REACH Themadocument
Geachte relatie,
als één van de grootste fabrikanten van draadsnij-, meet-, span- en
freesgereedschappen zijn wij al geruime tijd bezig met de voorschriften van de
registrering, evaluatie en autorisatie van chemicaliën (REACH) van de EU, die
op 1 juni 2007 in werking is getreden.
Het door REACH voorgeschreven tijdsplan geeft een einde van de voorregistratie
aan op 30 november 2008. Het tijdsplan voor de aansluitende registratie is
afhankelijk van het productievolume en de gevaren risico’s van de diverse
substanties.
Voor informatie uitwisseling hebben wij binnen onze firma’s een team samengesteld,
dat zich intensief bezig houdt met het omzetten van de gestelde eisen respectievelijk
REACH analyseert en ook aan informatie bijeenkomsten van competente
vakgenoten deelneemt.
EMUGE-FRANKEN is in de zin van REACH uitsluitend een “achtergesteld” gebruiker
(Downstream-user). In deze functie zijn wij uitsluitend aangewezen op informatie van
onze toeleveranciers, om onze toekomstige handelswijze te kunnen plannen. Als
bestanddeel van deze planning staan wij in nauw contact met onze toeleveranciers,
om de geschiktheid van de ruwe materialen volgens REACH te testen.
Voor onze producten gebruiken wij marktconforme, bekende substanties. Daarom
kunnen wij er van uitgaan, dat onze toeleveranciers deze substanties ook voor
gebruik voorregistreren en aansluitend registreren. Er dient echter nog opgemerkt te
worden, dat van een lijst van gebruikscategorieën nog niet definitief afscheid is
genomen. Hier duren de onderhandelingen nog voort. Wij willen nog opmerken, dat
enige fabrikanten en importeurs van chemicaliën nog een definitief standpunt in
moeten nemen.
Eveneens begrijpen wij de interesse van onze klanten een bevestiging van de
toekomstige beschikbaarheid van de beproefde producten te krijgen. Daarom werken
wij gezamenlijk met onze toeleveranciers er aan, onze klanten ook in de toekomst
een product te leveren in de bekende goede kwaliteit die men gewend is.
EMUGE-FRANKEN neemt de plichten volgens REACH en de daarmee verbonden
consequenties zeer serieus en bewerkt de uitwerkingen van REACH op de Europese
markt in nauw contact met klanten en toeleveranciers.
Mocht U verdere informatie voor REACH nodig hebben, neemt U a.u.b. contact op
met:
Thomas Steger
Tel: +49 (0) 91 23 186-486
Fax: +49 (0) 91 23 186-256
e-mail: thomas.steger@emuge.de
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