
Streszczenie decyzji Komisji 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)

(2015/C 91/02)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz pozwolenia Numer 

zezwolenia
Zastosowania objęte 

zezwoleniem
Termin upływu 

okresu przeglądu Uzasadnienie decyzji

C(2015) 1619 17 marca 
2015 r.

ftalan bis(2-etylo
heksylu) (DEHP)
Nr WE 204-211-0
Nr CAS 117-81-7
Ftalan dibutylu
(DBP)
Nr WE 201-557-4
Nr CAS 84-74-2

Roxel (UK Rocket Motors) 
Ltd, Summerfield, DY11 
7RZ, Kidderminster, 
Worcestershire, 
ZJEDNOCZONE 
KRÓLESTWO

REACH/14/3/0
REACH/14/3/1
REACH/14/3/2

Przemysłowe wykorzystanie 
DEHP w produkcji paliw sta
łych i wsadów paliwowych do 
rakiet i pocisków taktycznych
Przemysłowe wykorzystanie 
DBH w produkcji paliw sta
łych i wsadów paliwowych do 
rakiet i pocisków taktycznych
Przemysłowe wykorzystanie 
DBP w specjalnych farbach 
przy produkcji silników prze
znaczonych do rakiet i pocis
ków taktycznych

21 lutego 
2019 r.

— Ryzyko znajduje się pod odpowied
nią kontrolą zgodnie z art. 60 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

— Niedostępne są obecnie odpowiednie 
rozwiązania alternatywne, jednak 
w ramach programu wymiany uwz
ględniającego wymogi zmiany kwali
fikacji produktów przemysłu obron
nego prowadzone są poszukiwania 
wykonalnych pod względem tech
nicznym rozwiązań alternatywnych.

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/authorisation/index_en.htm

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
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