Verklaring over de naleving van REACH
Informatie over zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
REACH, de Verordening (EG) Nr. 1907/2006 van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de
autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, is op 1 juni 2007 in werking getreden. Hiermee
informeren wij over de gevolgen en verplichtingen door REACH voor de door Mitutoyo geproduceerde producten
die door Mitutoyo Europe GmbH en zijn dochtermaatschappijen en verkoopbedrijven worden verkocht. Onze
Duitse dochtermaatschappij KOMEG Industrielle Messtechnik GmbH, een ontwikkelaar, producent en verkoper
van componenten en systemen op het gebied van productie- en coördinatenmeettechniek, publiceert een
afzonderlijke verklaring.
Mitutoyo-productievestigingen buiten de Europese Unie (EU)
Mitutoyo produceert zijn meetapparatuur en -machines vooral in Japan (Mitutoyo Corporation, Japan [M-J]),
maar ook in andere vestigingen buiten de EU of buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Die producenten
hebben zelf geen directe verplichtingen door REACH.
Mitutoyo-productievestigingen binnen de EU
Momenteel bevinden zich geen productievestigingen van Mitutoyo in de EU of EER.
Mitutoyo Europe GmbH (MEU)
MEU is de Europese centrale van de Mitutoyo-groep. MEU is een verkoop- en servicebedrijf voor Mitutoyoproducten met bedrijfscentrale in Neuss, Duitsland. MEU importeert en verkoopt verkoopbare meetapparatuur,
dus zelfstandige producten met een eigen functie. Dit geldt ook voor zogenoemde inbouwmeetapparatuur. MEU
brengt dus geen producten op de markt die op hun beurt in juridische zin in andere producten ‘kunnen worden
opgenomen’.
MEU is importeur, bevoegd voor het op de markt brengen in EU- en EER-staten, en heeft dochtermaatschappijen
in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Zweden, Zwitserland, Hongarije, Polen en
Tsjechië. MEU is normadressaat van de REACH-verordening.
Mitutoyo-verkoopmaatschappijen binnen de EU
Alle dochter- en andere verkoopmaatschappijen van MEU die Mitutoyo-producten verkopen, verhandelen
uitsluitend kant-en-klare producten binnen de EU. Zij hebben dus zelf geen essentiële verplichtingen door REACH,
maar mogen erop vertrouwen dat de producten volgens de voorschriften van REACH werden geproduceerd en de
REACH-procedure al doorlopen hebben.
Registratieplicht voor stoffen
Alleen stoffen moeten worden geregistreerd, preparaten of voorwerpen daarentegen niet. De verplichting tot
registratie van ‘stoffen in voorwerpen’ bestaat alleen, als aan een reeks voorwaarden tegelijkertijd voldaan is. Uit
onderzoek is gebleken dat aan minstens een van deze voorwaarden, met name ‘vrijkoming bij normale of
redelijkerwijs te voorziene gebruiksomstandigheden’, bij alle Mitutoyo-producten regelmatig niet voldaan is. Een
registratie door MEU is bijgevolg niet verplicht en vindt ook niet plaats.
Mededelingsplicht
Volgens de regelingen van artikel 7 (2) en (3) van REACH bestaat geen zogenoemde mededelingsplicht voor MEU.
Uit onderzoek is gebleken dat bij MEU aan minstens een van de voorwaarden niet voldaan is, met name ‘de stof
is in hoeveelheden van in totaal meer dan 1 ton per jaar per … importeur in die voorwerpen aanwezig’.
Informatieplicht over SVHC in voorwerpen
MEU heeft volgens artikel 33 van REACH de verplichting om informatie door te geven over voorwerpen die SVCH
in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent bevatten.
BOVENSTAANDE VERKLARINGEN ZIJN GEBASEERD OP DE ACTUELE BEPALINGEN VAN REACH EN OP DE MOMENTEEL BEKENDE VOORSCHRIFTEN VAN
ECHA, DIE ALLE ONDER VOORBEHOUD STAAN – MOGELIJK OOK MET TERUGWERKENDE KRACHT. HET IS MOGELIJK DAT ECHA, EU-LIDSTATEN OF
ANDERE BEVOEGDE INSTANTIES ONZE INSCHATTINGEN NIET DELEN. DE AFGELEGDE VERKLARING WERD NAAR EER EN GEWETEN OPGESTELD, MAAR
VORMT GEEN VERKLARING DIE MITUTOYO EUROPE GMBH, HIERMEE VERBONDEN BEDRIJVEN, KLANTEN OF ANDERE PERSONEN RECHTEN OF
VERPLICHTINGEN GEEFT.

Voorwerpen met SVHC
Bij bepaalde originele Mitutoyo-producten werden SVHC in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent
gemeten. Een steeds actuele lijst van betreffende artikelen inclusief artikelnummers, specificatie van de
onderdelen, afbeeldingen, namen van de SVHC en hun CAS vindt u op de website www.mitutoyo.eu/reach. De
lijst geeft tevens informatie over het veilige gebruik van de artikelen. Kopers van onze producten stellen wij de
informatie op aanvraag ook graag in gedrukte vorm ter beschikking.
Voor zover wij weten en op basis van de informatie van onze toeleveranciers bevatten alle overige artikelen en
verpakkingen ofwel helemaal geen SVHC ofwel slechts in een vrijgestelde concentratie. Bij wijzigingen zal MEU
onverwijld en actief informeren.
Veiligheidsinformatiebladen en informatie over preparaten
Voor geleverde preparaten stellen wij onze klanten actief of op aanvraag eventueel veiligheidsinformatiebladen
of andere informatie over preparaten ter beschikking in overeenstemming met artikel 32 van REACH. Wij doen
ons best om bij desbetreffende wijzigingen (artikel 31 lid 9 van REACH) de veiligheidsbladen onverwijld aan te
passen en onze klanten ter beschikking te stellen. Wij wijzen er echter op dat wij hierbij aangewezen zijn op de
snelle ondersteuning van onze toeleveranciers, aangezien Mitutoyo zelf geen producent of samensteller van
preparaten is. Veiligheidsinformatiebladen voor onze voorwerpen dienen niet te worden opgesteld.
Leverbaarheid
Er zijn geen omstandigheden bekend of te verwachten die ertoe kunnen leiden dat vanwege REACH de
leverbaarheid van onze producten zou worden beperkt.
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