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Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACh) - Article 33 ("Candidate List") 

Dear customer 

On 1 June 2007 Regulation (EC) No 1907/2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals 1 ("REACH" for short) came into force. 

REACH contains the following regulations: 

1. From 1 June 2008, manufacturers of substances, and importers of substances as such or of substances in 
preparations (mixtures) into the European Community (EC) and the European Economic Area (EEA), must 
register these substances with the European Chemicals Agency if the substances in question are 
manufactured or imported in quantities of at least 1 t/a 2 and if they are not substances that are exempted 
from compulsory registration. So-called "phase-in substances" - these are, for example, substances that 
are shown on the existing substances list EINECS - can be pre-registered between 1 June 2008 and 1 
December 2008. Pre-registered substances do not have to be registered until later3, depending on the 
quantity manufactured/imported. 

2. Suppliers of substances and preparations must provide the recipient with either a safety data sheet 4 or 
safety information5. In certain cases, the safety data sheet will be supplemented by an annex 6 ("extended 
safety data sheet") showing the relevant exposure scenarios (including use and exposure categories 
where appropriate). 

3. Manufacturers and importers of articles that are intended to release a substance under normal or 
reasonably foreseeable conditions of use must likewise register the substance concerned if its total 
content in the articles is more than 1 t/a 7 . For this purpose, the same registration periods apply as in the 
case of 1. 

' REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 December 2006 concerning the 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending 
Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council 
Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC 
2 Article 6 of REACH. 
3 Article 23 of REACH. 
4 Article 31 (1)of REACH. 
5 Article 32 of REACH. 
6 Article 31 (7) of REACH. 
7 Article 7(1) of REACH. 
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4. Manufacturers and importers of articles that contain more than 0.1 mass percent per article of a substance 
on the "candidate list" shall provide the professional recipient and on request a consumer of the article with 
sufficient information to allow safe use of the article, including, as a minimum, the name of that substance 8. 

5. From June 1, 2008, users of chemicals (substances and preparations/mixtures) - so-called "downstream 
users" - will have to comply with other obligations, but in some cases only after they have received an 
extended safety data sheet. Downstream users can provide appropriate information so as to assist the 
manufacturers of substances and importers of substances and preparations in registering them. 9 

You procure articles (not chemicals) from us which are not intended to release any substance under normal or 
reasonably foreseeable conditions of use. 

Therefore, Material Safety Data Sheets are not available, which are only necessary for hazardous substances 
and preparations. 

The candidate list (substances of very high concern, 155 SVHC, dated 17 June 2014) aecording to article 59 
(1,10) of Regulation (EC) No. 1907/2006 ("REACH") has been published by ECHA (European Chemicals 
Agency, http://echa.europa.eu/chem data/candidate list en.asp ). 

As required by article 33 OSRAM will inform customers, if certain produets or its packaging contain 
one or more of these substances in a concentration above 0.1 % weight per article, as soon as we 
become aware of the fact. 

Currentiy SVHC substances are not intentionally added in our production processes, monitoring of our 
suppliers is ongoing. 

Most SVHC are in general not used in electrical and electronic equipment. Cables might contain phthalates 
(DEHP, bis(2-ethyl(hexyl)phthalate), CAS Nr.: 117-81-7). This might be the case also in some OSRAM 
produets. 

Under www.osram.com/reach you will find up-to-date information on all article 33-issues as well as affected 
OSRAM produets. 

In case of further questions please feel free to contact us by phone (+49 89 6213-3715) or e-mail: 
g.niedermeier(a)osram.com or reach(S)osram.com . 

OSRAM GmbH 
Environment, Health and Safety 
Briefadresse: 80920 München 
Hausadresse: Marcel-Breuer-Straße 6 
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Dr. Georg Niedermeier 
Product-related Environmental Protection, 
QM&EHS EHS PE 

OSRAM 

Article 33 of REACH. 
Article 37 of REACH. 
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Państwa pismo z dnia  Pismo Osram z dnia  Dział  OSRAM GmbH 
QM&EHS EHS PE 18.06.2014  

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) - Artykuł 33 („Lista kandydacka”)  

Szanowni Państwo,  

Dnia 1 czerwca 2007 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

1
 

(w skrócie „REACH”). 

