13.1.2016 г.

Резюме на решения на Европейската комисия относно разрешения за пускане на пазара за
употреба и/или разрешения за употреба на вещества, изброени в приложение XIV към Регламент
(ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
(публикувано в съответствие с член 64, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1))

BG

(текст от значение за ЕИП)

(2016/C 10/04)
Решения за издаване на разрешение
Референтна
информация
за
решението (1)

Наименование
на веществото

Притежател на
разрешението

[да се
хексабромоци INEOS Styrenics
Netherlands BV,
добави
клододекан
дата на
(HBCDD)
Lijndonk 25, 4825
BG, Breda,
решението]
ЕО №
Нидерландия

Номер на
разрешението

REACH/15/6/0
REACH/15/6/1

221-695-9
247-148-4
CAS №
3194-55-6
25637-99-4
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8

INEOS Styrenics
Ribecourt SAS,
704 rue Pierre et
Marie Curie, 60170,
Ribécourt, Франция

REACH/15/6/2
REACH/15/6/3

INEOS Styrenics
REACH/15/6/4
REACH/15/6/5
Wingles SAS,
Rue du Plat, F-62410,
Wingles, Франция
Synthos Dwory 7
REACH/15/6/6
Spółka z ograniczoną REACH/15/6/7
odpowiedzialnością
spółka jawna,
ul. Chemików 1,
32-600, Oświęcim,
Полша

Формулировка от експанди
ран
полистирен
(EPS)
с добавка за забавяне на горе
нето под формата на твърди
неекспандирани
гранули,
в която като добавка за заба
вяне на горенето се използва
HBCDD (за по-нататъшна
употреба в строителството)

Дата на края на периода за
преразглеждане

21 август 2017 г.

Мотиви за решението

В съответствие с член 60,
параграф 4 от Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 социално-икономи
ческите ползи надхвърлят риска за
околната среда, произтичащ от раз
личните видове употреба на веще
ството, а освен това не съществуват
подходящи достатъчно разпростра
нени алтернативни вещества или
технологии.

За притежателите на разреше
ния, които не са подали
доклад за преразглеждане до
21 февруари 2016 г., срокът
на валидност на разрешенията
изтича на 21 август 2017 г.,
освен ако по-рано не е взето
решение за отнемане на разре
Производство на изделия шението в изпълнение на
от експандиран полистирен член 61, параграфи 2 и 3 от Очаква се обаче, че след успешното
(EPS) с добавка за забавяне Регламент (ЕО) № 1907/2006 завършване на изпитването и серти
на горенето за използване
фицирането на полимерна добавка
в строителството
за забавяне на горенето, последната
ще се превърне в реална алтерна
тива, която ще бъде достъпна
в необходимите количества, за да
посрещне очакваното към 2017 г.
търсене.
От притежателите на разрешения се
изисква да предоставят на всеки три
месеца доклади до Комисията за
наличните на пазара количества
полимерна добавка за забавяне на
горенето и за напредъка по отноше
ние на замяната на HBCDD.
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(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

Разрешена употреба

Официален вестник на Европейския съюз

[да се
добави
референтна
информация
за
решението]

Дата на
решението

Дата на
решението

Наименование
на веществото

Притежател на
разрешението

Разрешена употреба

Дата на края на периода за
преразглеждане

Мотиви за решението

REACH/15/6/8
REACH/15/6/9
BG

Synthos Kralupy a.s.,
O. Wichterleho 810,
27801, Kralupy nad
Vltavou, Чешка
република

Номер на
разрешението
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Референтна
информация
за
решението (1)

Bewi Styrochem Oy, REACH/15/6/10
P.O. Box 360, 06101, REACH/15/6/11
FI-Porvoo,
Финландия
REACH/15/6/12
REACH/15/6/13

RP Compounds
GmbH,
EPS building Plant
I 119, 06258,
Schkopau, Германия

REACH/15/6/14
REACH/15/6/15

Synbra Technology
bv,
Post Box 37,
4870AA, Etten-Leur,
Нидерландия

REACH/15/6/16
REACH/15/6/17

Sunpor Kunststoff
GmbH,
Tiroler Strasse 14,
PF 414, 3105,
St Polten, Австрия

REACH/15/6/18
REACH/15/6/19

13.1.2016 г.

Dunastyr Polystyrene REACH/15/6/20
Manufacturing C. Co REACH/15/6/21
Ltd,
Arpad Fejedelem utca
26-28, H-1023,
Будапеща, Унгария

Официален вестник на Европейския съюз

Monotez SA,
111, Lefkis Street,
14568, Athens,
Гърция

Дата на
решението

Наименование
на веществото

Притежател на
разрешението

Номер на
разрешението

REACH/15/6/22
REACH/15/6/23

Unipol Holland BV,
Rijnstraat 15o,
P.O. Box 824,
5340AV, Oss,
Нидерландия

REACH/15/6/24
REACH/15/6/25

Дата на края на периода за
преразглеждане

Мотиви за решението

BG

Versalis SpA, P.zza
Boldrini 1,
20097, San Donato
Milanese, Милано,
Италия

Разрешена употреба

13.1.2016 г.

Референтна
информация
за
решението (1)

Официален вестник на Европейския съюз

(1) Текстът на решението може да бъде намерен на уебсайта на Европейската комисия на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm
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