
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)

(2018/C 174/07)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data wyda
nia decyzji Nazwa substancji Posiadacz zezwolenia Numer 

pozwolenia
Zastosowanie objęte 

zezwoleniem
Data wygaśnięcia 
okresu przeglądu Uzasadnienie decyzji

C(2018) 2837 16 maja 
2018 r.

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

MTU Aero Engines 
AG, Dachauerstr. 665, 
80995 Monachium, 
Niemcy

REACH/18/7/0 Funkcjonalne powlekanie 
chromem w przemyśle lotni
czym do zastosowań cywil
nych i wojskowych, w tym 
funkcjonalne powlekanie 
chromem nowych elementów 
silników lotniczych oraz 
obsługa techniczna, naprawy 
i remonty elementów silni
ków lotniczych.

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 wynikają
cym z zastosowań danej substancji oraz 
nie istnieją odpowiednie alternatywne sub
stancje lub technologie dostępne dla wnio
skodawcy przed datą ostateczną.

REACH/18/7/1 Obróbka powierzchniowa 
w przemyśle lotniczym do 
zastosowań cywilnych 
i wojskowych, w tym 
obróbka powierzchniowa 
nowych elementów silników 
lotniczych oraz obsługa tech
niczna, naprawy i remonty 
elementów silników lotni
czych, niepowiązana z funk
cjonalnym powlekaniem 
chromem.

21 września 
2029 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.

C 174/6
PL

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej
23.5.2018

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_pl

	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) (Tekst mający znaczenie dla EOG.) (2018/C 174/07)

