29. Kurz Aplikované Chemické Legislativy

KACHLE

14. – 15. 10. 2020 ON-LINE
Přehled témat:
1. DEN
CYKLUS PŘEDNÁŠEK


Přehled aktualit napříč chemickou legislativou a souvisejících předpisů
(Ing. et Ing. Alena Jelínková, DEKRA CZ a.s.)



Změny v Zákoně č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví - nakládání s nebezpečnými látkami
a směsmi, změny v NV č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci -přípustné
expoziční limity, kategorizace prací
(Mgr. Lenka Esterková, Krajská hygienická stanice JMK, Hygiena práce)



Oznamování SVHC látek v předmětech do databáze SCIP, nová povinnost od ledna 2021
(týká se všech předmětů dodávaných na trh EU, obsahující SVHC látky)
(Ing. Alexandra Novotná, CSc., Ministerstvo obchodu a průmyslu, Odbor průmyslové ekologie)



Postup a kritéria pro klasifikaci směsí jako akutně toxických, praktické ukázky a příklady
(MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc., Státní zdravotní ústav, NRC pro průmyslové chemické látky
a přípravky)



Informace o kontrolách prováděných ČIŽP v oblasti chemických látek
(Ing. Petr Musil / Ing. Gabriela Peřinová, Česká inspekce životního prostředí)



Základní povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, možnosti využití výjimek, podmínky pro balení
v omezeném množství
(Bc. Petr Augustin Lukaštík, DEKRA CZ a.s.)



Požadavky na informace pro přepravu nebezpečných látek a směsí v bezpečnostním listu.
ADR a ILNO. (Současné i nové požadavky na informace v BL, zdroje údajů pro oddíl 14 BL. Povinné
informace ADR při přepravě nebezpečného odpadu.)
(Ing. Anna Švrčula, DEKRA CZ a.s.)



Zákon o obalech a systém EKO-KOM
(přehled povinností, evidence obalů, fungování systému EKO-KOM)
(Lukáš Beránek, EKO-KOM, a.s.)
2. DEN
WORKSHOP: Bezpečnostní listy a scénáře expozice
Zcela nové aktuální požadavky na bezpečnostní listy!
Změna přílohy II, REACH: (OPĚT!) změna formátu BL, povinné údaje k nanoformám a endokrinním
disruptorům, další významné změny a požadavky.
UPLATŇOVÁNÍ NOVÝCH POŽADAVKŮ JIŽ OD 1.1. 2021!
Zároveň se dozvíte, jaké náležitosti má správný bezpečnostní list mít, jakým způsobem, komu a kdy
ho poskytnout, ve kterých oddílech se nejčastěji chybuje, kde naleznete informace o registrovaných
látkách a jak je využít v bezpečnostních listech, jak naložit s obdrženými expozičními scénáři a za
jakých okolností byste měli vypracovat svůj vlastní a další informace.
Změna programu vyhrazena.
(RNDr. Marie Weissová / Ing. et Ing. Alena Jelínková, DEKRA CZ a.s.)

BONUS
pro zájemce, kteří se zúčastní kurzu 29. KACHLE a zároveň samostatného Workshopu UFI kódy:
SLEVA 50 % na Workshop UFI kódy (pořádaný dne 6.10.2020 ON-LINE)
POVINNOST NOVÉHO HARMONIZOVANÉHO OZNAMOVÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ KÓDEM UFI
OD 1. 1. 2021!
Těšíme se na Vás
Tým DEKRA CZ a.s.

