
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)

(2015/C 182/03)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data podjęcia 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numer 

zezwolenia
Zastosowania objęte 

zezwoleniem
Data wygaśnięcia 
okresu przeglądu Uzasadnienie decyzji

C(2015) 3524 29 maja 
2015 r.

Tritlenek diarsenu
Nr WE 215-481-4
Nr CAS 1327-53-3

Yara France, Immeuble 
Opus 12, 77 Esplanade 
du Général de Gaulle 
CS 90047, 92914 
Paris La Défense Cedex, 
FRANCJA

REACH/15/1/0 Przemysłowe wykorzystanie 
tritlenku diarsenu jako sub
stancji pomocniczej do akty
wacji absorpcji i desorpcji 
dwutlenku węgla przez węg
lan potasu z gazu syntezo
wego w produkcji amoniaku

21 marca 
2017 r.

— Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 
korzyści społeczno-ekonomiczne 
przeważają nad ryzykiem dla zdro
wia człowieka lub dla środowiska 
wynikającym z zastosowania danej 
substancji oraz nie istnieją odpo
wiednie alternatywne substancje 
lub technologie, wykonalne dla 
wnioskodawcy pod względem 
technicznym i ekonomicznym, 
a przejście na alternatywne rozwią
zanie przewidziane jest w ciągu 
22 miesięcy.

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

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