Rozporządzenie REACH: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń oraz stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliów

Szanowni Państwo,
Niniejszym potwierdzamy
Nazwa firmy:

______________________________

Adres:

______________________________
______________________________

że nasze dostarczane substancje, mieszaniny i wyroby nie zawierają substancji
z aktualnej listy kandydackiej zgodnie z artykułem 59 (1,10) Rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006 w ilości przekraczającej 0,1% wagowo. W przeciwnym razie
niezwłocznie pisemnie poinformujemy o tym firmę Aug. Winkhaus GmbH &
Co. KG.
Od 27.06.2018 r. również ołów metaliczny jest na kandydackiej liście substancji
wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach Rozporządzenia
REACH, co zostało jednogłośnie przyjęte przez kraje członkowskie w dniu 12.
czerwca 2018 r.
W związku z tym zachodzą bezpośrednie skutki dla wyrobów: zgodnie z
artykułem 33 Rozporządzenia REACH bezpośrednio po uwzględnieniu ołowiu
na liście kandydackiej SVHC istnieje obowiązek komunikacyjny w łańcuchu
dostaw w razie przekroczenia limitu stężenia wynoszącego 0,1% w wyrobach.
Producenci i dostawcy wyrobów (takich jak półprodukty, podzespoły, maszyny,
artykuły elektryczne itp.) muszą poinformować swoich komercyjnych klientów,
jeśli stężenie ołowiu przekroczy 0,1% w najmniejszej części składowej wyrobu.
W przypadku maszyn oznacza to, że każdy najmniejszy element montowanego
wyrobu służy jako wielkość odniesienia do kalkulacji.
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Zobowiązujemy się do podjęcia wszelkich koniecznych środków, aby zapewnić,
że do firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG nadal mogą być dostarczane
znane substancje, preparaty i wyroby.
W razie zagrożenia dla możliwości dostawy ze względu na rozporządzenie
REACH niezwłocznie Państwa poinformujemy.
Jesteśmy świadomi, że ponosimy odpowiedzialność za szkody, jeśli nasze
istniejące zobowiązania w zakresie dostaw
względem firmy Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG nie mogą zostać
zrealizowane.

_____________, dnia _______

__________________________

(miejscowość, data)

(pieczątka firmy oraz
podpis wiążący prawnie)
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