
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) 

(2019/C 364/05) 

Decyzje o udzieleniu częściowego zezwolenia                                                                

Odniesienie do 
decyzji  (1) 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz 

zezwolenia Numery zezwolenia Zastosowania objęte zezwoleniem Termin upływu okresu 
przeglądu Uzasadnienie decyzji 

C(2019)7441 22 październi 
ka 2019 r. 

trójtlenek chromu nr 
WE 215-607-8; nr 
CAS 1333-82-0 

Zastosowanie ja
ko utwardzacz po
wierzchni (przy 
nakładaniu funk
cjonalnej powłoki 
chromowej) 
w produkcji prze
kładni śmigłow
ców i konserwacji 
śmigłowców 
Obróbka powierz
chniowa (jako in
hibitor korozji, 
niezależnie od na
kładania funkcjo
nalnej powłoki 
chromowej) 
w produkcji prze
kładni śmigłow
ców 
i konserwacji 
śmigłowców 

REACH/19/27/0 
REACH/19/27/1 

Zastosowanie jako utwardzacz 
powierzchni (przy nakładaniu 
funkcjonalnej powłoki chro
mowej) w produkcji przekład
ni śmigłowców i konserwacji 
śmigłowców 
Obróbka powierzchniowa (ja
ko inhibitor korozji, niezależ
nie od nakładania funkcjonal
nej powłoki chromowej) w 
produkcji przekładni śmigłow
ców i konserwacji śmigłow
ców 

21 września 2024 r. Zgodnie z art. 60 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 korzyści społecz
no-ekonomiczne przeważają nad ryzy
kiem dla zdrowia człowieka wynikają
cym z zastosowania danej substancji 
oraz nie istnieją odpowiednie alterna
tywne substancje lub technologie. 

(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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