Expertní služby
v oblasti chemických látek
a směsí, detergentů a biocidů

Vaše výzvy

Váš přístup na evropský trh

Právní předpisy v oblasti chemických látek, směsí,
biocidů, kosmetických přípravků a detergentů se
neustále mění v důsledku záměrů k výrazné standardizaci
a postupného naplňování cílů, které si vytkla Evropská
unie. Pro právní subjekty, které se mohou ocitnout v roli
výrobce, dovozce, distributora či následného uživatele je
často obtížné orientovat se v aplikaci těchto rozsáhlých
požadavků.
Zároveň výrobci, dovozci a následní uživatelé musí
zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají
látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo
životní prostředí. Povinnosti, vztažené k nakládání
s chemickými látkami jsou dány Nařízením EP a Rady
(ES) č. 1272/2008 (CLP) a Nařízením EP a Rady
(ES) č. 907/2006 (REACH), chemickým zákonem
č. 350/2011 Sb., zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií a dalšími právními předpisy.

Expertní činnost poskytovaná společností TÜV SÜD
Czech Vám zajistí shodu se všemi právními požadavky
a tím také Váš přístup na evropský trh. Naši odborníci
Vás seznámí s aplikovatelnými požadavky na Vaši
společnost při uvádění a distribuci přípravků na
evropském trhu včetně specifických požadavků
jednotlivých zemí a vyberou nejvhodnější přístup pro
Vaše výrobky a služby.

Základní služby
Poskytujeme služby pro veškeré subjekty
v dodavatelském řetězci v oblasti:
Nebezpečných chemických látek a směsí
Detergentů, biocidů a kosmetických přípravků

TÜV SÜD

Poskytujeme
Kompletní služby tzv. na klíč
	K lasifikaci a posouzení nebezpečných vlastností
chemických látek a směsí
	Zpracování, překlady a revize bezpečnostních listů
v evropských jazycích
	Zpracování návrhů etiket a kontrolu etiket
	Zpracování návrhů obalů a kontrolu obalů
	Registraci a oznamování chemických látek a směsí
	Oznámení biocidních a kosmetických přípravků
	Zpracování písemných pravidel pro nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami
	Služby v oblasti testování a ověřování RoHS
a SVHC látek

Speciální služby pro maloobchodní řetězce
Maloobchodním řetězcům ale i dalším subjektům
nabízíme služby na míru spočívající v poskytnutí
specifického manuálu pro splnění povinností distributora
vyplývající nejen z požadavků chemické legislativy, ale
i dalších předpisů. Součástí manuálu jsou checklisty
pro posouzení podkladů Vašich dodavatelů, kontrolu
a snadnou evidenci z hlediska legislativních požadavků
a specifikací vyplývajících z Vašeho portfolia.

Školení

	V ýkon osoby odborně způsobilé pro vysoce toxické
látky a směsi
	Z astupování klientů při jednáních s orgány státní
správy a kontroly
	Provádění interních kontrol správného nakládání
s přípravky u klientů
	Zpracování provozních řádů skladů s nebezpečnými
látkami a směsmi
	Zpracování dokumentovaného postupu v oblasti
nakládání s chemickými látkami a směsmi
	Vedení evidence chemických látek a směsí
	Posouzení z hlediska prevence závažných havárií
podle zákona č. 59/2006 Sb.; zařazení objektů
a zařízení do skupin podle velikosti rizika; zpracování
dokumentace pro objekty a zařízení

Bezpečnostní listy
Bezpečnostní list poskytuje bezpečnostní, ekologické,
toxikologické a právní informace vztahující se k dané
chemické látce nebo směsi. Při zpracování a překladu
bezpečnostních listů klademe velký důraz na počáteční
kontrolu správné klasifikace látek a směsí, uvádění
povinných informací, symbolů a vazbě na příslušné
národní právní předpisy.

Zadávání informací do Registru chemických
látek a směsí
Nejpozději do 1. března 2014 musí být splněna
oznamovací povinnost vztahující se na nebezpečné
látky, směsi a detergenty uvedené na trh před
01.01.2012. V případě přípravků uvedených na trh
po tomto datu, musí být oznamovací povinnost splněna
nejpozději do 45 dnů od uvedení na trh.
Provedeme veškerou agendu za Vaši společnost.
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Proč zvolit TÜV SÜD?
Nezávislý poskytovatel služeb TÜV SÜD se těší dobré
pověsti díky své nestrannosti, technické vyspělosti
a prvotřídní kvalitě svých výstupů. Naši odborníci mají
interdisciplinární zkušenosti, navíc disponují znalostmi
národních a mezinárodních norem a předpisů. Spoluprací
s TÜV SÜD získáte komplexní služby a právní jistotu
při nakládání v oblasti chemických přípravků a uvádění
výrobků na trh.

Více hodnoty. Více důvěry.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certifikace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než
1000 místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
Odborné
	
služby v oblasti životního prostředí
Expertní
	
činnost v oblasti ecolabellingu
Hodnocení
	
rizik ekologické újmy
	Výrobková certifikace
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Dále poskytujeme

S TÜV SÜD získáváte aktuální informace prostřednictvím
školení a zajištění shody s požadavky danými
legislativou. Provedeme:
	Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
	Školení zaměstnanců osobou odborně způsobilou
– seznámení s pravidly o bezpečnosti, ochraně zdraví
a ochraně životního prostředí vybraných chemických
látek a směsí
Využít můžete také formy e-learningového školení.

