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Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.

Úvodní slovo prezidenta ABPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
do konce roku 2010 zbývá pouze několik málo
dnů. V této krátké době čeká výkonný výbor našeho sdružení mnoho práce – jednoznačnou
prioritou je příprava vydání novelizovaného
předpisu RID. Pro uživatele tohoto předpisu
chystáme mnoho dalších materiálů. K dispozici
tak budou bezpečnostní značky ve vysokém
rozlišení, platná legislativa týkající se železniční
nákladní dopravy nebo informace o systému
TRINS. Vlastní předpis bude koncipován stejně
jako v minulosti – k tištěné verzi tak obdržíte i
elektronickou. Zakoupit jej budete moci na internetové aplikaci nebo na semináři, který bude
pořádat naše sdružení. Tento seminář bude zaměřen na změny v předpisu RID a měl by se
uskutečnit v první polovině měsíce února v prostorách kinosálu Ministerstva dopravy v Praze.
Poslední seminář v Kralupech nad Vltavou byl
přijat velice kladně. Je patrné, že oblast techniky
vozů naše členy zajímá a zajisté se k ní zase
vrátíme. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě semináře podíleli i těm, kteří se semináře
zúčastnili.
Jak jsem uvedl na začátku tohoto úvodního slova blíží se konec roku 2010. Osobně jsem přesvědčen o tom, že se nám všem podaří naší
svědomitou prací zajistit bezpečnost při manipulacích s nebezpečnými věcmi i v dalším roce. Ať
je srážka vlaků s následným požárem v Polsku
pro nás všechny varováním.
Vladimír Zelený
prezident ABPZ
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Seminář na téma „Technika a provoz cisternových vozů“
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. pořádala 14. – 15.9.2010 dvoudenní seminář na téma „TECHNIKA A PROVOZ CISTERNOVÝCH VOZŮ“ v Kralupech nad Vltavou.

První den byl rozdělen do tří bloků přednášek.
V dopoledním bloku se po uvítání prezidentem
ABPZ panem Vladimírem Zeleným ujal slova
Ing. Manfred Schubert ze společnosti Railtest,
který se věnoval především problematice údržby
železničních vozů. Ve své přednášce shrnul
přehled příslušné evropské legislativy, problematiku certifikování opraven a dále informoval o
iniciativě Evropské železniční agentury (ERA) a
mezinárodních svazů, která byla směrována na
údržbu dvojkolí. Jedná se o systém provádění
kontrol dvojkolí (systém EVIC), namátkových
kontrol a vyhodnocení v určitých podmínkách
provozování (se zaměřením na provoz vozů
v agresivních podmínkách) a systém zpětného
sledování historie údržby dvojkolí. V další části
svoji přednášky Ing. Schubert rámcově nastínil
změny v předpisu RID, které vstoupí v platnost
od 1.1.2011. Na závěr svojí přednášky se zaměřil na problematiku „crash nárazníků“.
Jako další vystoupil se svou přednáškou na téma kontrol nebezpečných věcí p. Zdeněk Sláma
z Drážního úřadu, který se věnoval problematice
provádění kontrol (státního dozoru) při přepravách nebezpečných věcí. Dále p. Sláma infor-
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moval o zjištěných skutečnostech při kontrolách
(bezpečnostní plány, zprávy o nehodách,
podrobné postupy a pokyny pro obsluhu, doklady o školení). Závěr přednášek patřil problematice označování vozů, nedostatkům v přepravních
dokladech a zjištěným netěsnostem armatur
vozů v praxi.
V poslední přednášce dopoledního bloku seznámil Ing. Svatopluk Křivánek posluchače
s označováním železničních vozů dle platných
předpisů se zaměřením na speciální označení u
železničních cisternových vozů. Ve druhé části
přednášky Ing. Křivánek předvedl označování
cisternových vozů na fotografiích pořízených
v praxi.
Druhý blok zahájil přednáškou Ing. Michal Sívek
z Drážní inspekce, který se v první části věnoval
pohledu Drážní inspekce na přepravu nebezpečných věcí. V další části postupně informoval
o činnosti Drážní inspekce, mimořádných událostech za předchozí období a dozorování přeprav nebezpečných věcí Drážní inspekcí.
S problematikou provádění kontrol přeprav nebezpečných věcí dle metodiky vyhlášky UIC
471-3 seznámil posluchače semináře p. Stani-
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slav Hájek ze společnosti ČD Cargo a.s. ve své
přednášce dále informoval o nejčastěji zjišťovaných závadách při přepravách nebezpečných
věcí a na závěr uvedl několik příkladů zjištěných
závad za první pololetí roku 2010.
V další přednášce představil p. Radek Klein pohled společnosti Unipetrol Doprava, s.r.o. na
problematiku uplatňování požadavků RID
v praxi. Na počátku svojí přednášky představil
posluchačům společnost, dále se věnoval činnosti bezpečnostních poradců a nakonec seznámil posluchače s problematikou určování
stupně plnění v praxi.
V podvečerním bloku znovu přednášel Ing. Svatopluk Křivánek, který seznámil posluchače
s přehledem funkcí běžně osazených armatur
cisternových vozů (vnitřní armatura, vnější armatura, bezpečnostní armatura, nuceně ovládané
odvzdušňovací ventily). První den semináře poté
ukončil svojí přednáškou Ing. Quido Kratochvíl
ze společnosti Unipetrol Services, s.r.o. který
informoval zúčastněné o provozu systému
TRINS.
Druhý den semináře byl zaměřen prakticky.
Proběhl v prostoru odstavného kolejiště žst. Kralupy nad Vltavou, kde byli přistavené 3 vozy zapůjčené společností Unipetrol doprava s.r.o. -vůz
na přepravu tř. 2, tř. 3, a tř. 8 RID. Názorný výklad a popis jednotlivých armatur a dílů cisternových vozů na místě popsal Ing. Svatopluk Křivánek.
Dále byla přichystána prezentace společnosti
Certezza zabývající se nejen přepravou motorových paliv. Společnost představila silniční cisternový vůz pro přepravu nebezpečných věcí tř. 3
ADR, mobilní kontejnery s výdejem a záchytné
vany. Společnost zastupoval Ing. Jaroslav Richter.
Firma FAS představila mobilní přečerpávací zařízení na přečerpávání zkapalněných plynů.
S podrobnostmi seznámil zúčastněné p. Robert
Zapletal.
Seminář ukončila ukázka techniky pro nakolejení
cisternového vozu, kterou zprostředkovali hasiči
SŽDC Kralupy nad Vltavou. I přes drobnou nepřízeň počasí byl seminář velmi vydařený. Zú-
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častnilo se ho 51 osob. Poděkování patří všem,
kteří se na uskutečnění semináře podíleli, přednášejícím a především všem vystavovatelům,
kteří byli ochotni představit svoje produkty a
služby účastníkům semináře.
Bc. Marie Domská
člen ABPZ, DVI a.s.
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Aktualizace na www.mdcr.cz – sekce dotazů
Na internetové prezentaci Ministerstva dopravy se objevila aktualizace sekce nejčastěji
pokládaných otázek- FAQ. Nové informace se týkají jazyku, ve kterém se vyplňuje přepravní doklad ve vnitrostátní přepravě a cisternových vozů / cisternových kontejnerů naplněných z technologických důvodů dusíkem.
V jakém jazyce se vyplňuje přepravní doklad
při vnitrostátní přepravě nebezpečných věcí
po železnici ?
Přepravní doklad pro vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí po železnici se vyplňuje
v jednom nebo více jazycích, přičemž jedním
z těchto jazyků musí být čeština. Pro více jazyčné vyplnění se vedle češtiny může použít francouzština, němčina nebo angličtina. Odst. 1, Čl.
6, Směrnice 2008/68/ES, o pozemní přepravě
nebezpečných věcí umožňuje členskému státu,
aby pro přepravní operace na svém území povolil použití jiných jazyků, než je uvedeno v příloze.
Jak se označuje prázdný vyčištěný cisternový vůz/cisternový kontejner naplněný z technologických důvodů dusíkem ?
Pokud v tomto případě tlak dusíku v cisterně při
teplotě 20°C nepřesahuje 200 kPa (2 bary), nevztahují se na ně v takovém případě ustanovení
RID (viz. ustanovení pododdílu 1.1.3.2 (c)) a
není proto třeba cisternový vůz/cisternový kontejner označit výstražnou značkou pro zaplynované vozy, kontejnery a cisterny dle pododdílu
5.5.2.3 RID.
---------------------------------------------------------------Komentář:
Cisternové vozy naplněné dusíkem představují
potencionální riziko pro pracovníky, kteří mají
vstoupit do nádrže. Příkladem je tragická událost
ke které došlo v Itálii (Molfetta) dne 3.3.2008 a o
niž jsme Vás informovali v bulletinu 1/08. Při
čištění cisternového kontejneru po předchozí
přepravě síry došlo k úmrtí 5 pracovníků. Jednou
z příčin je možná přítomnost dusíku v nádrži.
Pokud se chcete seznámit s touto problematikou
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podrobněji, doporučujeme Vám prezentaci člena
výkonného výboru ABPZ Bc. Jindřich Křípala na
adrese:
http://www.schp.cz/prilohy/452d94b2/6.%20TRINS%20ABPZ_JK.ppt

