
 

 

 

 

 

Zgierz, 20.01.2022 

 

 

Subject : 
Rozporządzenie REACH – (WE) 1907/2006 – aktualizacja 
listy kandydackiej SVHC z 17 stycznia 2022r. 

 

 

 

Szanowny Kliencie, 

 

W związku z najnowszą aktualizacją listy kandydackiej SVHC w dniu 17 stycznia 2022, 
chcielibyśmy poinformować Państwa o statusie Eurofoam i jej bieżących działaniach  
w zakresie obowiązującego europejskiego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów. 

 

Jak wiadomo, Eurofoam jest uważany za dalszego użytkownika (tj. producenta wyrobów 
PU) i w konsekwencji nie podlega obowiązkowi rejestracji, który jest obowiązkiem naszych 
dostawców. Niemniej jednak Eurofoam regularnie komunikuje się ze swoimi dostawcami, 
aby zapewnić, że Eurofoam będzie używać w swojej działalności wyłącznie produktów 
zgodnych z wymaganiami REACH. 

 

W oparciu o dostępne nam informacje, informujemy, że artykuły dostarczane przez 
Eurofoam nie zawierają żadnych związków SVHC wymienionych do dnia dzisiejszego na 
liście kandydackiej powyżej limitu 0,1% (w/w). 

Również dla artykułów i opakowań kupowanych przez Eurofoam, na dzień dzisiejszy, 
żaden z ich dostawców nie ogłosił, że ich produkty zawierają składniki SVHC w ilości 
powyżej 0,1% (w/w). 

W rezultacie, na tym etapie, nie trzeba dostarczać żadnych dodatkowych informacji  
o naszych produktach w odniesieniu do art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. 

Jeśli w przyszłości tak się stanie, będziemy informować o tym w odpowiednim czasie. 

 

Wierzymy, że Pańtwo rozumieją, że Eurofoam nie ujawni żadnych szczegółowych 
informacji na temat swoich receptur i składu swoich wyrobów, ponieważ są one poufne  
i nie ma obowiązku ich ujawniania na mocy rozporządzenia REACH. 

Możemy również potwierdzić, że nasze produkty nie podlegają ograniczeniom art. 67  
w związku z załącznikiem XVII i nie zawierają żadnych substancji, które podlegają 
autoryzacji i są wymienione w załączniku XIV. 



 

 

 

 

Eurofoam będzie nadal dokładać wszelkich uzasadnionych starań, aby wywiązać się ze 
swoich zobowiązań wynikających z rozporządzenia REACH w celu kontynuowania 
produkcji i dostaw do Państwa zamawianych produktów. 

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania lub potrzebujecie dodatkowych informacji, proszę  
o kontakt z niżej podpisaną osobą. 

 

Dziękuję za współpracę i zrozumienie w tej sprawie. 

 
Z poważaniem, 

 
Ryszard Janiszewski 
 
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości / Proxy of Quality 
Eurofoam Polska 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 

 


