EU REGULERING VEDRØENDE REGISTERING AF
KEMIKALER EG 1907/2006 REACH:
FORPLIGTELSER FOR FASTENERS / IMPORTØR
REACH-forordningen om kemikalier er trådt i kraft siden 1. juni 2007.
Reach skelner mellem stoffer, præparater og artikler med de tilhørende forpligtelser.
Som distributør og / eller importør af produkter (bolte, skruer, møtrikker, små mekaniske dele osv.)
forefindes der ikke forpligtelser til registrering i henhold til REACH reguleringen, og denne gælder derfor
ikke for Bolte.dk.
Der er forefindes heller ikke en forpligtelser til Art. 7, stk. 2, i REACH ordningen som er gældende for
Bolte.dk. Ifølge artikel 3 i Reach-reguleringen er fastgørelseselementer defineret som "artikler". "Artikler"
er genstande, som i større grad bestemmes af deres form og design end deres kemiske sammensætning.

Forpligtelse til registrering og rapportering
hos ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur).
Artikel 7, stk. 1, i REACH-regulering bestemmer, at der er en forpligtelse til registrering
af artikler, såfremt de indeholder stoffer, der skal frigives under normale eller rimeligt
forudsigelige anvendelsesbetingelser, og hvis de indeholder disse stoffer / kemikaler
med adgang til 1 ton pr. år og pr. producent og importør. Generelt set er dette ikke
gældende for fasteners.
Selv fasteners med et belægningssystem, som beskytter mod korrosion, har ingen
forpligtelse til registrering. Årsagen er, at ikke selve stofferne bliver frigjort, men dets
reaktionsprodukter. Denne undtagelse er dokumenteret i Art. 2, par. 7(b), og bilag V, nr.
3, i REACH-forordningen. Stoffer, der stammer fra en kemisk reaktion, der forekommer
ved slutbrug, og som ikke selv fremstilles importeres eller markedsføres, er undtaget.
Bortset fra ovenstående, Art. 7, stk. 2, i REACH pålægger regler for anmeldelse, hvis
artikler indeholder et stof af meget stor bekymring (art.57) ifølge kandidatlisten (Artikel
59 i REACH-forordningen), hvis koncentrationen er over 0,1% (vægt / vægt) og hvis
den samlede mængde og vægten af dette stof (ikke af artiklerne) er mere end et ton
pr. importør / producent og om året. November 2017 indeholder denne liste 174 stoffer.
Det kan forventes, at denne liste vil blive opdateret to gange om året.

Generelt for fasteneres er ovennævnte ikke anmeldelser
forpligtende, da procentdelen af stoffer med meget stor bekymring
er signifikant lavere end 0,1%.
I nogle undtagelser skal dette kontrolleres.
Kemo-tekniske produkter (fx aerosoler, lim, tætninger) er ikke
artikler, men præparationer. For "præparater" er dets kemiske
komponenter forpligtet til at blive registreret. Præparater
importeret til EU er det importøren, der er forpligtelsen til at
registrere i henhold til art. 6 i REACH-forordningen, hvis mere end
et ton importeres pr år. Hvis der fremstilles præparater i EU, er
producenten forpligtet til at foretage registreringen.
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