
 

 

 

 

 

 

 

 

Julij, 2021 

 

V skladu z zakonskimi obveznostmi v zvezi z UREDBO (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z 
dne 18. december 2006 glede registracije, evalvacije, avtorizacije in omejitve kemikalij (REACH), ki je postala 
veljavna 1. junija 2007, dajemo naslednjo 

 
 

Izjava o skladnosti z direktivo REACH/SVHC                                                               
 
 
Naše podjetje SIJ Metal Ravne d. o. o. izpolnjuje vse zahteve po direktivi REACH kot »uvoznik« snovi, preparatov 
in izdelkov kot tudi v zvezi z dolžnostmi, ki izhajajo iz naše vloge »nadaljnjega uporabnika«. 
 
V predpisanem obdobju med 1. junijem 2008 in 1. decembrom 2008 smo predhodno registrirali vse snovi, ki so 
vsebovane v našem jeklu. Zlitine so v smislu REACH opredeljene kot specialne mešanice. Zato zlitine niso 
registrirane kot take, temveč kot posamezne komponente. Naša žlindra, ki je stranski produkt pri proizvodnji 
jekla, je bila registrirana pred 1. decembrom 2010. Surovine in vse druge kemikalije, katere potrebujemo za našo 
proizvodnjo, kupujemo pri evropskih dobaviteljih ter uvažamo izključno le tiste, ki so registrirane. Te registracije 
tudi redno preverjamo. 
 
Zato vam lahko zagotovimo, da se pri izdelavi naših izdelkov uporabljajo zgolj in samo registrirane snovi. 
 
Kolikor nam je znano, jeklo podjetja SIJ Metal Ravne d. o. o. prav tako ne vsebuje nobenih snovi, ki so bile 
objavljene v zadnjem Seznamu kandidatnih snovi (zadnja posodobitev: 8. julij 2021) v skladu s 59. členom (1,10) 
direktive REACH in ki so opredeljene kot snovi, ki vzbujajo zelo visoko zaskrbljenost (SVHC). Te snovi (trenutno 
število snovi na seznamih kandidatnih snovi = 219) lahko ima resne in pogosto nepopravljive učinke na ljudi in na 
okolje. 
 
Zagotavljamo vam, da bo naše podjetje tudi v prihodnje dosledno upoštevalo pravilnike REACH za nove SVHC, ki 
bodo morda vključene v naslednje sezname kandidatnih snovi ECHA. Vse nove SVHC na seznamih bomo primerjali 
s surovinami v naših končnih izdelkih. 
 
Če želite še podrobnejše podatke v zvezi s REACH/SVHC, smo vam z veseljem na razpolago. 
 
 
                                                                 Borut Urnaut 
                                                                Glavni direktor 
Kontakt: 
Katja Cvilak, Svetovalka za nevarne snovi 
SIJ Metal Ravne d.o.o. 
Koroška c. 14 
2390 Ravne na Koroškem 
Slovenija 
e-mail: katja.cvilak@metalravne.com 
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