REACH Declaração de principio/
posicional
Estimado cliente,
Como fabricante líder de ferramentas de roscagem, calibragem, fixação e fresagem,
comprometemos intensamente com os regulamentos para o registro, a evaluação e
autorização de substâncias químicas (REACH) da UE que entraram em vigor em 1
de Junho de 2007?
O tempo definido pela REACH prevê o fim do período preparatório de registro para o
dia 30 de Novembro de 2008. O horário para o registro seguido depende do volume
da produção e do potencial de perigo das respectivas substâncias.
Para o intercambio de informações formamos uma equipa dentro do nosso grupo de
empresas que se encarrega intensivamente da realização dos requisitos referente a
REACH e assiste também à reuniões informativas de competentes associações
profissionais.
EMUGE-FRANKEN, de acordo com REACH, é exclusivamente um assim chamado
usuário secundário (Downstream-user). Nesta função dependemos sobre todo das
declarações dos nossos fornecedores para poder planejar nossa futura estratégia.
Como parte dessas planificações estamos em contato direto com nossos
fornecedores para comprovar a disponibilidade de materias primas de acordo com
REACH.
Para os nossos produtos utilizamos substâncias conhecidas e de uso normal e
corrente no mercado. Por isso podemos dizer que os nossos fornecedores préregistram essas substâncias para o nosso uso e depois às registrarão. Temos que
indicar que ainda não está aprovado definitivamente o listado de categorias das
aplicações. As consultas ainda estão em trâmite. Queremos destacar que uns
fabricantes e importadores de produtos químicos ainda tem a necessidade de se
posicionar.
Não obstante entendemos o interés dos nossos clientes em receber uma
confirmação sobre a futura disponibilidade de acreditados produtos. Então junto com
nossos fornecedores aspiramos a poder oferecer num futuro nossos produtos na boa
qualidade a qual estão acostumados nossos clientes.
EMUGE-FRANKEN leva em sério suas obrigações de acordo com REACH e os
regulamentos relacionados e observa as consequências de REACH à indústria
européia em estreitos contatos com clientes e fornecedores.
Se necesitam mais informação referente a REACH, por favor contactar-nos:
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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