
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 
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(Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (1))

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 177/03)

Decyzje o udzieleniu zezwolenia

Odniesienie do 
decyzji (1)

Data 
wydania 
decyzji

Nazwa substancji Posiadacz 
zezwolenia

Numery 
zezwolenia Zastosowania objęte zezwoleniem Data wygaśnięcia 

okresu przeglądu Uzasadnienie decyzji

C(2018) 2881 17 maja 
2018 r.

1,2-dichloroetan, 
nr WE 203-458-1, 
nr CAS 107-06-2

Lanxess 
Deutschland 
GmbH, 
Kennedyplatz 1, 
50569, Kolonia, 
Niemcy

REACH/18/2/0 Przemysłowe zastosowanie 1,2-dichloro
etanu jako środka spęczniającego 
w procesie sulfonowania kopolimeru 
polistyrenu i diwinylobenzenu w postaci 
kulek w produkcji silnie kwaśnych żywic 
kationowymiennych.

22 listopada 
2021 r.

Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporzą
dzenia (WE) nr 1907/2006 korzyści 
społeczno-ekonomiczne przeważają 
nad ryzykiem dla zdrowia czło
wieka wynikającym z zastosowania 
danej substancji oraz nie istnieją 
odpowiednie alternatywne substan
cje lub technologie, których zasto
sowanie byłoby wykonalne dla 
wnioskodawcy pod względem tech
nicznym i ekonomicznym przed 
datą ostateczną.

REACH/18/2/1 Przemysłowe zastosowanie 1,2-dichloro
etanu jako środka spęczniającego 
i medium reakcyjnego podczas reakcji 
metylacji ftalimidowej kopolimeru poli
styrenu i diwinylobenzenu w postaci 
kulek w produkcji żywic anionowymien
nych i chelatujących.

22 listopada 
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.
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