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Certyfikat REACH
dotyczący wszystkich produktów dostarczanych przez inną firmę i stwierdzający
czy są to substancje w ich postaci własnej, czy też preparaty, czy wyroby, które
zawierają substancję, zgodnie z terminologią wprowadzoną przez REACH.
Firma F&F FILIPOWSKI Sp.j. z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Konstantynowska 79/81
(dalej zwana „Firmą”) reprezentowaną przez p. Rafała Filipowskiego zna obowiązki wynikające
z Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia
18 grudnia 2006 r., w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) oraz zobowiązuje się do prowadzenia ciągłego monitoringu
oraz nadzoru, jak również bezzwłocznego informowania firm współpracujących o wszelkich
zdarzeniach mogących mieć wpływ na stosowanie substancji przez nich dostarczanych.
Na dzień dzisiejszy, Firma nie produkuje, nie importuje ani nie jest dystrybutorem
preparatów ani wyrobów zawierających substancje chemiczne ujęte w REACH.
Firma podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić zgodność z regulacjami REACH,
dotyczącymi wszystkich substancji jako takich lub zawartych w preparatach lub w wyrobach
sprzedawanych firmom współpracującym (zwanych dalej „substancjami” bez względu na to,
czy występują w ich postaci własnej, czy też są składnikiem preparatu lub wyrobu).
W związku z powyższym Firma zobowiązuje się do wykazania, że substancje nie podlegają
żadnym ograniczeniom oraz, że nie występują na liście substancji, które w zależności od
użytkowania, potencjalnie podlegają obowiązkowi rejestracji.
W przeciwnym przypadku Firma zobowiązuje się poinformować o tym firmy współpracujące
i w razie potrzeby zaproponować odpowiednią alternatywę.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia wyczerpujących i dokładnych
informacji (w szczególności informacji dotyczących SVHC) razem z wymaganymi dokumentami,
zgodnymi z obowiązującymi przepisami oraz zezwalającymi na używanie substancji zgodnie
z zasadami bezpieczeństwa.
Ponadto Firma, która zaświadcza, że posiada status PRODUCENTA i w odniesieniu do substancji, zobowiązuje się do:
a) przekazania wszystkich technicznych i organizacyjnych działań podejmowanych w ramach jej struktury;
b) przedstawienia firmom współpracującym szczegółów dotyczących rejestracji, oceny,
udzielonych zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń;
c) załączenia do niniejszego certyfikatu, listy produktów zawierających wymienione
substancje oraz do przesłania w razie potrzeby aktualizowanych wersji listy do firm
współpracujących.
Firma zaświadcza, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.
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