Rozporządzenie REACH zawiera następujące przepisy:  
 

1. Od dnia 1 czerwca 2008 r. producenci substancji oraz importerzy substancji jako takich lub 
substancji w postaci preparatów (mieszanin) na terytorium Wspólnoty Europejskiej (WE) i 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają obowiązek zarejestrowania tych 
substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów, jeżeli są one produkowane lub importowane w 
ilości co najmniej 1 t/rok

2
 i jeśli nie znajdują się na liście substancji zwolnionych z obowiązku 

rejestracji. Tzw. „substancje wprowadzone” – czyli, na przykład, substancje widniejącena 
istniejących listach substancji EINECS - mogą być wstępnie zarejestrowane między 
1 czerwca 2008 r. a 1 grudnia 2008 r. Wstępnie zarejestrowane substancje podlegają 
rejestracji w późniejszym terminie

3
, w zależności od produkowanej/importowanej ilości. 

2. Dostawcy substancji i preparatów mają obowiązek przekazać odbiorcy kartę charakterystyki
4
 

lub informacje
5
. W niektórych przypadkach, karta charakterystyki jest uzupełniana o załącznik

6
 

(„rozszerzona karta charakterystyki”), opisujący scenariusze narażenia (w tym, w  stosownych 
przypadkach, kategorie zastosowania i narażenia).  

3. Każdy wytwórca lub importer wyrobów rejestruje każdą substancję zawartą w tych wyrobach, 
jeżeli zamierzone jest uwolnienie substancji podczas normalnych lub racjonalnie 
przewidywalnych warunków stosowania, a substancja jest obecna w tych wyrobach w łącznej 
ilości ponad 1 tony rocznie na wytwórcę lub importera.

7
 W tym przypadku obowiązują takie 

same okresy rejestracji jak w punkcie 1. 

                                                        
1
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94,  jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 

i 2000/21/WE 

2
Artykuł 6 rozporządzenia REACH. 

3
Artykuł 23 rozporządzenia REACH. 

 
4
Artykuł 31 ust. 1 rozporządzenia REACH. 

5
Artykuł 32 rozporządzenia REACH. 

6
Artykuł 31 ust. 7 rozporządzenia REACH. 

7
Artykuł 7 ust. 1 rozporządzenia REACH. 



4. Producenci i importerzy wyrobów, zawierających substancję znajdującą się na tzw. „liście 
kandydackiej” w stężeniu powyżej 0,1% (wagowo), mają obowiązek przekazać odbiorcy, a na 
życzenie również konsumentowi wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponują, 
pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

8
 

5. Od 1 czerwca 2008 r. użytkownicy chemikaliów (substancji i preparatów/mieszanin) - tak 
zwani „dalsi użytkownicy” - będą podlegać innym zobowiązaniom, ale w niektórych 
przypadkach dopiero po otrzymaniu rozszerzonej karty charakterystyki. Dalsi użytkownicy 
mogą dostarczać informacji, ułatwiając w ten sposób producentom i importerom substancji i 
preparatów rejestrację tych ostatnich.

9
 

 
Wyroby (nie chemikalia), które nabywają Państwo od naszej firmy nie uwalniają w normalnych lub 
racjonalnie przewidywalnych warunkach stosowania żadnych substancji.  
 
Z tego powodu, nie udostępniamy kart charakterystyki, które są obowiązkowe tylko w przypadku 
substancji i preparatów niebezpiecznych.  
 
Lista kandydacka (substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, 155 SVHC, z dnia 17 czerwca 
2014 r.), zgodnie z treścią artykułu 59 ust. 1 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („REACH”) 
została opublikowane przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów, 
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_en.asp). 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 33, OSRAM poinformuje Klientów w przypadku, gdy 
produkty lub opakowania zawierają jedną lub więcej z tych substancji w stężeniu powyżej 0,1% 
wagowo na wyrób, najwcześniej jak to możliwe po otrzymaniu informacji na ten temat. 
 
Obecnie substancje SVHC nie są celowo dodawane w procesach produkcyjnych; prowadzimy również 
monitorowanie naszych dostawców. 
 
Większości SVHC nie stosuje się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Niektóre przewody 
zawierają ftalany (DEHP, ftalan bis (2-etyloheksylu), CAS Nr 117-81-7). Może to dotyczyć również 
niektórych produktów OSRAM.  
 
Na stronie www.osram.com/reach znajdą Państwo aktualne informacje na temat wszystkich 
zagadnień związanych z treścią artykułu 33 oraz produktów OSRAM.  
 
Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt telefoniczny (+49 89 6213-3715) lub mailowy: 
g.niedermeier@osram.com lub reach@osram.com 
 

OSRAM GmbH  
Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo 
Adres do korespondencji: 80920 München 
Adres siedziby: Marcel-Breuer-Strasse 6 
80807 München 

Dr Georg Niedermeier 
Kwestie ochrony środowiska związane z produktami  
QM&EHS EHS PE  
 
 
 
 

                                                        
8
Artykuł 33 rozporządzenia REACH. 

9
Artykuł 37 rozporządzenia REACH. 
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