
Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/
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Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Čísla povolení Povolená použití

Datum uply
nutí období 
přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2019) 5018 10. července
2019

dichroman amonný 
(číslo ES 232-143-1; 
číslo 
CAS 7789-09-5)

BAE Systems (Ope
rations) Limited, 
Airport Works, 
Marconi Way, ME1 
2XX, Rochester, 
Kent, Spojené 
království

REACH/19/24/0 Průmyslové použití při výrobě 
holografických kombinátorů pro 
difrakční průhledové zobrazo
vače používané ve vojenských 
letadlech.

21. září 2029 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1907/2006 socioekonomické přínosy 
převažují nad riziky pro lidské zdraví 
plynoucími z použití látky a nejsou 
k dispozici žádné vhodné alternativní 
látky nebo technologie.

Qioptiq Ltd., 
Glascoed Road, 
LL17 0LL, St. 
Asaph, Denbi
ghshire, Spojené 
království

REACH/19/24/1 Průmyslové použití při výrobě 
holografických kombinátorů pro 
difrakční průhledové zobrazo
vače používané ve vojenských 
letadlech.

21. září 2029

Display Technolo
gies Limited, Gre
enside Way, Middle
ton, M24 1SN, 
Manchester, Spojené 
království

REACH/19/24/2 Průmyslové použití při výrobě 
katodových trubic pro průhle
dové zobrazovače používané ve 
vojenských a civilních letadlech.

21. září 2021

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

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