PLNĚNÍ PLATNÝCH ZÁKONŮ A NAŘÍZENÍ V OBLASTI OCHRANY LIDSKÉHO ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Péče o životní prostředí a respektování základních požadavků na ochranu lidského zdraví i bezpečnost
práce jsou nedílnou součástí Principů jednání a chování skupiny Saint-Gobain.
Každý náš dodavatel se zavazuje plnit všechny platné zákony a nařízení, týkající se chemikálií
prodávaných našim zákazníkům, bez ohledu na to, zda jsou tyto látky využívány přímo nebo v rámci
jiných přípravků (rovněž označovaných za směsi), jako součást produktů nebo obalů.
Dodavatelé jsou konkrétně povinni dodržovat požadavky vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení
REACH). Dalším legislativním požadavkem je dodržování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP).
V této souvislosti platí, že v případě, kdy musí být konkrétní látky nabízené na základě příslušných smluv
v souladu s nařízením REACH zaregistrovány u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), ručí
dodavatel svým zákazníkům, že tyto látky byly předmětem předregistrace a/nebo byly či budou
zaregistrovány v termínech, které stanoví nařízení REACH, a to buď přímo dodavatelem nebo - je-li sídlo
dodavatele mimo Evropu - některou z jeho přidružených či partnerských společností situovaných v Evropě
či výhradním zástupcem. Výše uvedená registrace musí zahrnovat všechny způsoby použití těchto látek ze
strany zákazníků. Dodavatel se dále zavazuje aktivně komunikovat registrační čísla příslušných látek,
které byly řádně zaregistrovány.
V případě, že jsou látky dodávané zákazníkovi povolovány nebo omezovány, zavazuje se dodavatel k
následujícímu:
1 v případě látek, které jsou předmětem povolování, dodávat pouze takové látky, které jsou
řádně povoleny k účelům, ke kterým je zákazník zamýšlí používat;
2 v případě látek, které jsou předmětem omezování, dodávat pouze takové látky, které splňují
omezující podmínky a požadavky vyplývající z nařízení REACH;
3 bez zbytečného prodlení informovat zákazníka o všech zamýšlených změnách v nařízeních
vztahujících se na tyto látky (především pak v případě zákazu jejich používání) a o možných
náhradách za tyto látky a přípravky.
Látky, ať už mají být používány přímo nebo jako součást přípravků (nebo směsí) či produktů, musí být
dodávány:
- v obalech, které splňují požadavky norem vztahujících se na označování a balení chemických
látek a dále požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci,
označování a balení látek a směsí (nařízení CLP);
- spolu s nezbytnými informacemi, které pomohou zákazníkům používat je zcela bezpečně.
Kdykoliv to budou místně platná nařízení vyžadovat, zavazuje se dodavatel poskytnout
zákazníkovi příslušné bezpečnostní listy materiálu (SDS) zpracované v jazyce země, do kterého
jsou produkty dodávány. Tyto bezpečnostní listy musí splňovat požadavky vyplývající z
příslušných norem, evropských a místně platných nařízení, a musí mimo jiné zahrnovat i postupy
pro řízení expozice při používání látky zákazníkem, bude-li to vyžadováno. Dodavatel je dále
povinen bezpečnostní listy materiálu pravidelně aktualizovat a informovat o všech změnách
zákazníka, vyplývá-li to z místně platných nařízení (nejméně jednou za 3 roky). Nejsou-li
bezpečnostní listy materiálu povinné, zavazuje se dodavatel poskytnout zákazníkovi alespoň
všechny informace dle článku 32 nařízení REACH (povinnost komunikovat informace v rámci
dodavatelského řetězce o samostatných látkách nebo přípravcích, pro které se nepožadují
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bezpečnostní listy materiálu).
Navíc se dodavatel zavazuje informovat zákazníka v případě, že budou dodané produkty nebo
jejich obaly obsahovat jakoukoliv látku velmi vysokého zájmu v množství nad 0,1% hmotnosti
produktu či obalu, a to ihned poté, co se taková látka objeví na tzv. kandidátském seznamu látek
dle nařízení REACH (Příloha XV - Kandidátský seznam látek velmi vysokého zájmu). A protože
je tento kandidátský seznam aktualizován průběžně, musí tyto změny a aktualizace dodavatel
sledovat a v případě nutnosti zákazníka ihned informovat.

Dodavatel se zavazuje informovat zákazníka alespoň šest (6) měsíců předem v případě, že v rámci
probíhající spolupráce zamýšlí buď upravit složení a/nebo technické vlastnosti látky, směsi či dodávaných
produktů nebo ukončit jejich prodej úplně.

Dodavatel se zavazuje splnit všechny požadavky vyplývající z případných změn a aktualizací v
platných nařízeních ještě v průběhu smluvního období, a to včetně nařízení REACH a nařízení
CLP, a dále v této souvislosti i upravit plnění svých povinností vůči zákazníkovi.
Dodavatel ručí zákazníkovi za kompenzaci případných finančních postihů a dopadů, které
zákazník utrpí v důsledku neplnění povinností vyplývajících z nařízení REACH a CLP ze strany
dodavatele, ale i v důsledku neplnění požadavků stanovených tímto dokumentem. Jakákoliv
omezení odpovědnosti sjednaná v příslušné smlouvě se nevztahují na odpovědnost, kterou
dodavatel přijímá v souvislosti s plněním požadavků dle tohoto dokumentu.

