Szanowny Kliencie,
Azelis zaopatruje ponad 27 000 tysięcy klientów w całej Europie w ponad 70 000 produktów
chemicznych pochodzących od przeszło 3 000 dostawców. Zgodność oraz otwartość w komunikacji
w zakresie rozporządzenia REACH jest istotną częścią naszej organizacji.
Firma Azelis potwierdza, że dysponuje wszystkimi zasobami umożliwiającymi stałe monitorowanie i
weryfikację, czy wszystkie substancje dostarczane przez nią na terenie UE zostały zarejestrowane
w systemie REACH przez firmę Azelis lub jej dostawców, lub czy są zwolnione z obowiązku takiej
rejestracji.
W przypadku gdy produkt jest polimerem importowanym na rynek UE, niniejszym potwierdzamy, że
wszystkie monomery składające się na polimer w ilości >= 2% wagowo, jak również wszystkie dodatki
zostały zarejestrowane przez firmę Azelis lub jej dostawców.
W przypadku produktów będących substancjami biobójczymi składniki aktywne są zgłaszane
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 528/2012 (dyrektywa UE w sprawie produktów biobójczych,
BPD) przez firmę Azelis lub jej dostawców i są uznawane za już zarejestrowane zgodnie z
Rozporządzeniem REACH (art. 15 ust. 2) w odniesieniu do tych zastosowań, które znajdują się w
zakresie BPD.
Numery rejestracyjne będą przekazywane za pośrednictwem łańcucha dostaw za pomocą karty
charakterystyki (SDS) lub, jeżeli karta charakterystyki nie jest wymagana, za pomocą innej
dokumentacji dostarczonej przez dostawcę w celu umożliwienia identyfikacji odpowiednich
środków zarządzania ryzykiem. Przekazanie dodatkowych informacji dotyczących numerów
rejestracyjnych nie jest prawnie wymagane.
Potwierdzamy, że obecnie nie ma planów przeformułowania lub zaprzestania produkcji
jakichkolwiek produktów z powodu wymogów REACH. Jeśli w wyniku REACH nastąpią zmiany w
naszych planach dostaw, poinformujemy Państwa o tym przy najbliższej możliwej okazji i będziemy
wspólnie działać na rzecz zmniejszenia wszelkich negatywnych skutków tego zjawiska w możliwie
największym stopniu.
Z poważaniem

Evy Hellinckx
Dyrektor ds. strategii i rozwoju biznesu w EMEA
Zastrzeżenie: Informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są przekazywane w dobrej wierze i zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.
Informacje te opierają się na wielu czynnikach pozostających poza kontrolą firmy Azelis, w tym na kompletności i dokładności
informacji otrzymanych od stron trzecich. Mimo że naszym celem jest przekazanie dokładnych informacji, firma Azelis nie składa
żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności, kompletności i
rzetelności informacji oraz ich wykorzystania i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
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