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decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numer zezwolenia Zastosowanie objęte zezwoleniem Data upływu 

okresu przeglądu Uzasadnienie decyzji

C(2018) 12 11 stycznia 
2018 r.

Trójtlenek chromu

Nr WE 215-607-8, 
nr CAS 1333-82-0

Abloy Oy, 
Wahlforssinkatu 20, 
80100 Joensuu, 
Finlandia

REACH/17/29/0 Zastosowanie trójtlenku chromu 
w procesach galwanizacji mecha
nicznych i elektromechanicznych 
cylindrów, zamków krzywko
wych i kłódek, kaset zamków 
elektromechanicznych i okuć 
budowlanych. Zastosowanie to 
nie obejmuje galwanizacji kla
mek drzwi wewnętrznych, zam
ków do mebli biurowych i szyl
dów do drzwi wewnętrznych.

21 września 
2029 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 korzyści społeczno-
ekonomiczne przeważają nad ryzykiem 
dla zdrowia człowieka i środowiska 
wynikającym z zastosowań danej sub
stancji oraz nie istnieją odpowiednie 
alternatywne substancje lub technologie 
dostępne dla wnioskodawcy przed datą 
ostateczną.

REACH/17/29/1 Zastosowanie trójtlenku chromu 
w procesach galwanizacji klamek 
drzwi wewnętrznych, zamków 
do mebli biurowych i szyldów 
do drzwi wewnętrznych.

31 grudnia 
2019 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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