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(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2019/C 364/06) 

Decyzje o udzieleniu zezwolenia                                                                 

Odniesienie do 
decyzji 

Data wydania 
decyzji Nazwa substancji Posiadacz 

zezwolenia Numer pozwolenia Zastosowanie objęte zezwoleniem Termin upływu okresu 
przeglądu Uzasadnienie decyzji 

C(2019)7448 22 październi 
ka 2019 r. 

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

Wesco Aircraft 
EMEA Limited, 
Lawrence House, 
Riverside drive, 
BD19 4DH Cleck
heaton West 
Yorkshire, Zjed
noczone Króle
stwo 

REACH/19/29/0 Nakładanie chemicznych po
włok konwersyjnych i powłok 
metaloceramicznych w sekto
rze lotniczym i kosmicznym, 
w przypadku gdy do planowa
nego wykorzystania niezbędna 
jest którakolwiek z poniższych 
kluczowych funkcji lub właści
wości: odporność na korozję, 
aktywne hamowanie korozji, 
zwiększanie przyczepności 
i odtwarzalność (w przypadku 
chemicznych powłok konwer
syjnych), ochrona przed koro
zją, odporność na ciepło, od
porność na korozję 
płomieniową, odporność na 
wilgoć i gorącą wodę, odpor
ność na wstrząsy cieplne, przy
czepność i elastyczność (w 
przypadku powłok metaloce
ramicznych). 

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 zastosowań danej substancji oraz 
nie istnieją odpowiednie alternatywne 
substancje lub technologie, których za
stosowanie jest wykonalne. 

(1) Decyzja jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm   

(1) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. 
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