REACH

Kära kund,
Som en världsledande producent på marknaden inom gängning, fräsning, hållande
verktyg samt tolkar är vi sedan lång tid mycket engagerade i EU´s regler för
”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)”,
vilket kom i bruk den 1:a juni 2007.
Tidsplanen för implementering av REACH, går mot sitt slut och den är satt till den
30:e november 2008. Tidsplanen för efterföljande registrering beror på
produktionsvolymen och substansens potentiella fara i fråga.
För att uppnå optimalt informationsutbyte, har vi bildat en arbetsgrupp i vårt sällskap,
som skall arbeta med fokus på att anpassa vår organisation till de krav som är
upprättade av REACH, och därutöver deltaga i lärorika typer av informationsmetoder
som blir arrangerat av och omkring REACH.
EMUGE-FRANKEN är uteslutande involverat i vidareutveckling av ämnen, och därför
huvudsakligen hänvisad till information från våra leverantörer, för planläggning av
vårt framtida agerande. En mycket viktig del av denna planläggning är en intensiv
kontakt med våra leverantörer för att säkra tillgänglighet av ämnen som är godkänt
av REACH.
För våra produkter, använder vi välkända och kommersiellt tillgängliga ämnen. Vi
utgår från att våra leverantörer har för avsikt att förregistrera dessa substanser för vår
räkning, för att därefter registrera dem. Dock är listan för ansökningskategorier ännu
inte helt fastlagd. Arbetet med att slutgiltigt klargöra listan är i gång. Vi vill dock
understryka att några producenter och importörer ännu inte är färdiga med
registreringen
Vi tillmötesgår härmed våra kunders önskan att få presentera ett dokument som
försäkrar dem om att vi i tätt samarbete med våra leverantörer eftersträvar att säkra
våra produkter i samma goda kvalité som vi alltid levererat dem.
EMUGE-FRANKEN tar mycket allvarligt på de förändringar som det nya regelverk i
förbindelse med REACH medför för europas industri, och överväger konsekvenserna
av detta i nära samarbete med våra kunder och leverantörer.
Om du behöver mer information angående REACH, var vänlig kontakta:
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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