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Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz 

zezwolenia Numer zezwolenia Zastosowania objęte zezwoleniem
Data wygaśnię

cia okresu 
przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2016) 3549 16 czerwca 
2016 r.

Ftalan bis(2-etylo
heksylu) (DEHP)

Nr WE 204-211-0

Nr CAS 117-81-7

VinyLoop Ferrara 
S.p.A.
Via Marconi, 73
44100 Ferrara
Włochy

REACH/16/2/0

REACH/16/2/3

Przygotowywanie preparatów wtórnego 
poli(chlorku winylu) (PVC) plastyfikowa
nego zawierającego DEHP w mieszankach 
kompandowanych i suchych mieszankach.

Przemysłowe wykorzystanie wtórnego PVC 
plastyfikowanego zawierającego DEHP 
w przetwórstwie polimerów przy użyciu 
technik kalandrowania, wytłaczania, ściska
nia i formowania wtryskowego w celu 
wytwarzania wyrobów z PVC, z wyjątkiem: 
zabawek i artykułów pielęgnacyjnych dla 
dzieci; gum do wycierania; zabawek dla 
dorosłych (gadżetów erotycznych i innych 
artykułów dla dorosłych przeznaczonych 
do intensywnego kontaktu z błonami ślu
zowymi); artykułów gospodarstwa domo
wego o rozmiarach poniżej 10 cm, które 
mogłyby być ssane lub gryzione przez 
dzieci; tkanin konsumenckich lub odzieży 
przeznaczonej do noszenia bezpośrednio 
na nagim ciele; kosmetyków i materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
objętych sektorowymi przepisami Unii.

21 lutego 
2019 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozpo
rządzenia (WE) nr 1907/2006 
korzyści społeczno-ekonomiczne 
przeważają nad ryzykiem dla 
zdrowia człowieka wynikającym 
z zastosowania danej substancji 
oraz nie istnieją odpowiednie 
alternatywne substancje lub tech
nologie, których zastosowanie 
byłoby dla wnioskodawców 
i części ich dalszych użytkowni
ków wykonalne pod względem 
technicznym i ekonomicznym.

Stena Recycling 
AB
Fiskhamnsgatan 8
400 40 Göteborg
Szwecja

REACH/16/2/1

REACH/16/2/4

Plastic Planet srl
Via N. 
Copernico 16
35013 Cittadella
Włochy

REACH/16/2/2

REACH/16/2/5

(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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