Zobowiązanie do zgodności z REACH – wersja 20.06.2017
REFERENCJA : Rozporządzenie (CE) n°1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006r. w sprawie rejestracji, oceny i autoryzacji substancji chemicznych, jak również ograniczeń
stosowanych dla tych substancji.
Szanowny Kliencie,
Rozporządzenie REACH ma ważny wpływ na ofertę substancji i preparatów dostępnych na rynku
europejskim. Przewidujemy ewentualne zmiany substancji w naszych artykułach, w celu zapewnienia
Wam ciągłości waszych zapasów.
Odpowiadając terminom tego rozporządzenia, jesteśmy uważani za dalszego użytkownika oraz
„producenta artykułów”. Nie produkujemy ani nie importujemy sami żadnej substancji, a nasze artykuły
nie pozwalają uwalniać się chemikaliom w normalnych warunkach użytkowania. Nie podlegamy zatem
formalnościom wstępnej rejestracji - rejestracji. Aktywnie pracujemy w celu upewnienia się, że nasi
dostawcy dobrze wypełnili i będą dalej wypełniać swoje zobowiązania.
1. Przestrzegamy Załącznika XVII dotyczącego zaleceń używania pewnych substancji,
ustanowionego 15.02.2017. Zgodnie z zastrzeżeniem numer 52, nasze artykuły nie są
przeznaczone do użytku jako zabawki lub jako produkty do higieny dziecięcej (wszelki produkt
przeznaczony dla ułatwienia zasypiania, odpoczynku, higieny jak również żywienia i ssania przez
dzieci), które mogą wchodzić w kontakt z buzią dzieci. (W niniejszym paragrafie, uważa się, że
produkt lub dostępna część produktu, jeśli jest mniejszy/a niż 5 cm w jednym wymiarze, lub
posiada część odłączalną lub wystającą takiego rozmiaru, może być umieszczony w buzi dzieci.
Produkt mógłby być wówczas wprowadzony i zatrzymany w buzi dziecka dla żucia lub ssania.
Jeśli obiekt może być tylko lizany, nie jest uważany na produkt „umieszczony w buzi dziecka”).
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/substances-restrictedunder-reach

2. Według wersji z 16/06/2017, załącznika XIV zatytułowanego „Lista substancji podlegających
zezwoleniu” europejskiej Agencji produktów chemicznych, informujemy Was, że żadna
z wymienionych substancji nie jest obecna w naszych produktach w ilości ponad 0.1% w masie.
http://echa.europa.eu/web/guest/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list

3. Lista „Substancji kandydujących” (SVHC), do włączenia do Aneksu XIV, została uaktualniona
12/01/2017. Pragniemy poinformować Państwa, że na liście, w takim stanie w jakim ona jest
aktualnie, nie jest obecna w naszych produktach żadna z wymienionych tam substancji, w ilości
ponad 0.1 % w masie.
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table

Nie możemy jednak wykluczyć ewentualności obecności takich substancji pochodzących
z zanieczyszczenia surowców lub pół-produktów, w niskich stężeniach ppm.
Ta deklaracja nie będzie automatycznie aktualizowana. Dziękujemy za prośbę o przedstawienie Wam ostatecznej wersji w przypadku takiej
potrzeby.
Biorąc pod uwagę wiele czynników, które mogą wpłynąć na proces użytkowania, te dane nie zwalniają użytkowników z ich odpowiedzialności za
przeprowadzanie własnych testów i doświadczeń.
Ta deklaracja jest dostarczana zgodnie z naszą najlepszą wiedzą w dacie listu, jedynie tytułem informacji i bez gwarancji jakiegokolwiek typu.
Pozostajecie Państwo, cokolwiek by było, odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa waszych dostaw i transmisję informacji dalej, w celu
użytkowania bez ryzyka.

