
 

 

 
 
 
 
 

 
Declaration of Compliance 

 
 

REACH Regulation January, 2016 
 
In June 2007, the European Union regulation (EC) 1907/2006 governing the Registration, 
Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH) came into force. 
Avery Zweckform supports actively the objective of this regulation, strives to improve the 
protection of human health and the environment, and will meet all applicable REACH 
requirements. 
On October 28, 2008, the ECHA published the first candidate list of Substances of Very High 
Concern (SVHC). This candidate list will be regularly updated when more substances are 
identified as SVHC. 
Our REACH obligations 
According to the REACH Article 33 we have to provide the information to you as we are 
informed by our suppliers a Substance of Very High Concern SVHC is in one of our products 
over the limit. 
 
To fulfil the information obligations we have established a dedicated web page: 
 

www.avery.eu/reach 
 
The web presence is up to date and is the valid information for all our customers and end 
consumers. 
 
If you need any further information, please feel free to contact our Product Compliance 
team: de.ec-regulations@avery.com 

 
Best Regards, 

 

 
 

Manfred Gebauer 
Manager Product Compliance 
Avery Zweckform GmbH 
 
 

Deklaracja Zgodności

Rozporządzenie REACH  styczeń 2016

W czerwcu 2007 roku weszło w życie Rozporządzenie Unii Europejskiej (WE) nr 
1907/2006 w zakresie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH).

Avery Zweckform wspiera aktywnie cele niniejszego rozporządzenia, dąży do poprawy 
ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, w związku z tym będzie spełniać wszystkie 
mające zastosowanie wymagania dyrektywy REACH.

W dniu 28 października 2008 roku ECHA opublikowała pierwszą listę substancji 
wzbudzających szczególne obawy (SVHC). Lista ta będzie regularnie aktualizowana 
o substanvje rozpoznane jako SVHC.

Nasze obowiązki wynikające z REACH

Zgodnie z REACH, art 33 mamy obowiązek przekazać informację naszym klientom

o substancjach wzbudzającej szczególnie duże obawy SVHC,to jest przekraczających 
dopuszczalne normy, a które to informacje otrzymaliśmy od naszych dostawców. 
Wypełniając obowiązki informacyjne stworzyliśmy dedykowaną stronę internetową:

www.avery.eu/reach

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco, zawiera ważne informacje dla 
wszystkich naszych klientów i konsumentów.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszym zespołem do 
spraw zgodności produktu: de.ec-regulations@avery.com

Z poważaniem,

Manfred Gebauer
Manager ds. Zgodności Produktu
Avery Zweckform


