Tenviro
Kemikalier i varor/ product compliance
REACH & RoHS kurs för varuleverantörer
Bakgrund
REACH berör alla företag som tillverkar, importerar, levererar eller använder kemiska
ämnen. Även tillverkare, importörer & leverantörer av varor berörs pga. växande
ämneslistor såsom kandidatförteckningen och REACH bilagor. Sedan 2013 infaller
dessutom mer elektrisk & elektronisk utrustning under RoHS II riktlinje med nya krav
såsom CE märkning av produkter och fokus på nya ämnen.
Alla företag som levererar varor/ produkter (såsom redskap, ICT, textil, möbler,
plastvaror, komponenter, dela etc.) ha att göra med produkt compliance regler.
Målgrupp
Utifrån vår bakgrund inom REACH upplysningen och erfarenhet inom regulatory
compliance har vi utvecklat en praktisk kurs som vänder sig till dig som levererar varor/
har ansvar för att uppnå produktregler.
Målen är att öka kunskapen inom produktregler (kemikalier i varor) så att ni få reda på
era skyldigheter och de viktigaste compliance åtgärder att vidta.
Program (online kurser delas upp i 2 halvdagar)
09.00 - Inledning i REACH:
10.30 • definitioner, roller & skyldigheter varuleverantörer
• viktigaste REACH listor & SCIP notifiering
10.30 - RoHS II & CE:
12.00 • nya scope & undantag
• CE märkning & DoC
12.00 - Lunch
12.30
12.30 - Produktregler (krav för varuleverantörer):
14.00 • kandidatförteckningen och 0,1% gränsen i EU
• REACH bilaga XIV & XVII ämnen och skyldigheter
• skillnader RoHS/ CE & REACH
• POP-förordningen, conflict minerals
14.00 - Material & ämnen (usual suspects):
14.30 • vilka ämnen är mest relevant för era produkter?
• att testa produkter
14.30 - Uppfylla alla krav (best practices):
16.00 • (inköps)rutiner, leverantörsbedömning
• kommunikation i kedjan, deklarationer, intyg

Tenviro
Priser (2021):
• kurser hos er: 12 950 kr. (max. 15 deltagare), Online: 9 995 kr (max. 8 deltagare)
• öppna kurser: 4 450 kr. per person, Online: 3 450 kr
• 10% rabatt vid flera kurser, flera personer per företag eller max 5 deltagare hos er.
Priserna är exklusive moms och milersättning (kurser hos er). Presentationen (pdf) med
intressanta länkar ingår. Vid öppna kurser ingår en lunch (bröd/ soppa). Även en timmes
rådgivning ingår. Se för nästa öppen kurs och online bokning:
https://www.tenviro.se/reach_clp_kurser.php
Alternativ
Det finns även kortkurser i samband med REACH revisioner (audits). En revision
resulterar i en rapport med slutsatser kring era skyldigheter och innehåller praktiska
rekommendationer. En revision med kortkurs kan göras hos er eller via internet:
https://www.tenviro.se/reach_clp_revisioner.php.
Tenviro AB
Med en bakgrund inom REACH & CLP upplysningen och industrin stödjer vi företag
med kurser, efterlevnadsrevisioner och coaching i hela Europa. Se gärna våra
Referensprojekt.
Kontakt
• anmäla till kursen:
• email/ formulär:
• telefon:

Juni 2021

https://www.tenviro.se/anmälning.php
https://www.tenviro.se/kontakt.php
0478 – 10254

