Ptuj, 3.1.2018
Spoštovani,
"Evropska Unija si prizadeva doseči tak način proizvodnje in uporabe kemikalij, ki bo vodil k
minimiziranju značilnih škodljivih učinkov na zdravje ljudi in na okolje". Za izpolnitev tega cilja
je bila zasnovana uredba Evropske unije (EU) REACH o Registraciji (Registration), oceni
(Evaluation) in odobritvi (Authorisation) kemikalij (Chemicals).
- 1. junij 2018: popolna registracija substanc >1tona/letno/pravno osebo
Vsaka naša aktivnost vpliva na okolje bodisi posredno ali neposredno in ker želimo negativne
vplive zmanjšati, pri svojem poslovanju iščemo okolju najbolj prijazne rešitve in te zahteve
prenašamo tudi na naše dobavitelje, hkrati pa od dobaviteljev zahtevamo, da spoštujejo
minimalne zakonske zahteve.
Prosimo vas, da s podpisom odgovorne osebe in žigom potrdite da,
1. Vsi materiali, ki jih dobavljate v Agis Technologies, d.d. ali jih vgrajujete v naše izdelke
ustrezajo zahtevam 1. odstavka 59. člena in 33. člena zahteve Uredbe (ES) 1907/2006
(REACH). Kot naš dobavitelj se obvezujete, da boste redno spremljali substance, ki se
vpisujejo na SVHC listo in nas boste o vsebnosti, večji od 0,1 %, teh substanc v materialih in
proizvodih, ki se dobavljajo podjetju pisno obvestili. Kot naš dobavitelj se tudi obvezujete, da
nas boste o tem obvestili brez predhodne zahteve s strani Agis Technologies, d.d.. Dokler
Agis Technologies, d.d. ne prejme nobenega obvestila od dobavitelja o vsebnosti teh
substanc, se smatra da v dobavljenih materialih in izdelkih NI SVHC substanc.
2. Vsi materiali, ki jih dobavljate v Agis Technologies, d.d. ali jih vgrajujete v naše izdelke so
izdelani v skladu z Evropsko direktivo 2000/53/EC in 2011/65/EC in pripadajočimi aneksi.
3. Vsa uporabljena embalaža za pakiranje surovin in materialov je skladna z zahtevami
veljavne EU zakonodaje (z direktivo 94/62/EC ter pripadajočimi sklepi evropske komisije).
4. Vsi materiali in izdelki, ki nam jih dobavljate so skladni z direktivo 2002/96/ES.

Za vse dodatne informacije:
pokličite na tel. št. 02 780 7819 ali pišite na e-mail: brane.blanusa(at)agis-technologies.com.
Prosimo, da izpolnjeno izjavo vrnete v 8. dneh od prejetja dokumenta po pošti ali skenirano
po mailu na zgoraj naveden naslov.
Lep pozdrav,
Agnesa K. Stemberger
Direktorica podjetja
Dobavitelj……………………………………………………………….s

podpisom

in

potrjujem, da naši izdelki in storitve ustrezajo zgoraj napisanim zahtevam.
Ime in priimek………………………………………………………………..
Delovno mesto v podjetju……………………………………………………

Kraj in datum,

Žig podjetja

žigom

