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Nasze produkty – zawarte substancje i obowiązujące dyrektywy

Stosowanie substancji niebezpiecznych w produktach jest zawsze 
bardzo restrykcyjnie regulowane w przepisach międzynarodowych.

Poniższe informacje dotyczą stanu wiedzy na dzień zakończenia prac 
edytorskich nad niniejszym katalogiem.

Wszystkie produkty opisane w niniejszym katalogu spełniają m.in. 
wymagania następujących obowiązujących przepisów:

• Rozporządzenie REACH nr 1907/2006/EC

• Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

•  Regulację nr 1005/2009/EC w sprawie substancji  
rozkładających powłokę ozonową

REACH:
Regulacja 1907/2006/EC przedstawia system standaryzujący na 
terenie Unii Europejskiej zagadnienia rejestracji („Registration”),  
oceny („Evaluation”), dopuszczania („Authorisation”) i ograniczania 
(„Restriction”) chemikaliów – w skrócie zwany REACH. Celem tej  
regulacji jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia  
człowieka oraz środowiska. 

Grupa LAPP sprzedaje wyłącznie produkty zgodne z REACH. Dlatego 
ważne są w szczególności następujące wymagania regulacji REACH: 

1.  Obowiązek informowania przez producentów i importerów wyrobów, 
które zawierają substancję z tzw. „listy kandydatów“ w ilości  
większej niż 0,1 % masy dla każdego wyrobu. 

2.  Przestrzeganie obowiązkowych dopuszczeń dla substancji wg  
REACH zał. XIV.

3.  Przestrzeganie ograniczeń dotyczących wytwarzania, wprowadzania 
do obrotu i stosowania wg REACH zał. XVII.

LAPP Group już od dawna poważnie zajmuje się tematyką bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. Naszym celem jest, aby nasze produkty nie  
zawierały substancji problematycznych w rozumieniu REACH, wzgl.  
aby takie substancje były zastępowane substancjami bezpiecznymi.  
W tym celu uważnie śledzimy „listę kandydatów“, w której Europejska 
Agencja ds. Chemikaliów zamieszcza takie substancje, stale analizujemy 
nasze produkty i wdrażamy odpowiednie działania w celu zamiany takich 
substancji. Spełniamy zarówno wszystkie obowiązki w zakresie  
uzyskiwania dopuszczeń dla odpowiednich substancji wg REACH zał. 
XIV, a także respektujemy ograniczenia dotyczące ich wytwarzania, 
wprowadzania do obrotu i stosowania wg REACH zał. XVII.

RoHS:
Dyrektywa RoHS II (dyrektywa 2011/65/UE) rozszerzyła poprzedni 
zakres i wprowadził nową kategorię 11, która obejmuje wszystkie  
„inne EEE nieobjęte pozostałymi kategoriami“. Dyrektywa europejska 
2015/863/UE dodała cztery dodatkowe substancje do załącznika II 
RoHS, który wszedł w życie z dniem 19 lipca 2019 r. Jednak nowe 
substancje znajdowały się na liście kandydackiej REACH. 

Wszystkie produkty w głównym katalogu LAPP są zgodne z ogranicze-
niami dotyczącymi substancji i są zgodne z wartościami zawartymi w 
RoHS II (Dyrektywa 2011/65/EU) i jego nowelizacjach 2015/863/EU. 
Wyjątki do niniejszej Dyrektywy - załącznik III. Firma LAPP dokumentuje 
„zgodność z RoHS“ z deklaracjami zgodności EEE dla poszczególnych 
produktów poprzez umieszczenie znaku CE.

Dyrektywa 2006/66/EC w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i 
zużytych akumulatorów

Dyrektywa WEEE 2012/19/EU

Niniejsza dyrektywa i wynikające z niej przepisy krajowe (np. Niemieckie 
baterie Ustawa - BattG) określa obowiązki dotyczące rejestracji i zwrotu 
baterii. Niektóre produkty wymienione w tym katalogu zawierają baterie, 

Dyrektywa WEEE reguluje kwestie odbierania i recyklingu produktów 
elektrycznych i elektronicznych. Niektóre produkty z naszego asortymentu 
zaliczają się do kategorii elektrycznych i elektronicznych narzędzi i 
urządzeń. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronach 
produktowych lub bezpośrednio w firmie LAPP.  

które można poddać recyklingowi w wyznaczonych punktach zbiórki. 
Dodatkowe informacje na naszej stronie katalogowej lub bezpośrednio  
w firmie LAPP. 

Numery artykułów/numery rejestracyjne mogą ulec zmianie w  
wyniku wszelkich zmian zakresu dyrektywy WEEE wprowadzonych  
po wydrukowaniu katalogu.

Zasady ogólne
Wszystkie informacje podajemy według naszej najlepszej wiedzy i w dobrej wierze. Informacje te są zgodne z aktualnym stanem techniki. Nasze 
produkty są stale sprawdzane w ramach specjalnie zaplanowanych próbek losowych. Z uwagi na liczbę produktów pełna dokumentacja nie jest 
możliwa. Dlatego podawane przez nas informacje nie stanowią ogólnie obowiązującego zapewnienia w rozumieniu prawa o gwarancjach. Aby uzyskać 
więcej informacji, zalecamy odwiedzić naszą stronę internetową www.lapppolska.pl/serwis/jakosc-i-srodowisko/rohs-reach lub skontaktować się z 
pracownikiem firmy LAPP.
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