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Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Čísla povolení Povolená použití

Datum uplynutí 
období 

přezkumu
Odůvodnění rozhodnutí

C(2019) 1643 6. března 
2019

chroman sodný

č. ES: 231-889-5

č. CAS: 7775-11-3

chroman draselný

č. ES: 232-140-5

č. CAS: 7789-00-6

Saes Getters 
S.p.A., Viale 
Italia 77, 
20020, 
Lainate (MI), 
Itálie

REACH/19/14/0 Použití chromanu sodného při for
mulaci směsi a plnění dávkovačů 
alkalických kovů touto směsí pro 
účely výroby fotokatod.

6. března 2026 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1907/2006 socioekonomické pří
nosy převažují nad riziky pro lidské 
zdraví plynoucími z použití těchto 
látek a nejsou k dispozici žádné 
vhodné alternativní látky nebo techno
logie, pokud jde o jejich technickou 
a ekonomickou uskutečnitelnost.

REACH/19/14/1 Použití chromanu draselného při for
mulaci směsi a plnění dávkovačů 
alkalických kovů touto směsí pro 
účely výroby fotokatod.

REACH/19/14/2 Použití chromanu sodného v dávko
vačích alkalických kovů při výrobě 
fotokatod.

REACH/19/14/3 Použití chromanu draselného 
v dávkovačích alkalických kovů při 
výrobě fotokatod.

(1) Rozhodnutí je dostupné na internetových stránkách Evropské komise na adrese: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_cs

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
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