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Žádost о sdělení informací podle článku 33 odstavce 1 Nařízení REACH
Vážené dámy, vážení pánové,

obracíme se na Vás, jakožto na dodavatele předmětů (například materiál, zboží) do Aircraft Industries, a.s.,
sžádostí о sdělení informací podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 о registraci,
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (dále „REACH“), které vstoupilo v platnost 1. června 2007.

Podle článku 33 odstavce 1 nařízení REACH jsou dodavatelé předmětu obsahujícího látku vzbuzující mimořádné
obavy (dále „SVHC“) uvedenou na kandidátském seznamu zveřejněném na stránkách Evropské Chemické
Agentury (https://echa.europa.eu/cs/candidate-Iist—table) v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostnich povinni
poskytnout příjemci předmětu dostatek informací umožňujících bezpečné použití předmětu, včetně alespoň názvu
látky.
Informace о obsahu SVHC v předmětech by měla být poskytnuta ve formátu, jenž je možné stáhnout na stránkách
Aircraft Industries, a.s. — REACH dotazník pro dodavatele (http://www.let.cz/clanek_631_reach.html).

Vzhledem ktomu, že nám dosud nebyla ze strany Vaší společnosti předána žádná informace о obsahu SVHC
látek v předmětech dodávaných Vaší společností do Aircraft Industries, a.s., máme za to, že předměty, jenž

dodáváte do Aircraft Industries, a.s. SVHC látky neobsahují.
Chtěli bychom Vás požádat о zaslání vyplněné a podepsané žádosti do 30 dní od jejího doručení na email:
reach@let.cz. Timto bude potvrzeno, že komunikace vdodavatelském řetězci týkající se dodržení článku 33
nařízení REACH byla naplněna a jste si vědomi povinností plynoucích z obsahu SVHC látky v předmětech.
Pokud dodáváte do Aircraft Industries, a.s. předměty, jenž obsahují SVHC látku, žádáme Vás i o vyplnéni REACH'
dotazniku pro dodavatele а zaslání do 30 dní od doručení této žádosti na email: reach@|et.cz.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat (reach@let.cz, Veronika Konečná +420 572 816 168).
S pozdrave©
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Ilona Plšková .
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