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REACh – English. 
 

On 1 st June 2007 the new REACh (Registration-Evaluation-Authorisation and 
Restriction of Chemicals) European Chemical Regulations came into force. 

These regulations are aimed primarily at ensuring a high level of health and environmental protection 
through the secure handling of chemicals. Nordic Plastics Group AB also support this scheme. 

Substances (individually or in preparations) must be pre-registered with the new European Chemicals 
Agency during the period 1st June to 30th November 2008. Depending on the quantity and type of 
substance, subsequent registration will end on 30.11.10 at the earliest and on 31.05.2018 at the 
latest. 

In the European Chemicals Agency ECHA's “Guidance on Requirements for Substances in Articles” 
(May 2008) our products (semi-finished thermoplastic and duroplastic products) are clearly defined as 
products. As a down-stream user and manufacturer of products, we are not bound to register. 

Polymers, the main constituents of our products, are for the moment also exempt from the obligation 
to register. Our raw materials suppliers have notified us of the due (pre-) registration of further 
constituent and primary substances in our products (additives and monomers). 

One of REACh's main aims is to improve the exchange of information along the supply chain. As a 
downstream user, we are currently gathering and passing on to our suppliers the required information 
on the use of our products (particularly their possible effect on human beings and the environment). 
We would therefore ask you, as a customer, to let us have relevant information on your use. 

Under REACh regulations we are not required to issue safety sheets for our products in the future, as 
these are to be kept ready only for substances and preparations. Instead, therefore, we shall prepare 
information containing the necessary details for the sate handling of our products. 

As things stand at present, we assume from the level of information described above that during the 
pre-registration and registration phase there will be no delivery restrictions on the raw materials that 
we use. 

We shall keep you informed of any changes that may be made in this regard. 
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REACh – svenska. 
 

Den 1 juni 2007 trädde den nya europeiska kemikalieförordningen REACh 
(Registration-Evaluation-Authorisation and Restriction of Chemicals) i kraft. 

Huvudsyftet med den nya förordningen är att säkerställa en så hög grad av hälso- och miljöskydd som 
möjligt genom säker hantering av kemikalier. Detta är något som även Nordic Plastics Group AB 
stödjer. 

Mellan den 1 juni och 30 november 2008 skulle kemiska ämnen (enskilt eller i beredningar) 
förhandsregistreras hos den nya europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). För den slutliga 
registreringen hade man sedan en tidsfrist på sig fram till den 30 november 2010 eller senast den 31 
maj 2018, beroende på vilka mängder och vilken typ av ämne det rörde sig om.  

I vägledningen ”Guidance on requirements for substances in Articles”, som beskriver vilka krav som 
ställs på tillverkare och importörer av varor och som ges ut av ECHA (maj 2008) definieras våra 
produkter (halvfabrikat av termoplastiska och duroplastiska plaster) klart och tydligt som produkter. I 
egenskap av nedströmsanvändare och tillverkare av produkter är vi därför inte registreringsskyldiga. 

Polymerer (huvudbeståndsdelarna i våra produkter) är också undantagna från 
registreringsskyldigheten. Våra råvaruleverantörer har underrättat oss om att övriga substanser och 
utgångsmaterial som ingår i våra produkter (tillsatser och monomerer) har (förhands-)registrerats 
inom den utsatta tiden. 

Ett av de viktigaste målen med REACh är att förbättra informationsutbytet längs hela leveranskedjan. 
Som nedströmsanvändare arbetar vi för närvarande på att sammanställa och vidarebefordra 
information till våra leverantörer om hur våra produkter används. Framför allt gäller det då 
information om den eventuella påverkan de kan ha på hälsan och miljön. Som kund till oss ombedes ni 
i samband med detta att lämna motsvarande information till oss om hur ni använder våra produkter. 

Inom ramen för REACh får vi hädanefter inte ställa ut säkerhetsdatablad till våra produkter, eftersom 
dessa endast skall finnas tillgängliga för ämnen och beredningar. Som alternativ kommer vi därför att 
ta fram ett informationsblad med erforderliga anvisningar om hur våra produkter skall hanteras. 

Med hänsyn till det informationsläge som beskrivits ovan utgår vi i dagens läge ifrån att det under 
förhandsregistreringen och den slutliga registreringsfasen inte kommer att ske några inskränkningar i 
leveransen av de råmaterial som vi använder oss av. 

Skulle eventuella ändringar ske i detta hänseende kommer vi att underrätta er om detta. 
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