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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 
wygaśnięcia 

okresu 
przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2017) 3910 13 czerwca 
2017 r.

Dichromian potasu

Nr WE 231-906-6,

nr CAS 7778-50-9

Sofradir
Avenue de la Vauve,
91120 Palaiseau, 
Francja

REACH/17/14/0 Przemysłowe wykorzystanie mie
szanin opartych na dichromianie 
potasu na początkowych 
i końcowych etapach trawienia 
warstw CZT podczas produkcji 
optoelektronicznych komponen
tów do odczytu danych oraz 
układu wykrywania podczer
wieni w technologii MCT.

21 września 
2024 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści 
społeczno-ekonomiczne przeważają 
nad ryzykiem dla zdrowia człowieka 
wynikającym z zastosowania danej 
substancji oraz nie istnieją odpo
wiednie alternatywne substancje lub 
technologie, których zastosowanie 
jest wykonalne pod względem tech
nicznym i ekonomicznym.

REACH/17/14/1 Przemysłowe wykorzystanie mie
szanin opartych na dichromianie 
potasu na etapie trawienia obu 
stron podłoża InSb podczas pro
dukcji optoelektronicznych kom
ponentów do odczytu danych 
oraz układu wykrywania pod
czerwieni w technologii InSb.

21 września 
2021 r.

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

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