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Produsele noastre – conţinutul de substanţe periculoase şi legislaţia

Folosirea substanţelor periculoase este reglementată de cele mai stricte 
legi şi regulamente internaţionale.

Aplicate la momentul editării acestui catalog: 
Produsele din catalog îndeplinesc cerinţele legale stipulate de 
următoarele regulamente:

• REACH – Regulation No 1907/2006/EC

• RoHS – Directive 2011/65/EU

•  Regulation No 1005/2009/EC asupra substanţelor care reduc 
stratul de ozon

REACH:
Regulament Nr. 1907/2006/EC care reprezintă standardul europeran 
referitor la Registrarea, Evaluarea, Autorizarea şi Restricţionarea 
substanţelor Chimice (REACH). Scopul regulamentului este menţinerea 
unui nivel de protecţie ridicat pentru viaţa umană şi mediul inconjurător.

Grupul LAPP vinde produse care respectă regulamentul REACH. 
Următoarele cerinţe ale regulamentului au particularităţi semnificative:

1.  Informaţii cerute producătorului sau importatorului dacă în produs 
există substanţe din „lista candidaţilor” într-o concentraţie care 
depăşeşte 0,1 %.

2.  Urmărirea permanentă a substanţelor pentru care se solicită 
autorizarea folosirii conform regulamentului REACH Anexa XIV.

3.  Observarea producerii, comercializării şi utilizării produselor 
restricţionate menţionate în REACH Anexa XVII.

Grupul LAPP a acordat o mare importanţă subiectului sănătăţii şi  
siguranţei mediului înconjurător de la bun început. Scopul nostru este 
să implementăm directivele REACH menţinând produsele noastre libere 
de orice substanţe considerate de mare risc (SVHC) sau să înlocuim 
aceste substanţe cu altele care nu prezintă risc.

De aceea suntem permanent atenţi la Lista Candidaţilor în care Agenţia 
Europeană a Substanţelor Chimice precizează substanţele periculoase 
şi evaluăm permanent produsele noastre şi implementăm măsurile 
necesare.

Urmărim permanent toate cerinţele de înregistrare a materialelor în 
acord cu REACH anexa XIV şi în acelaşi timp urmărim folosirea materialelor 
restricţionare în procesul de fabricaţie, comercializare şi utilizare, 
conform REACH Anexa XVII.

RoHS:
RoHS II (Directiva 2011/65/UE) a extins domeniul de aplicare anterior 
și a introdus noua categorie 11 care acoperă toate „celelalte EEE care 
nu sunt incluse în oricare dintre categoriile [anterioare]”. Directiva  
europeană 2015/863/UE a adăugat patru substanţe suplimentare la 
anexa II RoHS care a intrat in vigoare la 19 iulie 2019. Cu toate acestea, 
noile substanţe sunt deja cunoscute din REACH.

Prin urmare, pentru termenul editorial se aplică următoarele:

Toate produsele din catalogul principal al grupului Lapp sunt conforme 
cu restricţiile de substanţă și valorile de prag corespunzătoare ale RoHS II 
(Directiva 2011/65/UE) și modificarea sa 2015/863/UE,cu excepţia 
excepţiilor din anexa III la prezenta directivă. LAPP certifică certificatul 
„RoHS-conformity” a EEE reglementată de directivă cu o declaraţie de 
conformitate CE specifică produselor și aplicarea mărcii CE.

Directiva 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii, dar si deșeuri de  
baterii și acumulatori

Directiva DEEE 2012/19/UE

Această directivă și legile naţionale rezultate (de exemplu, bateriile 
germane Act - BattG) stipulează obligaţii pentru înregistrarea și 
returnarea bateriilor. Unele dintre produsele enumerate în acest catalog 

Directiva DEEE reglementează eliminarea și reciclarea de energie electrică 
și bunuri electronice. Din gama noastră de produse unele produse se 
încadrează in categoria de unelte și echipamente electrice și electronice, 
precum și dispozitive pasive din diferite categorii. Mai multe informaţii 
sunt disponibile pe pagina individuală a produsului sau prin intermediul 
persoanelor de contact ale vânzărilor directe.

conţin baterii care pot fi reciclate în punctele de colectare desemnate 
pentru deșeuri de baterii. Informaţii suplimentare sunt disponibile pe 
fiecare pagina a produsului sau prin persoanele de  vânzări directe.

Numărul articolului/înregistrării poate fi modificat în urma modificări 
directivei DEEE după imprimarea acestui catalog.

Ca o regulă generală:
Toate informaţiile sunt furnizate în ceea ce privește cunoștinţele și credinţele noastre. Informaţiile oferite reprezintă stadiul actual al tehnicii.  
Aceasta este acceptată prin testarea continuă aleatorie a produselor noastre.

Având în vedere numărulnostru  mare de produse nu este posibilă verificarea completă, fără excepţie. Prin urmare, specificaţiile de mai sus nu 
constituie o garanţie generală aplicabilă în sens legal sau de garanţie.

Pentru mai multe informaţii vă recomandăm să vizitaţi site-ul nostru web www.lappgroup.com/rohs-reach. Vă rugăm să contactaţi persoanele 
noastre de vânzări competente pentru informaţii despre anumite substanţe sau declaraţii.
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