Z výše uvedeného je zřejmé, že se v případě
naplnění vozu dusíkem do hodnoty 2 barů vlastní přeprava neprobíhá jako UN 3359
ZAPLYNOVANÁ JEDNOTKA.
S ohledem na to, že tyto přepravy jsou běžně
prováděné, je vhodné posoudit, jak tuto situaci
řeší v zahraničí - stejný postup již uplatňuje v ČR
například opravna RYKO:
Vůz je po „nadusíkování“ označen pomocí samolepící pásky žluté barvy s černým nápisem
N2 – Stickstoff. Touto páskou jsou označeny
spoje přírub jak jednotlivých výpustných ventilů,
tak i víko průlezu. Obsluha je tak okamžitě informována o tom, že cisternový vůz byl naplněn
dusíkem. Toto opatření je doprovázeno zápisem
do přepravního dokladu (informace pro příjemce
– např. kolonka č. 23 nákladního listu pro vnitrostátní přepravu) o tom, že vůz byl naplněn
dusíkem.
V současné době se jedná zřejmě o nejlepší
systém předání informace. Je ale pravdou, že
není samospasitelný – může být opomenuto toto
označení umístit, případně je toto označení na
vozech provozováno i v době, kdy již toto označení pozbylo platnost. Další možností je nařízená kontrola ovzduší analyzátorem před vstupem
do vlastní nádrže.
Kombinací výše uvedených postupů je možné
minimalizovat riziko tragédie, ke které došlo
v Itálii.
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Označení vozu, který byl naplněn dusíkem v opravně.

