
    
  CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND  

   
U L .  H E T M AŃSKA  120 ,  35 -07 8  R ZE S ZÓ W ,  P O L S K A  •  WWW.CPPCORP.COM 

CPP __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data przeprowadzenia oceny: …………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby oceniającej: ……………………………………………………………………………………………… 

Nazwa dostawcy: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres dostawcy: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel.: ………………………………………………………………… 

 E-mail: ……………………………………………………………… 

 

 

 

REACH ASSESSMENT 

Registration, Evaluation, Authorization and Chemicals 

 

Lp 
 

Proszę zakreślid 
odpowiedź 

1 Czy dostawca ma wdrożony proces do monitorowania rozporządzenia REACH. 
  TAK                NIE 

2 Czy dostawca wysyła do EOG artykuły, które zawierają więcej niż 1% 
substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC)? 
 

 TAK                NIE 

3 Czy dostawca stosuje/importuje zakazane substancje z Załącznika nr 14? 
 TAK                NIE 

3A 
 

 Jeżeli  TAK  
Czy dostawca może przedstawid zezwolenie lub nr wniosku w zakresie 
zakazanych substancji? 
 

TAK                NIE 

n/d 

4 Czy dostawca importuje lub eksportuje produkty zawierające>1% substancji z 
listy kandydackiej? 
 

TAK               NIE 

5 Czy dostawca w ciągu roku dokonał zgłoszenia do ECHA  ( w przypadku 
importu lub eksportu produktów powyżej 1 tony substancji z listy 
kandydackiej) 
 

TAK                NIE 

n/d 
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REACh - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410 

 

EOG - Europejski Obszar Gospodarczy, obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu, z wyjątkiem Szwajcarii. 
  

SVHC - Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy  

 

Lista z Załącznika nr 14 - Substancje, które są zakazane w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i mogą 

być stosowane wyłącznie z odpowiednim zezwoleniem ECHA. Do artykułów zawierających substancje z Listy z Załącznika 

nr 14 wymagane jest dołączenie informacji na temat bezpiecznego stosowania, jeżeli są wysyłane do albo w obrębie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

Lista kandydacka: Substancje określone przez ECHA jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC)  

i niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Do artykułów zawierających >.1% jakiejkolwiek substancji z Listy 

kandydackiej wymagane jest dołączenie dokumentacji o bezpiecznym stosowaniu, jeżeli są wysyłane do/z EOG albo   

w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

ECHA - Europejska Agencja Chemikaliów – agencja regulacyjna zarządzająca rozporządzeniem REACh  

w imieniu Unii Europejskiej.  https://echa.europa.eu/ 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://echa.europa.eu/

