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Comunicat de presă 
 
Sub-consorţiului CTAC 2 îi face plăcere să confirme că, după o întârziere de mai mult de doi ani, 
Comisia Europeană va aproba în sfârşit cele şase scopuri de utilizare solicitate pentru trioxidul de crom 
(EC 215-607-8; CAS 1333-82). 
 
Intervalele de verificare sunt de 7 ani începând cu sunset date pentru utilizarea 1 (formularea), 
utilizarea 2 (cromaj dur) şi utilizarea 4 (tratarea suprafeţeleor în aeronautică şi astronautică); şi 4 ani 
începând cu data deciziei de autorizare pentru utilizarea 3 (crom funcţional cu caracter decorativ), 
utilizarea 5 (alte tratări ale suprafeţelor) şi utilizarea 6 (pasivizarea oţelului cositorit (ETP)). 
 
Deciziile de autorizare conţin o serie de condiţii a căror respectare va fi dificilă, inclusiv calendarul. 
Cronologia este enunţată mai jos. 
 

1 aprilie 2019 Petenţilor li se comunică decizia de aprobare 
(data probabilă) 

 
până la 
1 iulie 2019 

Titularii autorizaţiei întocmesc şi distribuie (ca anexe la fişele tehnice de securitate) 
scenarii specifice de expunere pentru procese reprezentative, desfăşurări şi sarcini 
individuale 

 
până la 
1 iulie 2019 

 

Utilizatorii situaţi în aval îşi înregistrează utilizările la ECHA conform art. 66 REACH 

 

până la 
1 octombrie 2019 

Utilizatorii situaţi în aval trebuie să finalizeze primele campanii de expunere 

 

până la 
1 aprilie 2020 

Utilizatorii situaţi în aval trebuie să comunice la ECHA datele din măsurătorile expunerilor 
şi din supravegherea aerului şi apelor reziduale. 

 
până la 
1 octombrie 2020 

Titularii autorizaţiilor validează scenarii de expunere cu noile date rezultate din 
măsurătorile expunerilor şi din supravegherea aerului şi apelor reziduale, pe care le-au 
primit prin ECHA de la utilizatorii situaţi în aval 

 
până la 
1 octombrie 2021 

Titularii autorizaţiilor pot înainta un raport de verificare pentru scopurile de utilizare 3, 5 şi 
6 dacă se decid pentru continuarea aplicaţiei situată în amonte. 

 
1 aprilie 2023 Sfârşitul intervalului de verificare pentru scopurile de utilizare 3, 5 şi 6 

 
până la 
21 aprilie 2023 

Titularii autorizaţiilor pot înainta un raport de verificare pentru scopurile de utilizare 1, 2 şi 
4 dacă se decid pentru continuarea aplicaţiei situată în amonte. 

 
21 octombrie 2024 Sfârşitul intervalului de verificare pentru scopurile de utilizare 1, 2 şi 4 
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Termen şi informaţii care trebuie înaintate 
 
Notificarea pe adresa ECHA tebuie efectuată în termen de trei luni de la publicarea deciziei de 
autorizare în jurnalul oficial 
 
Informaţii pe care trebuie să le înaintaţi dumneavoastră 
 

 denumirea întreprinderii dumneavoastră 

 numărul autorizaţiei şi 

 datele de contact. 
 
În afară de aceasta, trebuie să înaintaţi informaţii privind cantitatea uzuală anuală de substanţă şi 
numărul angajaţilor care utilizează substanţa. 
 
Înaintati notificarea folosind formularul din internet 
 
Pentru a vă putea înainta notificarea, trebuie să dispuneţi de un cont REACH-IT valabil (a se vedea 
paşii 1 şi 2 de mai jos).  
 
1. Înregistraţi-vă la REACH-IT.(Puteţi sări peste acest pas dacă întreprinderea dumneavoastră dispune 

deja de un cont la REACH-IT.) 
 
2. Logaţi-vă la REACH-IT pentru a vă activa contul de utilizator. (Puteţi sări peste acest pas dacă v-aţi 

logat deja cel puţin o dată la REACH-IT) 
 
3. Pentru ca în calitate de utilizator situat în aval să vă înaintaţi notificarea cu ajutorul formularului din 

internet, vă rugăm să efectuaţi clic pe butonul de mai jos şi să urmaţi instrucţiunile. 
 
 
https://echa.europa.eu/de/support/dossier-submission-tools/reach-it/downstream-user-
authorised-use 
 
 
Detmold, 20.2.2019 
mü-ca 
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