Pouze pro doplnění: dusík se používá i při vykládce zkapalněných plynů – jeho pomocí je přepravovaná
látka „vytlačena“. I nádrž tohoto prázdného vozu tak obsahuje nejen zbytek přepravované látky (v tomto
případě UN 1005 Amoniak (Čpavek), bezvodý), ale i množství dusíku. Přepravě je však v tomto případě
vždy uskutečňována v režimu a podle požadavků na poslední přepravovanou nebezpečnou věc.
Radek Klein
viceprezident ABPZ
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Předpis RID ve znění platném od 1.1.2011
Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s. připravuje vydání novelizovaného předpisu RID
ve znění platném od 1.1.2011.
V současné době začínají členové výkonného
výboru pracovat na vydání novelizovaného
předpisu RID. Následovat bude příprava podkladů pro tiskárnu a zadání tisku. Po odsouhlasení
grafického zpracování prvního výtisku nebude už
nic bránit tomu, aby se tisk předpisu rozeběhl na
„plné obrátky“. Samozřejmostí bude následné
uspořádání semináře, kde bude předpis možno
zakoupit.
Na osvědčeném modelu provedení předpisu se
nebude nic měnit. Rozdílem bude tentokrát pouze to, že nebudete nuceni k nákupu nových desek. Prostě provedete výměnu všech listů předpisu RID.
Při nákupu předpisu RID získáte nejenom předpis v tištěné podobě, ale i ve verzi elektronické
na přiloženém CD. Budeme se snažit rozšířit
okruh pracovních materiálů, které na CD umístíme. V současné době jsou připraveny například
bezpečnostní značky ve vysokém rozlišení.
Rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k pomoci
při zajišťování reklamy do předpisu RID. Díky
kontaktům některých členů výboru se nám podařilo získat nové zájemce o umístění reklamy, na
druhou stranu je potřeba říci, že někteří naši
předchozí partneři, kteří do předpisu RID reklamu umístili, již nemají zájem, případně umístit
reklamu v současné době nemohou z důvodu
úspor finančních prostředků.
Naše sdružení nabízí následující podmínky pro
umístění reklamy:

-

každý zadavatel obdrží 1 ks výtisku předpisu RID zdarma, celkově předpokládáme
vydání cca 120 ks
předpis RID bude prodáván v České a
Slovenské republice
možnost další spolupráce a prezentace
na akcích pořádaných našim sdružením

Podmínky umístění reklamy:
-

-

-

celostránkové provedení reklamy ve formátu A4
podklady pro reklamu dodá zadavatel
v elektronické podobě na emailovou adresu: radek.klein@unipetrol.cz (podklady je
nutné zaslat nejpozději do 23.12.2010)
není možné činit nároky na umístění reklamy. Vynasnažíme se však umístit Vaši
reklamu na místo, které bude co možná
nejvíce odpovídat zaměření Vašich služeb
a produktů
cena za umístění reklamy je stanovena na
10 000,- Kč / 1strana. ABPZ není plátcem
DPH.

Co nabízíme:
- celostránkovou reklamu v tištěné verzi
předpisu RID
- stejnou reklamu v elektronické verzi předpisu, který je dodáván přímo s tištěnou
verzí
- aktivní hypertextový odkaz na Vaši internetovou prezentaci v hlavním menu elektronické verze předpisu
- možnost zobrazování reklamního banneru
na
internetové
prezentaci
ABPZ
(www.dgsa-rid.cz).
- umístění reklamy do informačního bulletinu Asociace bezpečnostních poradců a
znalců minimálně 1x za rok
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Nehoda cisternových vozů v Polsku
Dne 8.11.2010 došlo v blízkosti města Bialystok ke srážce dvou nákladních vlaků. Výsledkem byla
série výbuchů a ohromný požár.
V 5.30 bylo přijato první hlášení záchranným
složkám o srážce dvou nákladních vlaků. Jednalo se o vlak přepravující lisovaný železný šrot a
vlak přepravující cisternové vozy ložené UN
1202 Palivo pro vznětové motory a UN 1294
Toluen. Po kolizi došlo k proražení jednoho
z cisternových vozů a následné iniciaci uniklé
motorové nafty.
Požár zdolávalo 30 jednotek s 39 vozidly a více
než 160 hasiči. Pouze zázrakem nedošlo
k usmrcení žádné z osob – pouze 2 zaměstnanci
dopravce byli lehce zraněni. Po ambulantním
ošetření byli předvedeni policií k podání vysvětlení.
Podle v současné době známých informací došlo zřejmě k projetí návěsti v poloze stůj vlakem
přepravujícím 32 ložených cisternových vozů
výše uvedených UN kódů.
Požárem bylo zasaženo 17 cisternových vozů
(z nichž 3 explodovaly), 2 motorové lokomotivy a
stanoviště řízení provozu.
Celý zásah byl komplikován velmi vysokou teplotou a hustým dýmem. Další komplikací potom
byla přítomnost cisternových vozů ložených propan butanem v blízkosti ohniska požáru.
V současné době je ustavena komise která řeší
příčiny vzniku nehodové události. O výsledcích
šetření Vás budeme informovat.
Zdroj: www.poranny.pl
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Internetové prezentace ABPZ
V současné době naše sdružení provozuje 2 internetové prezentace na adresách
www.dgsa-rid.cz a www.abp.wz.cz
Proč máme 2 prezentace?
Je to dáno původními propozicemi se kterými naše sdružení začínalo. Protože se na
začátku neinvestovalo do nákupu a použila
se internetová adresa www.abp.wz.cz –
s touto adresou jsme získali 50 MB volného
prostoru. Postupem času jsme chtěli získat
vlastní adresu s profesionálními službami a
především s větším prostorem. Z tohoto důvodu jsme objednali adresu www.dgsa-rid.cz
tentokrát s prostorem 20x větším – 1 GB.

ností. Pokud tedy budete chtít informovat o
existenci našeho sdružení, měli byste vždy
okazovat na adresu www.dgsa-rid.cz
Jak to bude v budoucnosti?
Osobně nepředpokládám žádný další vývoj
v této oblasti. Obě prezentace slouží k naší
spokojenosti. Teď je již pouze na Vás jak
budete prezentace navštěvovat a využívat.

