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Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití
a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
(Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))
(Text s významem pro EHP)

CS

(2018/C 43/03)
Rozhodnutí o udělení povolení
Odkaz na
rozhodnutí (1)

Datum
rozhodnutí

C(2018) 455

29. ledna
2018

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uply
nutí období
přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

REACH/17/26/0 Použití dvojchromanu sodného jako 21. září 2029 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES)
Akzo-Nobel Pulp
aditiva pro potlačení parazitických
č. 1907/2006 socioekonomické přínosy
and Performance
Číslo ES: 234-190-3
Chemicals AB, EKA
reakcí a uvolňování kyslíku, stabili
převažují nad riziky pro lidské zdraví
Bohus,
44580
zaci
pH
a
ochranu
katody
před
plynoucími
z použití této látky
Číslo CAS: 7789-12-0
Bohus, Švédsko
korozí při elektrolytické výrobě
a nejsou k dispozici žádné vhodné
10588-01-9
chlorečnanu sodného s následnou
alternativní látky nebo technologie,
výrobou oxidu chloričitého nebo
pokud jde o jejich technickou a ekono
mickou uskutečnitelnost pro žadatele
bez ní.
před datem zániku.
Dvojchroman sodný

Úřední věstník Evropské unie

Akzo-Nobel Pulp
REACH/17/26/1
and Performance
Chemicals Oy,
Nuottasaarentie 17,
90400 Oulu,
Finsko

REACH/17/26/2
Akzo-Nobel Pulp
and Performance
Chemicals SAS, Z.I.
du Bec, 33810
Ambès, Francie
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(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Datum
rozhodnutí

Název látky

Držitel povolení

Číslo povolení

Povolené použití

Datum uply
nutí období
přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

CS

REACH/17/26/3 Použití dvojchromanu sodného jako 21. září 2029 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES)
Akzo-Nobel Pulp
aditiva pro potlačení parazitických
č. 1907/2006 socioekonomické přínosy
and Performance
Chemicals AB, EKA
reakcí a uvolňování kyslíku, stabili
převažují nad riziky pro lidské zdraví
Bohus, 44580
zaci pH a ochranu katody před
plynoucími z použití této látky
korozí při elektrolytické výrobě
a nejsou k dispozici žádné vhodné
Bohus, Švédsko
chlorečnanu draselného.
alternativní látky nebo technologie,
pokud jde o jejich technickou a ekono
mickou uskutečnitelnost pro žadatele
před datem zániku.
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Odkaz na
rozhodnutí (1)

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