
Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (REACH) 

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1)) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2020/C 113/05) 

Decyzje o udzieleniu zezwolenia                                                                  

Odniesienie do 
decyzji  (1) 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numer zezwolenia Zastosowanie objęte zezwoleniem Data upływu okresu 

przeglądu Uzasadnienie decyzji 

C(2020)1841 30 marca 2020 r. Zasadowy chro
mian cynku 
Nr WE 256-418-0, 
nr CAS 49663- 
84-5 

Aviall Services Inc., Schil
lingweg 40 2153PL Nie
uw-Vennep, Noord-Hol
land, Niderlandy 

REACH/20/11/0 Sporządzanie mieszanin wyłącz
nie do celów zastosowań o nu
merach zezwoleń RE
ACH/20/11/2 i REACH/20/11/3 

22 stycznia 2026 r. Zgodnie z art. 60 ust. 4 roz
porządzenia (WE) 
nr 1907/2006 korzyści spo
łeczno-ekonomiczne przewa
żają nad ryzykiem dla zdrowia 
człowieka wynikającym z za
stosowania danej substancji 
oraz nie istnieją odpowiednie 
alternatywne substancje lub 
technologie. 

Finalin GmbH, Georg- 
Wilhelm-Strasse 189, 
21107 Hamburg, Niemcy 

REACH/20/11/1 

Aviall Services Inc., Schil
lingweg 40 2153PL Nie
uw-Vennep, Noord-Hol
land, Niderlandy 

REACH/20/11/2 Zastosowanie w podkładach 
reaktywnych, podkładach do 
zbiorników paliwa i podkładach 
aluminiowych w celu ochrony 
przed korozją w przemyśle lotni
czym, w przypadku gdy do za
mierzonego zastosowania nie
zbędne są którekolwiek z 
następujących kluczowych funk
cji lub właściwości: odporność na 
korozję, aktywne zapobieganie 
korozji, przyczepność, odpor
ność na substancje chemiczne, 
grubość warstwy, odporność na 

Finalin GmbH, Georg- 
Wilhelm-Strasse 189, 
21107 Hamburg, Niemcy 

REACH/20/11/3 

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
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temperaturę, kompatybilność z 
innymi substratami lub powło
kami, właściwości dynamiczne 
(tylko w przypadku podkładów 
do zbiorników paliwa) oraz wy
gląd (tylko w przypadku podkła
dów aluminiowych). 

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl.   
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