
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 131/05) 

Decyzje o udzieleniu zezwolenia                                                                  

Odniesienie do 
decyzji  (1) 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz 

zezwolenia Numer zezwolenia Zastosowanie objęte zezwoleniem Data upływuokresu 
przeglądu Uzasadnienie decyzji 

C(2020) 2090 15 kwietnia 
2020 r. 

Chromian  
chromu (III) 

Nr WE 246-356-2,  
nr CAS 24613-89-6 

Henkel AG & Co. 
KGaA, Henkel
strasse 67, 40191 
Düsseldorf, Nad
renia Północna- 
Westfalia, Nie
mcy 

REACH/20/1/0 Formułowanie mieszanin prze
znaczonych wyłącznie do zasto
sowań REACH/20/1/2 i RE
ACH/20/1/3) 

22 stycznia 2026 
r. 

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści 
społeczno-ekonomiczne przeważa
ją nad ryzykiem dla zdrowia czło
wieka wynikającym z zastosowania 
danej substancji oraz nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substan
cje lub technologie. 

Henkel Global 
Supply Chain B. 
V., Gustav Mah
lerlaan 2970, 
1081 LA Am
sterdam, Nider
landy 

REACH/20/1/1    

Henkel AG & Co. 
KGaA, Henkel
strasse 67, 40191 
Düsseldorf, Nad
renia Północna- 
Westfalia, Nie
mcy 

REACH/20/1/2 Obróbka powierzchniowa me
tali (takich jak aluminium, stal, 
cynk, magnez, tytan, stopy), 
kompozytów i uszczelnień po
włok anodowych w przemyśle 
lotniczym i kosmicznym w pro
cesach obróbki powierzchnio
wej, w których wymagane są 
wszystkie kluczowe funkcje wy
mienione w załączniku   

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
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C 131/14                                                                                                                                         
22.4.2020   



Odniesienie do 
decyzji  (1) 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz 

zezwolenia Numer zezwolenia Zastosowanie objęte zezwoleniem Data upływuokresu 
przeglądu Uzasadnienie decyzji  

Henkel Global 
Supply Chain B. 
V., Gustav Mah
lerlaan 2970, 
1081 LA Am
sterdam, Nider
landy 

REACH/20/1/3    

(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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