Proč je nutné vést prezentace souběžně?
Každá z výše uvedených adres funguje na
jiném počítačovém systému. Zatímco
www.dgsa-rid.cz funguje na platformě Windows, adresa www.abp.wz.cz je postavena
na platformě Linux. Běžný uživatel nic nepozná, pro správce je toto řešení výhodné
s ohledem na možnost provozování více
systémů. V současné době je rozhodující to,
že na internetové adrese www.dgsa-rid.cz
by nebylo možné provozovat systém sekce
ve které Vám zprostředkováváme zápisy
z jednotlivých jednání výboru a valných
hromad.

Prezentace na adrese www.abp.wz.cz

Která z těchto adres je tedy platná?
Platné jsou obě dvě. Rozdíl je v tom, že jako
primární sloučí prezentace na www.dgsarid.cz. Touto adresou se v současné době
prezentujeme před laickou i odbornou veřej-
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Prezentace na adrese www.dgsa-rid.cz

Radek Klein
viceprezident ABPZ
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EASA registration

www.EASAdg.org

Executive Board Geneva 25.03.2010

Geneva (CH) , March 25. 2010
Neformální překlad původního
textu.
Přeložil Ing. Quido Kratochvíl.

EASA Novinky
Edition 1, 1st Quarter 2010
Vážení bezpečnostní poradci (DGSA),
jako prezident EASA jsem rád, že mohu ohlásit naše první
As Chairman of EASA, I am very happy to
novinky. Jsem si jist, že tyto novinky budou dobrým
announcea our
firstnástrojem,
newsletter.
I am
sure that this
způsobem
dobrým
jehož
prostřednictvím
news letter
is going
be a good
way and
a good
můžeme
(všichni)
sdíletto
zkušenosti,
podávat
zprávy
o
tool,
we
(all)
can
share
experiences,
report
on
aktivitách EASA a o činnostech všech našich národníchthe
EASA activities and of all our national
asociacích.
Vítejte
u prvního vydání EASA novinek, ze kterých poznáte
associations.
hlavní
oblastitozaměření
EASA v of
souvislosti
s našimi
Welcome
the 1st edition
the EASA
newsletter
odpovědnostmi
a
činnostmi.
Udělali
jsme
velký
pokrok
which I hope will give you a flavor of the main za
posledních pár měsíců a postupně se stále více a více
areas where EASA is focusing according to our
Jesus Pellejero
asociací stává členem EASA.
responsabilities and activities. We have made good
Jednou z nejdůležitějších věcí pro mne je zpracování
EASA Chairman
progress
over
the past months
anda little
nejlepší
praxe
bezpečnostního
poradce
návodby
prolittle
zajištění
more
association
are interested to be integrated in
a
zabezpečení
nákladu.
Jesus.pellejero@easadg.org
ZEASA.
několika důvodů mi dovolte vyzvat Vás ke sdílení
myšlenek, zpětné vazby a připomínek. Opravdu rádi
uslyšíme
o problémech,
řešit jako of
bezpečnostní
One highlight
for mekteré
is tomusíte
development
best
poradce.
practice DGSA and as well a guideline of Cargo

Securing.
For several reasons, let me inviting you to share
your ideas, feedback and comments with us. We
really like to hear from your side what the issues
are and where we have in our job as DGSA.

1
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BACKGROUND INFORMATION:
ZThe
historie
European Association Safety Adviser
Evropská
bezpečnostních
poradců je
federací
(EASA),asociace
is a federation
of different
national
různých národních asociací bezpečnostních poradců.
association of DGSA - Dangerous Goods
Jako taková, má trvalý zájem o všechny aspekty
Safety Adviser (DGSAs).
výcviku bezpečnostních poradců a zejména o podporu
nových iniciativ a zlepšení standardů v regulačních
As such, itaplikovaných
has an on-going
concern with all
požadavcích
na mezinárodní
aspects of Snaha
the training
of všech
DGSAs
and in
společenství.
být v čele ve
věcech
týkajících
věcí zavazuje
své
particularse přepravy
with thenebezpečných
encouragement
of new
členy
k
tomu,
aby
měli
bezvadné
znalosti
o
přepravě
initiatives and improvement in the standardsa
výcviku
v oblasti nebezpečných
of regulatory
requirementsvěcí.
provided to the

international user community. Being at the
forefront in all matters concerning the
transport of dangerous goods, its members
provide a sound knowledge in all respects of
transport and training for dangerous goods.

Ernest Winkler, Stephan Petit,
Jesus Pellejero, Eduardo Garcia
Geneva 25.03.2009

EASA
organizací
založenou v roce
2009,in
hlavními
podpora
zakládání
EASAje neziskovou
is a non-profit
organisation
created
2009,cíly
thejsou:
main
targets
is: To
národních
asociací
ve
všech
členských
státech
s
platností
ADR/ADN
a
RID
a
organizovat
promote the foundation of national associations in all member states of the
konference
a sympozia
na téma
a o problémech
ADR/ADN
and RID
regulation
and tospolečného
organise zájmu.
conferences and symposia on
EASA je registrována v Madridu (Španělsko), hlavními zakladateli byly 4 asociace
topics and problems of common interest.
bezpečnostních poradců následujících zemí: Španělsko, Francie, Švýcarsko a Portugalsko.
Další evropské národní asociace přijímají rozhodnutí o vstupu do EASA.
EASAzávazkem
Statutesje respektovat
are registered
in Madrid
(Spain),
fourprotože
national
associations
Naším
a uplatňovat
pravidla
a standardy,
bezpečnost
je naší of
DGSA
were the main founders, Spain, France, Switzerland and Portugal.
hlavní
prioritou.
Actualy otevřenost,
anothers konstruktivní
National European
Associations
DGSA
area vtaking
new
Názorová
přístup, spolupráce
ve všem aofvždy
zapojeni
jedné linii
scompromis
návrhy společného
ADR/RID/ADN
to be setkání
integrated
in EASA. a WP 15.

