Sulz a.N., Styczeń 2018

Rozporządzenie (EC) nr 1907/2006 w sprawie chemikaliów
(REACh)
Nasz program dostaw standardowych i niestandardowych
Szanowni Państwo,
od czerwca 2007 roku obowiązuje rozporządzenie (EC) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACh).
REACh dotyczy praktycznie wszystkich gałęzi przemysłu i przypisuje podmiotom uczestniczącym w łańcuchu dostaw
określone role i obowiązki.
My, przedstawiciele firmy Heinrich Kipp Werk KG, oświadczamy niniejszym, że zakres naszych obowiązków
wynikających z rozporządzenia REACh jest nam znany.
Jako europejski producent i dostawca elementów mocujących, elementów standardowych i manipulacyjnych będących
w świetle ww. rozporządzenia produktami, z których w normalnych warunkach użytkowania nie uwalniają się jakiekolwiek
substancje, nie mamy obowiązku rejestracji stosowanych substancji i preparatów.
Zwróciliśmy naszym poddostawcom uwagę na obowiązki, które nakłada na nich REACh. Będziemy ściśle z nimi
współpracować, mając na celu zapobieganie występowaniu jakichkolwiek zakłóceń bądź niedoborów w łańcuchu dostaw.

Oświadczamy niniejszym, że przy obecnym stanie listy kandydackiej żadna z wymienionych w niej substancji
nie zostanie świadomie użyta w charakterze materiału głównego bądź dodatkowego w celu produkcji naszych
wyrobów. *)
Ponadto staramy się spełniać w ramach naszego programu produkcji wymagania zawarte w dokumencie GADSL, który
obejmuje najważniejsze krajowe i międzynarodowe przepisy w zakresie substancji zakazanych oraz deklaracji zgodności.
*) Wymienione substancje mogą występować w śladowych ilościach, o ile są to zanieczyszczenia występujące
powszechnie w środowisku. Podstawę stanowi lista kandydacka obowiązująca w chwili wydania niniejszego
oświadczenia. Niniejsze oświadczenie jest aktualizowane za każdym razem po opublikowaniu informacji dot. głównych
zastosowań nowych substancji wpisanych na listę kandydacką. W zależności od poszerzenia listy kandydackiej może to
zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Gdyby mieli Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania, prosimy zwrócić się w tej sprawie do którejś z poniższych osób:
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Niniejsze pismo zostało sporządzone komputerowo i zachowuje ważność bez podpisu przedstawiciela naszej firmy
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