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Aktuální informace najdete na www.lappgroup.cz

Technické tabulky  T30
Ekologické informace

Naše produkty – obsažené látky a legislativa

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech  
a odpadních bateriích a akumulátorech

Směrnice WEEE 2012/19/EU

Používání nebezpečných látek ve výrobcích je mezinárodně stále více 
regulováno a omezeno. 

V době redakční uzávěrky tohoto katalogu platí: 
Všechny výrobky v tomto katalogu splňují mimo jiné následující  
zákonné požadavky:

• REACH – nařízení č 1907/2006/ES

• RoHS – směrnice 2011/65/EU

•  Nařízení č 1005/2009/ES o látkách, které poškozují  
ozonovou vrstvu

REACH:
Nařízením 1907/2006/ES k registraci, hodnocení, povolování  
a omezování chemických látek vytvořila EU jednotný systém registrace 
(„Registration“), hodnocení („Evaluation“), povolování („Authorisation“)  
a omezování („Restriction“) chemických látek – krátce nazývané REACH.
Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského 
zdraví a životního prostředí.

LAPP GROUP prodává výhradně výrobky ve smyslu nařízení REACH. 
Zvláště významné jsou následující požadavky nařízení REACH: 

1.  Informační povinnost výrobců a dovozců o výrobcích, které obsahují 
více než 0,1 hmotnostního procenta látky uvedené na „seznamu 
kandidátů“.

2.  Respektování povinností týkajících se látek, které podléhají  
povolování v souladu s nařízením REACH příloha XIV.

3.  Respektování omezení výroby, uvádění na trh a používání některých 
nebezpečných látek podle nařízení REACH příloha XVII.

Na bezpečnost a životní prostředí kladla skupina Lapp vždy velký důraz. 
Naším cílem je, aby naše výrobky neobsahovaly ve smyslu REACH látky 
vyvolávající zvláštní obavy (SHVC), popř. aby takové látky byly nahrazeny 
látkami nezávadnými. 

Z tohoto důvodu pozorně sledujeme „seznam kandidátů“, ve kterém 
Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejňuje, resp. aktualizuje 
seznam těchto látek, soustavně hodnotíme naše výrobky a přijímáme 
odpovídající opatření k substituci těchto látek. Respektujeme jak 
veškeré povinnosti týkající se povolování látek podle REACH příloha XIV, 
tak i omezení týkající se výroby, uvádění na trh a používání látek podle 
REACH příloha XVII.

Tato směrnice a navazující národní právní předpisy (např. v Německu 
Zákon o bateriích – BattG) obsahují povinnosti týkající se registrace  
a zpětného odběru baterií. Výrobky uvedené v tomto katalogu nejsou 
baterie a ani žádné baterie neobsahují. Kromě toho k nim nejsou ani žádné 
baterie přikládány. Výrobky uvedené v tomto katalogu proto nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice, resp. příslušných národních zákonů.

Směrnice WEEE upravuje zpětný odběr elektrických a elektronických 
výrobků. Z našeho sortimentu spadají do kategorie elektrických  
a elektronických nástrojů a přístrojů následující výrobky s příslušnými 
registračními čísly: 

Nejnovější informace k tématu REACH včetně aktuálních informací  
o „seznamu kandidátů“ (Candidate List of substances of Very High Concern 
(SVHC)) najdete na www.lappgroup.com/rohs-reach. Ohledně konkrétních 
látek kontaktujte prosím naše kompetentní REACH specialisty.

RoHS:
Zkratka RoHS vychází ze směrnice Evropského parlamentu a rady 
2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.  
Směrnice RoHS 2011/65/EU byla zveřejněna 1. července 2011  
a nahrazuje dosavadní směrnici RoHS 2002/95/ES. Pro změny v nové 
směrnici RoHS platí různá přechodová období. Tato směrnice RoHS  
je implementována v národních legislativách členských zemí (např.  
v Německu v nařízení „ElektroStoffV“ nebo v ČR v NV č. 481/2012 Sb.).

Kromě rozšířené oblasti působnosti, která nyní zahrnuje také „ostatní“ 
elektrická a elektronická zařízení (EEZ), je významnou novinkou povinnost 
zajistit dodržování požadavků směrnice RoHS stanoveným postupem 
pro posuzování shody. U EEZ, která spadají do oblasti působnosti  
směrnice RoHS, poskytuje LAPP GROUP doklad o „shodě RoHS“ ES 
Prohlášením o shodě k danému výrobku a umístěním značky CE.

V době redakční uzávěrky tohoto katalogu platí: 
Bez ohledu na oblast působnosti směrnice RoHS splňují všechny 
výrobky v tomto katalogu materiálové požadavky této směrnice.  
Neobsahují, s přihlédnutím k výjimkám uvedeným ve směrnici, žádné  
z látek, které podléhají omezení dle směrnice RoHS, resp. nepřekračují 
maximální koncentrace v ní stanovené. 

Všeobecně platí: Všechny tyto informace jsou uvedeny podle našich 
nejlepších znalostí a vědomostí a odrážejí současný stav techniky. Mimo 
to kontrolujeme naše výrobky pravidelně v rámci strukturovaných 
namátkových zkoušek.

U velkého počtu výrobků v našem katalogu však není zajištění 
nesporného důkazu možné. Toto prohlášení proto není míněno jako 
všeobecně platné potvrzení, z něhož by bylo možné odvodit právní 
odpovědnost nebo záruku.

VýJIMKA: Ruční lisovací kleště digitální EPIC® M23 číslo výrobku 
11148001 jsou dodávány s běžně prodávanou knoflíkovou lithiovou 3V 
baterií CR2025, která může být zlikvidována ve stanovených sběrných 
místech starých baterií.

Číslo výrobku Registrační číslo

61801245 DE 39896667

83259601, 83259602, 83259598 DE 42488170

61813817 DE 38694244

V důsledku změn v oblasti platnosti směrnice WEEE po vydání tohoto katalogu může dojít ke změnám čísel výrobků/registračních čísel.