Our commitment is to respect and enforce the rules and standards for the security
our first priority.
Open mentality, constructive, cooperation in everything and always engaged and
to be in line with the proposal and suggestion of this joint meeting
ADR/RID/ADN and WP15

2
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ANCS - ASSOCIATION NATIONALE DES
CONSEILLERS
A LA SECURITE
- France
ANCS - ASSOCIATION
NATIONALE
DES
jeCONSEILLERS
velmi dynamickou
a aktivní
asociací.
A LA
SECURITE,
is aNaše
veryasociace
dynamic

ANCS - ASSOCIATION
NATIONALE DES CONSEILLERS
A LA SECURITE – France

ANCS Chairman
François-Xavier Carbonne

přináší
podporu
našim členům v jejich poslání.
and active
association.
ANCS
organizuje mnoho
během
Our association
bringsudálostí
a support
forroku
ourpo celé
Francii nejen v Paříži.
members in their mission.
Také jsme se účastnili prodejních výstav spojených s
„předpisy pro přepravu nebezpečných věcí“. Vytvořili
ANCS
organize
many
events all těchto
along akcí
the year
jsme
mnoho
partnerství
s organizátory
za
and
everywhere
in
France,
not
only
in
¨Paris.
účelem organizování debat o pravidlech ADR v rámci
těchto prodejních výstav. Jednou z důležitých úvah,
kterými
se participated
zabýváme je kvalifikace
bezpečnostního
We also
to Trade shows
in relation
poradce
pro přepravuGoods
nebezpečných
věcí, zájem
with "Dangerous
Regulation".
Weahave
perspektiva
externího
profesionála,
ISO
9001
nebo ISQ.
built a great numbers of partnerships with
V prosinci 2009 jsem byl pozván do Francie, do Paříže p.
organizers in order to organize debates around
François-Xavier Carbonnem, presidentem francouzské
the ADR rules in trade show.
asociace BP (ANCS ASSOCIATION NATIONALE DES
CONSEILLERS A LA SECURITE).
Onetoimportant
point for
ANCS
concerning
Bylo
zajímavé setkání,
protože
jsmeisměli
příležitostthe
qualification
DGSA, Interest
andcíle
perspective
představit
EASAofa diskutovat
naše hlavní
všech BP.
Dále
je uveden
program
jednání francouzské
to the
profession
of external,
ISO 9001asociace
or ISQ.ve
francouzštině:

ANCS - ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLERS A LA SECURITE - France
In December 2009 I was in Paris invited by Mr. François-Xavier Carbonne, President of ANCS
ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLERS A LA SECURITE.
It was an interesting meeting, due to we have the opportunity to present EASA and discuss our main
targets for all DGSA Dangerous Good Safety Advisers.
AGENDA MEETING PARIS
•

9 h 30 Comparatif arrêté du 01 juin 2001 / arrêté du 29 mai 2009 par Patrick
WOJCIECHOWSKI

•

10 h 00 L'ANCS et L'EASA. Présentation de l'EASA et des travaux du Joint Meeting
ADR/RID, WP 15 ,par Jesus Pellejero, président.

3
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•

11 h 00 Les TMD en Espagne par Jesus Pellejero.

•

12 h 00 Repas – Le Gorille Blanc

•

14 h 00 Débat sur le thème : une qualification ISQ ou autre référentiel Conseiller à la
sécurité : Intérêt et perspective pour la profession de CSTMD externe. François-Xavier
CARBONNE (annulation de la personne de l'ISQ vendredi)

•

15 h 00 Retour d'expérience : Olivier Fayet : Fuite sur Bac HCl

•

15 h 30 Équipements divers des véhicules et nouvelles consignes ? Retour
d'expérience...

•

16 h 00 Présentations des actions en Provinces : Ouest, Rhônes Alpes, Idf, ...et
maintenant la région Centre ! : comment dynamiser les actions de l'ANCS. Lien entre
action régionale et action nationale. L'ANCS en 2010 : Évolution des statuts et du
fonctionnement.

•

16 h 45 : fin de la réunion

ABPZ - CZHEZ
Asociace bezpečnostních
poradců a znalců, o.s.

Prague Workshop 20 and 21.01.2010
Dne 19. 1. 2010 byl Jesus Pellejero jako prezident EASA
On Tuesday
19.01.2010,
Jesus
Pellejeročeské
as President
pozván
p. Vladimírem
Zeleným,
prezidentem
asociace BP
of výroční
EASA,setkání
was invited
byseminář
Mr. Vladimir
Zeleny.
na
a pracovní
organizovaný
ABPZ.
Byla
to dobrá
představitAssociation,
EASA, poznat for
výkonný
President
ofpříležitost
Czech National
the
výbor
ABPZ
a
také
zástupce
českých
úřadů.
annual meeting and workshop organized by ABPZ.

It is a good opportunity to present EASA and to have

4
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Před
seminářem,
dnewith
20. 1.
2010 ABPZ
zorganizovala
several
contacts
ABPZ
Executive
Board and
zajímavou
návštěvu
plnicího/stáčecího
místa
nebezpečných
věcí
also Czech authorities.
třídy 2 dle RID v SYNTHOS Kralupy a.s. v Kralupech nad
Vltavou.
Previous the workshop, ABPZ organized an

interesting visit for inspection of loading and
unloading positions of dangerous goods, Class 2
according to the RID in SYNTHOS Kralupy,
joint stock company in Kralupy nad Vltavou.

