
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)

(2018/C 174/07)

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na 
rozhodnutí (1)

Datum 
rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití

Datum uply
nutí období 
přezkumu

Odůvodnění rozhodnutí

C(2018) 2837 16. května
2018

Oxid chromový
Číslo ES: 215-607-8, 
číslo CAS: 1333-82-0

MTU Aero Engines 
AG, Dachauerstr. 665, 
80995 Mnichov, 
Německo

REACH/18/7/0 Funkční chromování pro 
letecké a kosmické užití pro 
civilní a vojenské účely zahr
nující nátěry nových součástí 
pro letecké motory, jakož 
i údržbu, opravy a generální 
opravy součástí leteckých 
motorů.

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

REACH/18/7/1 Povrchová úprava pro letecké 
a kosmické užití pro civilní 
a vojenské účely zahrnující 
úpravu nových součástí pro 
letecké motory, jakož 
i údržbu, opravy a generální 
opravy součástí leteckých 
motorů, které nesouvisejí 
s funkčním chromováním

21. září 2029

(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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