CERTYFIKAT ZGODNOŚCI REACH
Oświadczenie dotyczące: Wymagań w zakresie informacji dla dostawców wyrobów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 396/1 z dnia 30 grudnia
2006 r.
Szanowni Państwo,
dziękujemy za zapytanie dotyczące wymagań w zakresie informacji dla substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (ang.
Substances of Very High Concern, SVHC; kandydacka lista substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do udzielenia zezwolenia)
znajdujących się w naszych wyrobach zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) REACH nr 1907/2006 (dalej: „REACH”). Jako „dalszy
użytkownik” i jako „dostawca wyrobu” w rozumieniu REACH jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji całemu łańcuchowi dostaw.
Niestety dla wielu spółek nie jest jasne, co te wymogi informacyjne tak naprawdę oznaczają. Często skutkuje to sytuacjami, w których spółki
w łańcuchu dostaw wymagają od siebie nawzajem potwierdzenia „zgodności wyrobów z REACH”. Oświadczenia takie nie są celem
rozporządzenia REACH. Nie tylko skutkują one dodatkowymi wydatkami dla spółek, ale także nie przynoszą jakichkolwiek zapewnień
prawnych lub innych korzyści. W związku z powyższym chcemy określić informacje, jakie otrzymają Państwo od nas jako „dostawcy
wyrobu” zgodnie z wymaganiami REACH.
Wymagania w zakresie informacji zgodnie z art. 33 REACH
Zgodnie z art 33 ust. 1 REACH dostawca wyrobu4 zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% wag. substancję spełniającą kryteria zawarte w
art. 57 i zidentyfikowaną zgodnie z art. 59 ust. 1 przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na
bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.
Jeśli wystąpi taka sytuacja, zobowiązujemy się do spełnienia powyższego wymagania w zakresie informacji w celu zapewnienia
bezpiecznego postępowania z naszymi wyrobami. Współpracujemy blisko z naszymi dostawcami i nigdy nie otrzymaliśmy żadnej informacji
o substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy w wyrobach. Na podstawie dokonanej przez nas oceny ryzyka możemy stwierdzić,
że nie pojawiła się do tej pory okoliczność zmuszająca nas do dokonania analizy konkretnych próbek wyrobów. Zgodnie z dostępnymi dla
nas informacjami zakładamy, że nasze wyroby nie zawierają substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu powyżej 0,1%
wag. Po otrzymaniu jakichkolwiek dodatkowych informacji w tym zakresie niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy i podejmiemy
odpowiednie działania. Ze względu na szeroki asortyment naszych wyrobów oraz fakt, że jesteśmy uzależnieni od informacji pochodzących
od naszych dostawców, którzy również muszą spełniać wymogi informacyjne, z pewnością zrozumieją Państwo, że nie jesteśmy w stanie
udzielić dalszych prawnie wiążących oświadczeń.
Implementacja REACH w naszej spółce
Grupa ekspercka „Środowisko i BHP” wewnątrz WSM Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung e.V. – w którą jesteśmy
zaangażowani przez nasze stowarzyszenie przemysłowe (Deutscher Schraubenverband) – regularnie informuje nas o substancjach
proponowanych do kandydackiej listy, konsultacjach społecznych, nowych substancjach wzbudzających szczególnie duże obawy na
kandydackiej liście5 oraz o istotności substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Opublikowane informacje dot. użycia substancji
wzbudzających szczególnie duże obawy pokazują, że dostarczane produkty nie zawierają żadnych substancji tego typu6.
Wysyłając Państwu niniejszy list informacyjny w celu spełnienia wymagań dot. informowania obowiązujących nas jako „dostawcy wyrobu”
zgodnie z art. 33 ust. 1 REACH, postępujemy zgodnie z przepisami prawa oraz zaleceniami WSM Wirtschaftsverband Stahl- und
Metallverarbeitung e.V i naszego stowarzyszenia przemysłowego (Deutscher Schraubenverband).
Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie wyrobu/wyrobów dostarczanych przez nas. Nie dotyczy zatem jakichkolwiek modyfikacji
wyrobu/wyrobów poprzez ich przetwarzanie.
Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań dotyczących REACH i nowej Europejskiej Polityki Chemikaliów w naszej spółce.
Art. 3 ust. 3 REACH: wyrób: oznacza przedmiot, który podczas produkcji otrzymuje określony kształt, powierzchnię, konstrukcję lub
wygląd zewnętrzny, co decyduje o jego funkcji w stopniu większym niż jego skład chemiczny;
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http://echa.europa.eu/candidate-list-table i http://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/de/REACH/Kandidatenliste/Kandidatenliste.html
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