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Sajtóközlemény 
 
A CTACSub-konzorcium 2 örömmel megerősíti, hogy az Európai Bizottság több mint két éves késéssel 
végre engedélyezni fogja a króm-trioxid (EC 215-607-8; CAS 1333-82) hat alapvető célra történő 
felhasználására vonatkozó kérelmeket. 
 
A felülvizsgálati időszak a „sunset date“-től számított 7 év az 1. sz. felhasználás (keverékek készítése), 
a 2. sz. felhasználás (funkcionális krómozás) és a 4. sz. felhasználás (felületkezelés a légiközlekedési 
és űrhajózási iparban) esetében; és 4 év az engedélyezési határozat dátumától kezdve a 3. sz. 
felhasználás (díszítő jellegű funkcionális krómozás), az 5. sz. felhasználás (egyéb felületkezelési 
alkalmazások) és a 6. sz. felhasználás (ónnal bevont acél (EPT) passziválása) esetében. 
 
Az engedélyezési határozatok egy sor feltételt tartalmaznak, amelyek betartása, beleértve az 
ütemtervet is, nehéz lesz. Az időpontokat az alábbi táblázat tartalmazza: 
 
2019. április 1. A kérelmezőkkel közlik az engedélyezési határozatot (várható dátum) 

 

2019. július 1-ig Az engedélyek jogosultjai elkészítik és (a biztonsági adatlapok mellékleteként) terjesztik a 
reprezentatív folyamatokra, műveletekre és egyedi feladatokra vonatkozó specifikus 
expozíciós forgatókönyveket.  
 

2019. július 1-ig  A továbbfelhasználók bejelentik a felhasználást az ECHA-nak a REACH rendelet 66. 
cikkének megfelelően  
 

2019. október 1-ig A továbbfelhasználóknak be kell fejezniük az első expozíciós mérési kampányokat 

2020. április 1-ig A továbbfelhasználóknak jelenteniük kell az ECHA-nak az expozíció méréseiből, valamint 
a levegő és a szennyvíz felügyeletéből származó adatokat  
 

2020. október 1-ig Az engedélyek jogosultjai validálják az expozíciós forgatókönyveket az expozíciós 
mérésekből, valamint a levegő és a szennyvíz felügyeletéből származó adatokkal, 
amelyeket a továbbfelhasználóktól az ECHA-n keresztül megkaptak  
 

2021. október 1-ig Az engedélyek jogosultjai felülvizsgálati jelentést nyújthatnak be a 3., az 5. és a 6. sz. 
felhasználásra vonatkozóan, amennyiben az upstream alkalmazás folytatása mellett 
döntenek  
 

2023. április 1. A felülvizsgálati időszak vége a 3., az 5. és a 6. sz. felhasználás esetében 
 

2023. április 21-ig Az engedélyek jogosultjai felülvizsgálati jelentést nyújthatnak be az 1., a 2. és a 4. sz. 
felhasználásra vonatkozóan, amennyiben az upstream alkalmazás folytatása mellett 
döntenek  
 

2024. október 21. A felülvizsgálati időszak vége az 1., a 2. és a 4. sz. felhasználás esetében 
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Határidő és benyújtandó információk 
 
Az ECHA-nak három hónapon belül be kell nyújtani a jelentést az engedélyezési határozatnak a 
Hivatalos Értesítőben történt közzététele után.  
 
Információk, amelyeket be kell nyújtania 
 
• a vállalata megnevezése 
• az engedélyezési szám és 
• a kapcsolattartási adatok. 
 
Ezen túlmenően tájékoztatást kell adnia az anyag jellemző éves mennyiségéről és az anyagot 
használó munkatársak számáról.  
 
Nyújtsa be jelentését az internetes űrlap segítségével 
 
A jelentése elküldéséhez aktív REACH-IT fiókkal kell rendelkeznie (lásd lent az 1. és 2. lépést).   
 
1. Regisztráljon a REACH-IT rendszerbe. (Ezt a lépést átugorhatja, ha vállalata már rendelkezik 
REACH-IT fiókkal.) 
 
2. Jelentkezzen be a REACH-IT rendszerbe, hogy aktiválja felhasználói fiókját. (Ezt a lépést 
átugorhatja, ha már legalább egyszer bejelentkezett a REACH-IT rendszerbe.) 
 
3. Továbbfelhasználói jelentése internetes űrlapon történő benyújtásához kattintson az alábbi gombra, 
és kövesse az utasításokat. 
 
 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-
authorised-use 
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