AGRO Rubín a.s.
Svijanský Újezd 55
463 45 Pěnčín

Lázně Bohdaneč, 02.05.2017

Věc: REACH
V souvislosti s vaším dotazem, vám zasíláme aktuální informaci vztahující se k našim produktům:

MAXITHEN® HP99601 Černý
MAXITHEN® PS1070/60 Bílý

NAŠE ROLE V NAŘÍZENÍ (ES) REACH Č. 1997/2007
V dodavatelském řetězci, popsaném v Nařízení REACH, má naše společnost status následného uživatele.
Námi dodávané preparace nevyžadují registraci. Jako následný uživatel látek a přípravků splňujeme
zákonné povinnosti.

VAŠE ROLE V NAŘÍZENÍ REACH
K získání odpovědí týkajících se vaší role v Nařízení REACH doporučujeme navštívit oficiální webové
stránky Evropská agentury pro chemické látky (ECHA) http://guidance.echa.europa.eu/guidance_cs.htm

BEZPEČNOSTNÍ LISTY, ZAMÝŠLENÉ APLIKACE A EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE
Nařízení REACH, zahrnuje požadavky na bezpečnostní listy pro nebezpečné látky a přípravky v článku 31, §
1, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH.
Bezpečnostní listy zůstávají základním komunikačním článkem v řetězci dodavatel – zákazník v otázkách
bezpečnosti a zamýšlených aplikací pro látky, stejně tak pro přípravky.
Při tom mohou být bezpečnostní listy doplněny v příloze o expozici na člověka a životní prostředí (tzv.
Expoziční scénáře) pro popisované používané látky a přípravky.
Tyto scénáře v současnosti připravujeme s použitím návodů, publikovaných ECHA, jako průmyslové řešení,
k pokrytí aplikací a expozic našich zákazníků. V příslušný čas vás budeme informovat. V současnosti ještě
není vyžadováno informovat o aplikacích a expozičních scénářích v případě použití našich produktů.

SOULAD S NAŘÍZENÍM REACH
Dle našeho stavu vědomostí a znalostí jsou všechny látky, použití v dodávaných produktech
předregistrovány, nebo přeregistraci dle REACH nepodléhají.
Dle současného stavu našich vědomostí můžeme nadále dodávat produkty, jako doposud. Pokud by bylo
potřebné některé produkty přeformulovat kvůli legislativním změnám, nebo pro nedostupnost surovin,
budeme vás informovat.
Poznámka: S použitím Nařízení REACH je sdělení nezbytné pouze pro klasifikované nebezpečné látky.
Některé látky nepotřebují pro shodu s REACH předregistraci (např. polymery, některé přírodní
látky a všechny látky, které byly již dříve registrovány pod číslem ELINCS – European List of
Notified Chemical Substance).

SVHC – LÁTKY VZBUZUJÍCÍ VELKÉ OBAVY
Můžeme potvrdit, že dle Nařízení REACH 1907/2006, čl. 31 a 59, naše níže uvedené produkty na základě
receptury neobsahují více než 0,1% látek, které jsou uvedeny na Kandidátském listu ECHA a v přílohách XIV
a XVII Nařízení REACH. Vycházíme z vydání Kandidátského listu ECHA a Nařítení REACH, které jsou
platné v době vystavení tohoto dopisu.

DALŠÍ INFORMACE
Pro naši další a definitivní informaci vás žádáme, abyste laskavě vyčkali uplynutí oficiální lhůty, potřebné pro
zpracování detailní informace po dodavatelském řetězci, která je dána postupným procesem implementace
REACH.
Zodpovědná osoba REACH pro Gabriel-Chemie Group je
i.A. Dr. Christian Martschitsch
Head of Product Stewardship
c.martschitsch@gabriel-chemie.com

Věříme, že tato informace je pro vás pomocí a zůstáváme
se srdečným pozdravem
Ing. Václav Rohlík
Gabriel-Chemie Bohemia s. r. o.
v.rohlik@cz.gabriel-chemie.com
++ Tento dokument byl generován elektronicky a je platný bez podpisu ++

Současně využíváme příležitosti vás informovat:
• Gabriel-Chemie Group je členem ETHIC (European Thermoplastic Independant Compounders and
Masterbatchers), podskupiny EuPC (European Plastics Converters)
• Gabriel-Chemie Group spolupracuje s RIPs (Reach Implementation Projects) na tvorbě TGD
(Technical Guidance Documents) pro REACH
• Gabriel-Chemie Group má proto dostatek aktuálních informací týkajících se REACH. Byl také
vytvořen vnitřní pracovní tým pro implementaci REACH.
• Gabriel-Chemie Group má zájem disponovat aktuálními informacemi ohledně statutu používaných
surovin. Jsou vedeny rozhovory s dodavateli ve vztahu k předregistraci, registraci surovin,
zamýšleným aplikacím a event. nezbytným nahrazení surovin.

