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Till Nedströmsanvändare som använder Kromtrioxid för
"Funktionell plätering med dekorativ karaktär"
Om er verksamhet använder Kromtrioxid för funktionell plätering med dekorativ karaktär, inklusive
förbehandlingar (såsom etsning) (‘Användningsområde 3’), vänligen läs då igenom följande
information.
Den auktoriseringsansökan som CTACSub Konsortium1 inlämnat till Europeiska kommissionen
inväntar fortfarande godkännande. För användningsområde 3, har Europeiska kommissionen
beslutat att avbryta auktoriseringsprocessen av juridiska skäl och har begärt sökandena att utarbeta
och lämna in en så kallad substitutionsplan senast den 24 augusti 2020.
Substitutionsplanen måste lämnas in av sökanden uppströms och måste baseras på
Nedströmsanvändares information! Ni får därmed inte lämna in er egen substitutionsplan till
Europeiska kommissionen utan detta hanteras av CTACSub Konsortium.
En substitutionsplan är ett dokument där sökanden måste lämna information om vidtagna åtgärder
för att finna ersättningsalternativ till Kromtrioxid (exempelvis tidsplan, drop-in-ersättningar, FoU och
investeringar av alternativ etc.) I planen kan det likaså anges orsaker till varför en substitution inte är
möjlig för en specifik användning.
Om er verksamhet vill fortsätta med användningen av Kromtrioxid efter den 24 augusti 2020 under
den pågående auktoriseringsprocessen måste ni bidra till datainsamlingen för substitutionsplanen.
Informationen som ni lämnar kommer att behandlas som "konfidentiell affärsinformation".
CTACSubs tekniska konsult Ramboll kommer att agera som en tredje parts förvaltare som aggregerar
och neutraliserar informationen innan den lämnas vidare till Europeiska kommissionen.
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CTACSub kommer därmed att ta följande steg och begära input från ALLA deras
Nedströmsanvändare:
•

CTACSub arbetar med ett online frågeformulär som ska fyllas i grundligt av ALLA
Nedströmsanvändare som vill fortsätta att invänta auktoriseringen för användningsområde 3.

•

Ni måste först registrera er via länken https://surveys.ramboll.com/LinkCollector?key=
6RAA1MNNSN1P för att få er egen inbjudan till undersökningen. När ni har registrerat er skickar
Ramboll en länk till undersökningen.

•

Ramboll kommer att hålla i en serie webbinarier för att förklara hur ni fyller i formuläret online.
Schemat för webbseminarier återfinns i rutan nedan.

•

Nedströmsanvändare uppmanas att bekanta sig med formuläret, delta i ett webbinarium efter
eget val och där ställa frågor om detta behövs. Länkar till webbseminariet kommer att
distribueras när ni slutfört det första registreringssteget.

•

Nedströmsanvändare måste fylla i sitt frågeformulär senast den 15 maj 2020.
Nedströmsanvändare som inte skickar tillbaka ett komplett formulär före det datumet kommer
anses inte längre vara i behov av den väntande auktoriseringen om tillstånd och / eller inte
längre arbetar med kromtrioxid för användningsområde 3.
Schema webbinarium
•
•
•

Måndag 6 april – 11am CET Tyska
Måndag 6 april – 3pm CET Italienska
Måndag 6 april – 4pm CET Engelska

•
•

Tisdag 7 april – 3pm CET Franska
Tisdag 7 april – 4pm CET Spanska

Med vänlig hälsning,
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