Vladimir Zeleny
ABPZ Chairman
Czech

Ve
21. 1. 2010
proběhl seminář
v Praze nainnásledující
Onstředu
Wednesday
21.01.2010
a Workshop
Prague
téma:
with the following theme:
1.1.Dodržování
podmínek
RID
z hlediska Ministerstva
dopravy,
Observation
of RID
conditions
from the point
of
Drážní inspekce a Drážního úřadu.
view of the Czech Ministry of Transport, Rail Safety
Záštitu převzal: p. Jan Fiedler, ředitel odboru železniční a
Inspection and
Rail Authority.
Workshop pictures Prague kombinované
dopravy českého Ministerstva dopravy.
Jan Fiedler,
Director úřadu
of Department
2.Patronage:
VystoupeníMr
zástupce
českého Drážního
představilo of
Railway
Transport
Combined
úřad,
realizaci
kontrol a and
analýzu
zjištěnýchTransport,
nedostatků the
Ministry
of Transport.
sCzech
ohledem
na přepravu
nebezpečných věcí.

2.- Appearance of a representative of the Czech Rail
Authority company presentation, performance of
inspections and analysis of found discrepancies with
regard to transport of dangerous goods.
3.- Appearance of a representative of the Czech Rail
Safety Inspection – conditions of reporting
accidents/incidents connected with transport of
dangerous goods, investigation of extraordinary
events (accidents analysis, fines, etc.), conclusions

5
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3.
Vystoupení
zástupceof
Drážní
inspekce in
- podmínky
ohlašování
from
investigation
the accident
Italy (transport
havárií/nehod
s přepravou nebezpečných věcí,
of liquefied spojených
hydrocarbons).
vyšetřování nežádoucích událostí (analýza havárií, pokuty, atd.),
závěry z vyšetřování havárie v Itálii (přeprava zkapalněných
4.- Appearance of the president of EASA - European
uhlovodíkù).
Association
of SafetyEASA,
Advisors,
Mr.
Jesus Pellejero
4.
vystoupení prezidenta
p. Jesus
Pellejero

ACSTMD - Association des
Conseillers à la Sécurité
pour le Transport de
Marchandises Dangereuses
France
článek nebyl dodán

Not article was sent

Stephan Pettit
ACSTMD VicePresident

6
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VAG - Verband der
Schweizerischen
Ausbildungsveranstalter für
Gefahrgutbeauftragte
VAG President
Ernest Winkler

Ernest Winkler
GEFAG Chairman

Switzerland

PROPOSALS FOR
AMENDMENTS TO
RID/ADR/ADN
Introduction
The requirements regarding placards
are clear:
According to paragraph
5.3.1.1.placards
shall
correspond
to
labels
required in column (5) or
(6) of Table A of chapter
3.2,
Placards shall conform to
the image specified under
paragraph 5.3.1.7.1 (except
for class 7).
However the requirements regarding
the mark for environmentally
hazardous substances need to be
clarified. According to section 5.3.6:

Od zavedení nové kapitoly 1.8.3 o poradcích v předpisech
Seit der
desnebezpečných
neuen Kapitelsvěcí
1.8.3
über
den v
ADR,
RIDEinführung
pro přepravu
byly
ustaveny
Gefahrgutbeauftragten
in die Regelwerke
ADR,
RID und
jednotlivých
členských státech
první národní
asociace.
Vaším
ADN
betreffend
der
Beförderung
gefährlicher
Güter
cílem je spojit zájmy poradce a orgány tak, aby tvořilyhaben
celek.
sich
in
den
einzelnen
Vertragsstaaten
erste
nationale
Verbände
K tomu došlo ve Švýcarsku před sedmi lety založením sdružení
etabliert.
Ihr Zielorganizátorů
ist es, die Interessen
derporadce).
VAG
(Asociace
školení pro
Gefahrgutbeauftragten
zusammenzufassen
und ostatními
gegenüber den
Nicméně
doposud chyběla
spolupráce se všemi
Behörden damit ein Sprachrohr zu bilden. So gab es in der
národními asociacemi v oblasti vývoje předpisů pro přepravu
Schweiz bereits seit sieben Jahren die Vereinigung VAG
nebezpečných věcí. To bylo na posledním společném zasedání
(Verband der Ausbildungsveranstalter für
výboru odborníků RID pracovní skupiny WP 15 zdůrazněno.
Gefahrgutbeauftragte).
Federální zástupci vše projednali s výhradou, aniž by museli
poslouchat odborné znalosti a názory samotných zúčastněných
Was jedoch allen nationalen Verbänden bisher fehlte war eine
stran. Jak se zdá, národní organizace z Portugalska, Španělska,
Mitsprachemöglichkeit im Rahmen der Gesetzesentwicklung
Francie a Švýcarska podepsaly jako první vznik EASA v rámci
in diesem Fachbereich. Dies wurde anlässlich der letzten
Evropská
unie. Tagung der WP 15 RID Fachausschuss
Gemeinsamen
Poté
EASA
příštím společné setkání
v OSN
Ženevě
podala
deutlich. DienaRegierungsvertreter
mussten
übervein
Fachgebiet
žádost
o přijetí
jako
pozorovatele
a nevládní
organizace,
a
beraten,
ohne die
fachliche
Unterstützung
und
die Meinung
všichni
doufáme,selbst
že bude
sdružením
pro specializované
der Betroffenen
anhören
zu können.
Nachdem auch in
pracovníky
na
přepravu
nebezpečného
hájící
jejich zájmy
den vergangenen Jahren immer wiederzboží
bei der
Eentwicklung
na
poli. Důležitým
posláním
našich
asociací
dermezinárodním
Regelwerke dieser
fachliche Rat
notwendig
schien,
haben
kromě
působení
na
státní
orgány
je
také
péče
o
rozvoj
členské
sich die nationalen Organisationen Portugals, Spaniens,
základny.
Frankreichs, England und der Schweiz zu einem Europäischen
Verband zusammen geschlossen: die ESAA (European Safety
Advisor Association).
Nachdem der Verband anlässlich der nächsten Gemeinsamen
Tagung in der UNO, Genf, den Antrag um Aufnahme als
Beobachter und Nichtregierungsorganisation gestellt hat, wird
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Kromě
uvedených
informací
dále
představitel
auf einevýše
engagierte
Mitarbeit
dieses
Verbandes
vonšvýcarské
Experten
im Bereich
derv Beförderung
gefährlicher Güter
gehofft.
Neben
asociace
žádá
příslušných ustanoveních
ADR/RID
upřesnění
der Arbeit
in den
Gremien
der Rechtsentwicklung
ist ebenfalls
popisu
a vzoru
značky
pro látky
ohrožující životní (vodní)
prostředí.

