REACH

Kære Kunde,
Som en af de førende producenter af Gevind, Målings, Opspændings og
Fræseværktøjer er vi siden lang tid meget engageret i EU's regler for Registrering,
Evaluering, Autorisering og Restriktion af Kemikalier (REACH), som er gældende fra
D. 01. juni, 2008
Tidsplanen for implementering af REACH forudser at den forberedende
registreringsperiode udløber D. 30. November, 2008. Tidsplanen for videre
registreringer er afhængig af pågældende produktionsvolumen, og substansens
potentiale farlighed.
For at opnå optimalt informationsudbytte, har vi oprettet en arbejdsgruppe i selskabet
som skal arbejde med fokus på at tilpasse vores organisation til de krav som er
oprettet af REACH, og derudover deltage i forskellige typer af informationsmøder
som bliver arrangeret af og omkring REACH.
EMUGE-FRANKEN er udelukkende involveret i viderebearbejdning af emner, og
derfor hovedsagelig henvist til information fra vores leverandører, for planlægning af
vores fremtidlige agerende. En meget vigtig del af denne planlægning er en intensiv
kontakt med vores leverandører for at sikre tilgængelighed af emner som er godkendt
af REACH.
Til vores produkter bruges udelukkende kendte substanser som er kommercielt
tilgængelige. Vi udgår fra at vores leverandører agter at for-registrere disse
substanser for vores regning, for at derefter registrere dem. Dog er listen for
ansøgnings kategorier endnu ikke helt fastlagt. Arbejdet med at endegyldigt klargøre
listen er i gang. Vi vil dog understrege at enkelte producenter, og importører endnu
ikke er færdige med registreringen.
Vi imødekommer hermed vores kunders ønske at få præsenteret et dokument som
forsikrer dem om at vi i tæt samarbejde med vores leverandører efterstræber at sikre
forsyninger af vores produkter i den samme gode kvalitet som vi altid har leveret
dem.
EMUGE-FRANKEN tager meget alvorligt på de forandringer som det nye regelværk i
forbindelse med REACH medfører for Europas industri, og overvåger
konsekvenserne af dette i nært samarbejde med vores kunder, og leverandører.
Hvis de ønsker videre information i sagen, venligst kontakt:
Thomas Steger
Tel: +49 (0) 91 23 186-486
Fax: +49 (0) 91 23 186-256
e-mail: thomas.steger@emuge.de

Februar 2008

