
Shrnutí rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k použití látek uvedených v příloze 
XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (REACH)

(zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (1))

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 337/04)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití

Datum uplynutí 
období 

přezkumu
Odůvodnění rozhodnutí

C(2016) 5644 7. září 2016 sulfochroman olovnatý, 
žluť

Číslo ES: 215-693-7, 
číslo CAS: 1344-37-2

DCC Maastricht BV 
OR Sortieweg 39, 
6219 NT Maastricht, 
Nizozemsko.

REACH/16/3/0 Distribuce a mísení pigmen
tového prášku do barev na 
bázi rozpouštědel pro jiné 
než spotřebitelské použití 
v průmyslovém prostředí.

21. května 
2022

V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení 
(ES) č. 1907/2006 socioekonomické 
přínosy převažují nad riziky pro 
lidské zdraví plynoucími z použití 
této látky a nejsou k dispozici 
žádné vhodné alternativní látky 
nebo technologie, pokud jde 
o jejich technickou a ekonomickou 
uskutečnitelnost pro následné uži
vatele žadatele.

Toto rozhodnutí stanoví oznamo
vací povinnost pro držitele povolení 
a jeho následné uživatele.

REACH/16/3/1 Průmyslové použití barev na 
kovových površích (jako jsou 
stroje, vozidla, konstrukce, 
dopravní značky, silniční 
vybavení, na natírání svitků 
atd.)

21. května 
2022

REACH/16/3/2 Profesionální, nikoli spotřebi
telské použití barev na kovo
vých površích (jako jsou 
stroje, vozidla, konstrukce, 
dopravní značky, silniční 
vybavení atd.) nebo jako 
dopravní značení.

21. května 
2019

REACH/16/3/3 Distribuce a mísení pigmen
tového prášku do kapalných 
nebo pevných premixů pro 
barvení plastových/měkče
ných výrobků pro jiné než 
spotřebitelské použití 
v průmyslovém prostředí.

21. května 
2022

(1) Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití

Datum uplynutí 
období 

přezkumu
Odůvodnění rozhodnutí

REACH/16/3/4 Průmyslové použití pevných 
nebo kapalných premixů 
a předsměsí barev s obsahem 
pigmentů pro barvení plasto
vých nebo měkčených 
výrobků pro jiné než spotře
bitelské použití.

21. května 
2022

REACH/16/3/5 Profesionální použití pevných 
nebo kapalných premixů 
a předsměsí barev s obsahem 
pigmentů pro účely doprav
ního značení metodou horké 
taveniny.

21. května 
2019

chroman-molybdenan-
síran olovnatý, červeň

Číslo ES: 235-759-9, 
číslo CAS: 12656-85-8

REACH/16/3/6 Distribuce a mísení pigmen
tového prášku do barev na 
bázi rozpouštědel pro jiné 
než spotřebitelské použití 
v průmyslovém prostředí.

21. května 
2022

REACH/16/3/7 Průmyslové použití barev na 
kovových površích (jako jsou 
stroje, vozidla, konstrukce, 
dopravní značky, silniční 
vybavení, na natírání svitků 
atd.)

21. května 
2022

REACH/16/3/8 Profesionální, nikoli spotřebi
telské použití barev na kovo
vých površích (jako jsou 
stroje, vozidla, konstrukce, 
dopravní značky, silniční 
vybavení atd.) nebo jako 
dopravní značení.

21. května 
2019
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Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití

Datum uplynutí 
období 

přezkumu
Odůvodnění rozhodnutí

REACH/16/3/9 Distribuce a mísení pigmen
tového prášku do kapalných 
nebo pevných premixů pro 
barvení plastových/měkče
ných výrobků pro jiné než 
spotřebitelské použití 
v průmyslovém prostředí.

21. května 
2022

REACH/16/3/10 Průmyslové použití pevných 
nebo kapalných premixů 
a předsměsí barev s obsahem 
pigmentů pro barvení plasto
vých nebo měkčených 
výrobků pro jiné než spotře
bitelské použití.

21. května 
2022

REACH/16/3/11 Profesionální použití pevných 
nebo kapalných premixů 
a předsměsí barev s obsahem 
pigmentů pro účely doprav
ního značení metodou horké 
taveniny.

21. května 
2019

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