Proposal
Switzerland proposes to clarify these
conflicting provisions by adding the
following phrase at the end of section
5.3.6:

Executive Board Geneva 25.03.2010

Annex for the mark:

“The line 12.5 mm inside the edge
and running parallel with it, as
required in paragraph 5.3.1.7.1 (a), is
optional”.

Justification
The annex shows two different
marks. The present proposal seeks to
clarify that both marks are legal.
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AECOS – ACONSENA Spain
- Asociación Española de
Consejeros de Seguridad

Jesus Pellejero
ACONSENA-AECOS
Chairman
Some Pictures
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Some pictures about our conferences - Spain

Pár snímků z konferencí ve Španělsku…
Everyčtvrtletí
quarter,
we sendšpanělské
our spanish
newsletter
to all
Každé
vydáváme
novinky
pro všechny
své
associateds
DGSA
in
Spain.
The
newsletter
has
an
členy. Novinky mají podobnou strukturu jako tyto novinky,
structure
this one. It
aroundvýcviku,
15
mají
asi 15 quite
listů s similar
různými to
informacemi
o: has
legislativě,
sheets,zkušeností,
with different
information
Legislation,
sdílení
zvláštních
záležitostí about:
týkajících
se ADR,
nebezpečných
odpadů,
zajištění
nákladu,
GHS
REACH
Training, Share experience, Special ADR issues,atd.
Jako
každý
rok organizujeme
několik
konferencí,
výcvikù,
Wastes
Dangerous,
Cargo
Securing,
GHS&REACH,
nácvikù
etc... havárií, vytváříme návody - viz níže uvedený seznam
událostí:

As every year, we have organized several conferences,
trainings, mock accidente, guidlines, etc... see below
events:


SEMINAIRE APQ (Almacenamiento Productos Químicos)



SEMINAIRE ATEX (Atmosferas Explosivas)



SEMINAIRE DRILL ACCIDENT



SEMINAIRE SECURY CARGO AND TRANSPORT



SEMINAIRE GHS & REACH



SEMINAIRE RISK PREVENTIONS IN THE TRANSPORT OF
HAZARDOUS



SEMINAIRE WASTE AS HAZARDOUS – ADR , nuevo enfoque
que nos permita estandarizar al máximo y cuantos mas mejor,
los RPs-ADR



SEMINAIRE ENVIRONMENTAL POLLUTANTS AQUATIC (how to
approach this change)

9
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TO SHARE EXPERIENCIES AND FORMS OF ACTION IN OUR
BUSINESS (Agenda 5S Housekeeping, hot work, accidents / near
accidents, etc ....)



ANUAL REPORT about activities of Hazardous



ACCIDENT REPORT: Transport, LOADING, UNLOADING



ADR PROCEDURES ACCORDING TO RD 1566 Y RD 551



HANDBOOK of DGSA



TO SHARE EXPERIENCES WITH FIREMAN and ANE Agency
Navarra of Emergency

International Congress Pamplona

Year 2007

ANE - Emergency Agency of Navarra in a ceremony - 8. 3.
2010
Jesus Pellejero
ocenění
svou práci,
a
ANEzískal
- Emergency
Agency
ofzaNavarra
inpodporu
a ceremony
uznání při výcviku hasičů pro případ havárií s nebezpečnými
The last 08.03.2010, ACONSENA received an award
věcmi. Jesus Pellejero přijal cenu od Juan Ramona Rabate,
for his work, support and recognition in the training of
generálního ředitele bezpečnosti.

firemen and rescue in case of Hazardous accidents.
Jesus Pellejero received the award from Juan Ramon
Rabade, General Director of Security
Jesús Pellejero
ACONSENA - AECOS Chairman

10
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UNITED KINGDOM
QUOTE , Desmond Waight

