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Besluit tot gedeeltelijke verlening van een autorisatie                                                                   

Referentie van 
het besluit  (1) 

Datum van 
het besluit Naam van de stof Houder van de autorisatie Nummers van de 

autorisatie Toegestaan gebruik 
Datum van verstrijken 

van de 
herbeoordelingstermijn 

Gronden voor het besluit 

C(2020)7 10 januari 
2020 

Chroomtrioxide EG- 
nr. 215-607-8; CAS- 
nr. 1333-82-0 

Doosan Electro-Materi
als Luxembourg SARL, 
19 Rue de Bitbourg, L- 
1273 Luxemburg, Lux
emburg 

REACH/20/13/0 Gebruik in de industriële for
mulering van een oplossing van 
chroomtrioxide met een con
centratie van minder dan 0,1 % 
gewichtsprocent voor de passi
vering van koperfolie die bij de 
productie van lithium-ionbatte
rijen (LiB) voor motorvoertui
gen wordt gebruikt 

10 januari 2032 Overeenkomstig artikel 60, lid 4, 
van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 wegen bij het ge
bruik van de stof de sociaaleco
nomische voordelen zwaarder 
dan het risico voor de gezondheid 
van de mens en zijn er geen ge
schikte alternatieve stoffen of 
technieken. 

Doosan Energy Solu
tion Kft, Váci út 76, 
HU1133 Boedapest, 
Hongarije 

REACH/20/13/1 

(1) Het besluit is te vinden op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_nl   

(1) PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1. 
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