VĚC:

Plnění povinností vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických
látek

Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu v plnění povinností vyplývajících pro naši společnost
z výše uvedeného nařízení.
Naprostá většina námi dodávaného zboží spadá do kategorie „předměty“, ze kterých se záměrně
neuvolňují žádné látky v souvislosti s plněním funkce předmětu a navíc nejsme jejich výrobci ani dovozci.
Proto jsme neměli a nemáme povinnost předregistrace, ani následné registrace.
Jsme si zároveň vědomi dalších povinností vyplývajících z Nařízení pro jiné účastníky dodavatelského
řetězce (čl. 33) a proto se podílíme na komunikaci a výměně informací v dodavatelském řetězci, která by
měla zajistit informovanost zákazníků, tj. sdělit příjemci předmětu dostatek informací umožňujících
bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu látky, pokud dodávaný předmět obsahuje látku
splňující kritéria uvedená v čl. 57 a je identifikována podle čl. 59 odst. 1 v koncentraci vyšší než 0,1 %
hmotnostních.
V červnu 2018 bylo na seznam látek SVHC zařazeno olovo. U námi dodávaného sortimentu se to týká
těchto druhů výrobků: tyče z automatové oceli s olovem, např. 11SMnPb30; tyče ze slitin hliníku
s obsahem olova, např. AW2030; tyče ze slitin mědi s obsahem olova, např. CW617N; olověné plechy.
V tuto chvíli nemáme od výrobců/dodavatelů žádné informace o nutnosti zvláštního zacházení s těmito
výrobky.
Nepatrnou část námi obchodovaného zboží tvoří některé položky z neželezných kovů, které jsme zařadili
do kategorie „směsí“. Jedná se např. o olovnaté pájky a slévárenské kovy. S našimi dodavateli těchto
materiálů komunikujeme ohledně informací týkajících se plnění povinností, které pro ně vyplývají
z Nařízení REACH, a informací, které budeme předávat v dodavatelském řetězci. Pro toto zboží
zajišťujeme u výrobců/dodavatelů bezpečnostní listy.
S přátelským pozdravem

Ing. Zdeněk Baumruk
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