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PROHLÁŠENÍ K NAŘÍZENÍ SVHC (REACH)
TEBO, a.s. si je plně vědoma svých povinností vyplývajících pro ni jako následného uživatele z nařízení
REACH a své pozice v dodavatelském řetězci.
V rámci nařízení č. EC 1907/2006 (REACH) je TEBO, a.s. následný uživatel chemických látek a směsí, a
proto se na TEBO, a.s. nevztahuje registrace chemických látek a směsí.
TEBO, a.s. průběžně vyhodnocuje výrobky a potvrzuje, že nepoužívá žádné chemické látky uvedené
v aktuálním Kandidátském seznamu SVHC při zpracování svých výrobků.
Bezpečnost chemických látek a směsí používaných v TEBO, a.s. je posuzována dle dat bezpečnostních
listů dodavatelů (MSDS) a následně podle seznamů vydávaných evropskou agenturou pro chemické
látky (European Chemical Agency - ECHA), a to podle:
a)
Přílohy XVII nařízení REACH ze dne 1. 6. 2009 a následných aktualizací - Omezení výroby,
uvádění na trh a používání nebezpečných látek, přípravků a předmětů. Seznam LIST OF RESTRICTIONS
lze dohledat na http://echa.europa.eu
b)
Aktualizovaného Kandidátského seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (Substances of
Very High Concern - SVHC). Seznam zahrnuje k 16. 01. 2020 205 chemických látek, z nichž 43 je
zařazeno do přílohy XIV nařízení REACH. Seznam CANDIDATE LIST OF SUBSTANCES OF VERY HIGH
CONCERN FOR AUTORIZATION lze dohledat na http://echa.europa.eu
TEBO, a.s. nezaručuje správnost údajů a nenese žádnou odpovědnost za nepřesné/neúplné informace na bezpečnostních
listech (MSDS) dodavatelů.

DECLARATION TO REGULATION SVHC (REACH)
TEBO, a.s. as the follow-up user is aware of the obligations arising from the Regulation REACH and its
position between the contractors.
Within the Regulation EC No. 1907/2006 (REACH), TEBO, a.s. is follow-up user of chemicals
substances and mixtures, and therefore TEBO, a.s. does not apply to registration of chemicals
substances and mixtures.
TEBO, a.s. continuously evaluates products and confirms that it does not use any of chemicals listed in
the updated SVHC Candidate List of SVHC during their processing.
The safety of the chemical substances and mixtures used in TEBO, a.s. is judged according to the
contractor’s Material Safety data sheets (MSDS) and after that according to the lists published by the
European Chemical Agency (ECHA):
a)
Annex XVII of the Regulations REACH published on the 1st of June 2009 and the consecutive
updates - RESTRICTIONS ON THE MANUFACTURE, PLACING ON THE MARKET AND USE OF CERTAIN
DANGEROUS SUBSTANCES, MIXTURES AND ARTICLES. The complete list of restrictions is available on
http://echa.europa.eu
b)
An updated Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC). The list includes 205
chemicals, of which 43 are listed in Annex XIV of the REACH Regulation to 16th January 2020. The
CANDIDATE LIST OF SUBSTANCES OF VERY HIGH CONCERN FOR AUTHORIZATION can be found at
http://echa.europa.eu
TEBO, a.s. it does not guarantee the correctness of the data and assumes no responsibility for inaccurate/incomplete
information on suppliers' safety data sheets (MSDS).

