Kryteria Przyjęcia Deklaracji Dotyczącej
Toksyczności w Opakowaniach
WAŻNE - Niniejsze wytyczne mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Niniejszy
przewodnik zawiera standardową listę kontrolną Assent Compliance w celu dokonania przeglądu deklaracji
dotyczących zgodności z wymogami dotyczącymi ograniczenia substancji. Wymogi te są określone w
Rozporządzeniu UE w sprawie opakowań (art. 11 dyrektywy 94/62/WE) oraz Amerykańskim Wzorcowym Prawie
Dotyczącym Toksyczności w Opakowaniach (U.S Model Toxics in Packaging Legislation), wcześniej znanym
jako przepisy CONEG/TPCH). D
 eklaracja odpowiednia musi zawierać następujące elementy:

1.

Powinna być na papierze firmowym.
Musi wskazać, że deklaracja/certyfikat jest oficjalnym dokumentem przedsiębiorstwa.

2.

Zawiera właściwe odniesienie prawne.
Należy podać rzeczywisty tytuł aktu prawnego, do którego deklaracja jest sporządzana w celu spełnienia
wymogów, w tym przypadku UE 94/62/WE (poprawka 2018/852), jak i A
 merykańskiego Wzorcowego Prawa
Dotyczącego Toksyczności w Opakowaniach.
a.

Dopuszczalne nazwy alternatywne dla dyrektywy UE:
i.
ii.
iii.

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych, ostatnio zmieniona dyrektywą 2018/852.
Dyrektywa 94/62/WE.
Dyrektywa 94/62/WE i zmiana 2018/852.

b. Dopuszczalne alternatywne nazwy dla Amerykańskiego Standardu:
i.
ii.
iii.
iv.

3.

Amerykański standard Toxyn w Opakowaniach Clearinghouse (Toxics in Packaging
Clearinghouse).
Amerykański standard TPCH.
Amerykański standard CONEG/TPCH.
Wzorcowe Prawo Dotyczące Toksyczności w Opakowaniach (The Model Toxics in Packaging
Legislation).

Zawiera odniesienie do materiałów opakowaniowych objętych deklaracją.

4.

Ogłasza status zgodności. Dla każdej z dwóch wymienionych dyrektyw:
a. Stwierdza, że materiał(-y) opakowaniowy nie zawiera sumy substancji metali ciężkich powyżej limitu
100ppm określonego w dyrektywie, lub:
b. Stwierdza, że materiał(-y) opakowaniowy zawiera substancje, które przekraczają limit ograniczenia
określony w dyrektywie i wskazuje substancję powodującą niezgodność oraz związany z nią materiał
opakowaniowy.
W przypadku wszelkich materiałów opakowaniowych zgodnych z wyłączeniem, deklaracja musi określać
materiał(-y) i przytaczać odpowiednie wyłączenie.

5.

Musi być podpisana przez odpowiedniego, upoważnionego przedstawiciela.
Należy podać nazwisko, dane kontaktowe i stanowisko.

6.

Zawiera zaktualizowaną datę wydania.
Deklaracje nie powinny być starsze niż jeden rok.
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