
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) (1) 

(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (2)) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2020/C 131/06) 

Decyzja o udzieleniu częściowego zezwolenia                                                                

Odniesienie do 
decyzji  (1) 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numery 

zezwolenia Zastosowania objęte zezwoleniem Termin upływu okresu 
przeglądu Uzasadnienie decyzji 

C(2020) 1655 19 marca 2020 r. trójtlenek chromu  
nr WE 215-607-8;  
nr CAS 1333-82-0 

HAPOC GmbH & Co 
KG, S.A, In der Neuen 
Welt 8, 87700 Mem
mingen, Niemcy 

REACH/20/8/0 Stosowanie w postaci stałej i w 
roztworze wodnym o dowol
nych proporcjach do modyfi
kacji właściwości powierzchni 
wykonanych z mosiądzu lub 
brązu w wyrobach inżynierii 
medycznej, wyłącznie w celu 
ostatecznego przygotowania 
takich powierzchni oraz nakła
dania przezroczystej powłoki 
na wewnętrzną obudowę pa
rownika anestezjologicznego 
montowanego później w apa
ratach do znieczulania w szpi
talach i klinikach 

21 września 2029 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. 

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

(1) Niniejsza wersja stanowi aktualizację streszczenia opublikowanego w Dz.U. C 99 z dnia 26 marca 2020 r. 
(2) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
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