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Temat: Rozporządzenie REACH – (WE) 1907/2006, Informacja do aktualizacji listy 

kandydackiej SVHC z dnia 17 stycznia 2023 r. 

 
 
 
Szanowny Kliencie, 
 
 
W związku z najnowszą aktualizacją listy kandydackiej substancji SVHC z dnia 17 stycznia 
2023 r. informujemy o statusie firmy NEVEON Poland Sp. z o.o. oraz o jej bieżących 
działaniach w zakresie obowiązującego europejskiego prawodawstwa w zakresie substancji 
chemicznych. 
 
Jak Państwo wiedzą, sama firma NEVEON Poland Sp. z o.o. jest uważana za dalszego 
użytkownika (tj. producenta wyrobów poliuretanowych) i w konsekwencji nie podlega 
obowiązkowi rejestracji, który jest obowiązkiem naszych dostawców. Niemniej jednak 
NEVEON Poland Sp. z o.o. regularnie komunikuje się ze swoimi dostawcami i śledzi 
wszystkie istotne dyskusje w ramach ECHA, aby zapewnić, że NEVEON Poland Sp. z o.o. 
używa w swojej działalności gospodarczej wyłącznie produktów zgodnych z REACH. 
W najnowszej aktualizacji listy kandydackiej SVHC z 17 stycznia 2023 r. jako nowa substancja 
SVHC została zdefiniowana między innymi melamina (CAS 108-78-1). Na podstawie 
dostępnych nam informacji możemy potwierdzić, że wyroby dostarczone Państwu przez 
NEVEON Poland Sp. z o.o. nie zawierają żadnych substancji SVHC wymienionych do dnia 
dzisiejszego na liście kandydackiej powyżej limitu 0,1% (wag.), z wyjątkiem tego, że niektóre 
z naszych produktów zawierają melaminę w stężeniu powyżej 0,1% (wag.).  
Jeśli dotyczy to Państwa produktów, zostaną Państwo poinformowani w osobnym piśmie 
odnoszącym się do art. 33 ust. 1 REACH o bezpiecznym stosowaniu melaminy. NEVEON 
Poland Sp. z o.o. dokona również zgłoszenia naszych wyrobów zawierających melaminę  
w stężeniu powyżej 0,1% (wag.) do bazy SCIP ECHA zgodnie z Dyrektywą ramową  
w sprawie odpadów. 
 
W przypadku wyrobów i materiałów opakowaniowych zakupionych przez NEVEON Poland 
Sp. z o.o. na dzień dzisiejszy żaden z dostawców tych wyrobów nie ogłosił, że jego produkty 
zawierają składniki substancji SVHC lub substancje SVHC w stężeniach powyżej 0,1% 
(wag.). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Możemy również potwierdzić, że nasze produkty nie podlegają ograniczeniom art. 67  
w związku z załącznikiem XVII i nie zawierają żadnych substancji, które wymagają 
zezwolenia i są wymienione w załączniku XIV. 
 
NEVEON Poland Sp. z o.o. będzie nadal dokładać wszelkich uzasadnionych starań, aby 
wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH w celu 
kontynuowania produkcji i dostaw Państwa produktów.  
 
W razie dalszych pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt  
z niżej podpisaną osobą kontaktową. 
 
Dziękujemy za współpracę i zrozumienie w tej sprawie. 
 
 
 
Z poważaniem,  
 
Ryszard Janiszewski 
 
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości / Proxy of Quality 
NEVEON Poland Sp. z o.o. 
ul. Szczawińska 42 
95-100 Zgierz 
P +48 42 715 73 57 
M +48 500 074 583 
E-mail: ryszard.janiszewski@neveon.com 

 


