfikatory w farbach, pokry
ciach lub szczeliwach (5).
(1) Rozporządzenie w sprawie pokryć zawierających wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, na mocy ustawy o substancjach
chemicznych (Besluit PAK-houdende coatings) (Staatsblad 1996, nr 304), ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 8 lutego
2003 r. (Staatsblad 2003, nr 104).
(2) Dz.U. L 329 z 22.12.1999, s. 25.
(3) Dz.U. L 23 z 25.1.2002, s. 37.
(4) Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 30.
(5) Decyzja z dnia 3 listopada 1999 r. ustanawiająca przepisy zakazujące stosowanie krótkołańcuchowych chlorowanych parafin. Staats
blad 1999, nr 478.
(6) Dz.U. L 148 z 9.6.2007, s. 17.

