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Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numery 

zezwolenia Zastosowania objęte zezwoleniem
Data upływu 

okresu 
przeglądu

Uzasadnienie decyzji

C(2018) 14 10 stycznia 
2018 r.

1,2-dichloroetan,

nr WE 203-458-1,

nr CAS 107-06-2

BASF SE, Carl-Bosch-
Str. 38, 67056 
Ludwigshafen am 
Rhein, Rheinland-
Pfalz, Niemcy

REACH/17/34/0 Zastosowanie przemysłowe jako 
rozpuszczalnik i środek krystali
zujący w syntezie substancji czyn
nej do ochrony roślin bentazon 
(nr WE 246-585-8, nr CAS 
25057-89)

22 listopada 
2029 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno-
ekonomiczne przeważają nad ryzykiem 
dla zdrowia człowieka wynikającym 
z zastosowania danej substancji oraz nie 
istnieją odpowiednie alternatywne sub
stancje lub technologie, których zastoso
wanie byłoby dla wnioskodawcy wyko
nalne pod względem technicznym 
i ekonomicznym przed datą ostateczną

REACH/17/34/1 Zastosowanie przemysłowe jako 
rozpuszczalnik i środek krystali
zujący w syntezie biobójczej sub
stancji czynnej flokumafen (nr 
WE 421-960-0, nr CAS 
90035-08-8)

(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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