
 
 

 

 

 

 

 

Informacja prasowa

INFORMACJA 

 

 
Konsorcjum CTACSub z przyjemnością potwierdza, że po ponad dwuletnim opóźnieniu Komisja 
Europejska ostatecznie zatwierdzi wnioskowane sześć niezbędnych zastosowań tritlenku chromu 
(WE 215-607-8; CAS 1333-82).  

 
Okresy przeglądu wynoszą 7 lat od daty wygaśnięcia w przypadku zastosowania 1 ( formułowanie), 
zastosowania 2 (twarde chromowanie) i zastosowania 4 (obróbka powierzchniowa w lotnictwie 
i przemyśle lotniczym); i 4 lata od daty decyzji zatwierdzającej do zastosowania 3 (chrom funkcjonalny 
o dekoracyjnym charakterze),  zastosowania 5 (inna obróbka powierzchniowa) i  6 (pasywacja stali 
cynowanej (ETP)). 

 
Decyzja o wydaniu zezwolenia zawiera szereg warunków, których spełnienie będzie wyzwaniem, 
w tym harmonogram. Terminy wymienione są poniżej: 
 

1. kwiecień 2019 Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o decyzji zatwierdzającej 

(przewidywana data). 

do 

1 lipca 2019 

Posiadacze zezwolenia tworzą i rozpowszechniają (jako załącznik do karty 

charakterystyki) szczegółowe scenariusze narażenia dla reprezentatywnych 

procesów, operacji i konkretnych zadań 

do 

1 lipca 2019 

Dalsi użytkownicy zgłaszają swoje zastosowanie ECHA zgodnie z art. 66 REACH  

do  

1 października 2019 

Dalsi użytkownicy muszą ukończyć pierwsze działania w kierunku 

pomiaru narażenia 

do  

1 kwietnia 2020 

Dalsi użytkownicy muszą przekazywać do ECHA dane z pomiarów 

ekspozycji oraz monitorowania powietrza i ścieków 

do 

1 października 2020 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu potwierdzają scenariusze 

narażenia za pomocą nowych danych z pomiarów ekspozycji i monitorowania 

powietrza / ścieków otrzymywanych od dalszych użytkowników za 

pośrednictwem ECHA 

do 

1 października 2021 

Posiadacze zezwoleń mogą przesłać raport z weryfikacji dla zastosowań 3, 5 i 

6, jeżeli zdecydują się na kontynuację wcześniejszego wniosku 

1 kwietnia 2023 Koniec okresu weryfikacji dla zastosowań 3, 5 i 6 

do 

21 kwietnia 2023 

Posiadacze zezwoleń mogą przesłać sprawozdanie z weryfikacji dla 

zastosowań 1, 2 i 4, jeżeli zdecydują się na kontynuowanie wniosku wyższego 

szczebla 

21 października 2024 Koniec okresu weryfikacji dla zastosowań 1, 2 i 4 
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Termin i informacje, które należy dostarczyć 

Powiadomienie w ECHA musi zostać złożone w ciągu trzech miesięcy od opublikowania decyzji  
w Dzienniku Urzędowym 
 
Informacje potrzebne do złożenia 
 

 Nazwa firmy 

 Numer rejestrowy   

 Dane kontaktowe 

 
Należy również podać informacje na temat rocznej ilości substancji i liczby pracowników, którzy jej 
używają. 

 
Informacje należy wysłać za pomocą formularza internetowego 

 

Aby złożyć zgłoszenie, należy posiadać aktywne konto REACH-IT (patrz kroki 1 i 2 poniżej). 

 

1. Zarejestruj się w systemie REACH-IT. (możesz pominąć ten krok, jeśli twoja firma ma już konto 
REACH-IT.) 

 

2. Zaloguj się do REACH-IT, aby aktywować swoje konto użytkownika. (Możesz pominąć ten krok, jeśli 
przynajmniej raz logowałeś się już w REACH-IT) 

 
3. Aby przesłać wiadomość jako dalszy użytkownik za pomocą formularza internetowego, kliknij przycisk 

poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. 
 

https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user- 

authorised-use 
 
 

Detmold, 20.2.2019 

mü-ca 

 
 


