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Oświadczenie: 
 

Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 odnośnie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów a także dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 

(UE) nr 2018/2006 w odniesieniu do sprawozdawczości w ramach bazy danych SCIP 
 
 
 
Sun Garden jest producentem wyrobów, które zgodnie z rozporządzeniem REACH są zdefiniowane jako artykuły. 
Nasze produkty nie zawierają substancji z przeznaczeniem do uwolnienia w normalnych warunkach 
użytkowania. 
 
Art. 33 tego rozporządzenia zobowiązuje nas, jako dostawcę wyrobów, do podania informacji o SVHC (Substancjach 
wzbudzających szczególnie duże obawy) w przypadku ich obecności w produktach w stężeniu powyżej 0,1 % 
(zgodnie z wyrokiem EuGH C-106 z 10. 09. 2015 r.). 
 
Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) publikuje tzw. listę kandydacką tych substancji, która jest stale 
aktualizowana: https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
 
Jesteśmy świadomi tej regulacji i zobowiązani do wypełniania naszych zobowiązań prawnych, co oznacza również 
ciągłą wymianę informacji z naszymi dostawcami.  
 
Zgodnie z informacjami od naszych dostawców surowców i naszą najlepszą wiedzą możemy potwierdzić, że 
substancje z listy kandydackiej zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH w stężeniu powyżej 0,1 % (w/w) nie 
są celowo stosowane w produkcji naszych produktów i/lub opakowań. 
 
Jeżeli substancja zawarta w naszym produkcie (produktach) w odpowiedniej ilości, zostanie w przyszłości dodana 
do listy kandydackiej, będziemy o tym niezwłocznie informować i wprowadzimy niezbędne modyfikacje. W 
przypadku jakichkolwiek zmian będących bezpośrednim następstwem informacji otrzymanych od naszego 
łańcucha dostaw, będziemy się z Państwem kontaktować w celu omówienia dalszego postępowania. Zaznaczamy 
w tym miejscu, iż nie przeprowadzamy naszych własnych testów chemicznych. 
 
Z racji tego, że ani nasze produkty, ani ich opakowania nie zawierają obecnie żadnych substancji SVHC z listy 
kandydackiej, nie ma też potrzeby dokonywać wpisów w bazie danych SCIP w ECHA (zgodnie z dyrektywą ramową 
w sprawie odpadów (UE) 2018/851 art. 9). 
 
Ponieważ często otrzymujemy zindywidualizowane kwestionariusze lub formularze deklaracji dotyczących REACH, 
opracowaliśmy niniejszy standardowy format odpowiedzi, w celu poinformowania wszystkich naszych klientów o 
poziomie usług Sun Garden w odniesieniu do założeń powyższego rozporządzenia. 
 
Mamy nadzieję, że nasza deklaracja spełni Państwa wymagania. 
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