Spojené království (UK)
Possible UK
Association of DGSAs.
Desmond
Waight
Pravděpodobně asociace BP Spojeného království.
So far the United Kingdom (UK) has not had a
Spojené království nemá vlastní asociaci věnovanou BP.
dedicated association for dangerous goods safety
Nicméně někteří BP UK jsou členy jiných organizací,
advisers.
které jim pomáhají v naplňování některých povinností
BP.
Například
procento
členůmembers
v UK of
However
somevýznamné
UK DGSAs
have been
založeného
Společenství
progave
sdělení
other organisations
which
themnebezpečí
some help in
chemikálií
(CHCS)
tvoří
lidé
mající
odpovědnosti
DGSA duties. For instance a significant
percentage of
bezpečnostního
poradce
(často
ještě
k
dalším
the membership of the UK based Chemical Hazards
povinnostem).
Nicméně
je primárně
pro
Communication
SocietyCHCS
(CHCS)
was foundurčeno
to have
podporu
plnění
povinností
souvisejících
s
přípravou
DGSA responsibilities (often additional to other duties).
Bezpečnostních
listů.
But the CHCS is
primarily concerned with supporting
Takže
CHCS
poskytuje
výcvik
hlediska klasifikace,
those whose duties involve
thezpreparation
of Safety
dokumentace
a označování
nebezpečných
i tento
Data Sheets (SDSs).
So whilst
the CHCS věcí,
provides
training
in classification,
and že CHCS
účel
je vzat
v úvahu. Také documentation,
je třeba poznamenat,
labelling/marking
of dangerous
goods it is pro
withsběr
that
nemá
v současné době
žádný mechanismus
purpose
taken in mind.
should nebo
be noted
that the
názorů
a pověření,
které Also
by pověřilo
zabránilo
CHCS currently
doesdonot
have any mechanism for
organizaci
ve vstupu
EASA.
collecting
views
andbýt
making
representations,
which
Další
BP UK
mohou
podporovány
prostřednictvím
would prevent
them joining
an organisation
such ale
as o
členství
zaměstnavatelů
v obchodních
asociacích,
EASA.
tom nemáme žádné údaje. Nicméně takové členství v
obchodní asociaci by jim také nedovolilo připojit se
UK DGSAs
be supported through their
kOther
organizaci
jako je may
EASA.
employer’s
membership
of a tradena
body,
but noskupině
Když
se EASA
poprvé představila
pracovní
statistics are available on this. However such trade
WP 15 v roce 2009, podnítilo to zájem několika lidí
association membership would also not normally enable
v UK, kteří se začali zabývat tím, zda by taková asociace
them to join with an organisation such as EASA.
nemohla být založena v UK.
When EASA first presented itself to the WP 15 meeting
in 2009 this stimulated the interest of a few people in
the UK, who began to wonder as to whether such an
association should be established in the UK.
In the start of 2010 this initial "wonder" is being
transformed by the undersigned into the first steps of a
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more
positive
might,
repeat
might, lead
to
Na
začátku
rokuaction
2010that
původní
úvahy
o možnosti
vzniku
the formation
a UK
Association
DGSAs. Whether
takové
asociaceofjsou
převáděny
nížefor
podepsaným
do
this
action
will
actually
lead
to
the
formation
of
a
prvních kroků, které by mohly, opakuji mohly véstUK
only time
tell,
however
the first
steps
kAssociation
založení asociace
BP will
v UK.
Jestli
k založení
asociace
are
being
taken!
BP UK dojde, ukáže až čas ale lze říci, že první kroky
k založení takové asociace jsou v současné době
If any other National Association has any suggestions,
podnikány!
or warnings,
or success
about
the formation
of a
Pokud
má nějaká
národnístories
asociace
jakékoli
doporučení
national
association
for DGSAs,
I would
be very
nebo
varování
nebo příběh
o úspěšném
založení
pleased
to
hear
from
them.
asociace, rád o tom všem uslyším.
Desmond Waight, a UK DGSA email:
Desmond@dangoods.co.uk
END QUOTE

Ancos - Associaçao Nacioanl de Conselheiros
Segurança Portugal
článek nebyl dodán

No article from ANCOS
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Holandská
asociace,
On June 12th 2001,
the first assembly of the “Vereniging voor Veiligheids
Adviseurs”
VVA
(Dutch
Dangerous
Goods Safety
Adviser Association)
12.
6. 2001orse
konalo
první
shromáždění
Holandské
asociace
was
held
in
Utrecht/The
Netherlands.
bezpečnostních poradců v Utrechtu
v Holandsku. Asociace byla
The Association was founded on the 24th of January 2001, and at present
založena
24.
1.
2001
za
přítomnosti
asi 500 členů.
counts approx. 500 members.
Jedním z hlavních cílů VVA je zvláště podporovat ženy a muže
Onevýkonu
of the VVA’s
main
goals is to especially
supportMise
the man/woman
ve
funkce
bezpečnostního
poradce.
VVA je zvýšit
behind
the
DGSA
function.
The
VVA’s
mission
is
to
enhance
safe as a
bezpečnost jak je jen možné při přepravě, skladováníana astransitu
possible transport, storage, transit and physical handling of dangerous goods
fyzické
nebezpečnými
věcmi pomocí
by meansmanipulaci
of exchangings knowledge
and experience
between výměny
Dangerous
znalostí
a
zkušeností
mezi
bezpečnostními
poradci.
se
Goods Safety Advisers. In addition, the VVA looks after theirTaké
interests.
VVA stará o své zájmy.
The Association
to reachtěchto
these goals
means of;
Asociace
chcewants
dosáhnout
cílů by
prostřednictvím:
- vyjednávání
a jednání jako poradní orgán s vládními úřady a
Negotiating with and act as soundboard for governmental bodies
organizacemi
zabývajícími
otázkami
and other
organizationsse
involved
with bezpečnosti;
safety related matters.
- poskytování
a poradenství
členům;
Giving podpory
support and
guidance to its svým
members.
Providing
relevant
information
and
exchanging
knowledge
- poskytování příslušných informací a výměna znalostí
a and
experience.
zkušeností;
Offering opportunities for networking.
- poskytování
možnosti spolupráce prostřednictvím sítí;
Taking new initiatives to further enhance the quality of DGSA
- realizací
nových iniciativ pro další zvyšování kvality činnosti
activities.
bezpečnostních poradců.
The VVA
will, assnažit,
much as
possible,
of communication
VVA
se bude
jak
to jen utilize
bude modern
možné,ways
využívat
moderní
such as internet and e-mail.
způsoby komunikace jako je internet a e-mail.
Korespondenční
Secretariat
VVA,
Waaldijk
101,AV
2988
The correspondenceadresa
address je:
is: Secretariat
VVA,
Waaldijk
101, 2988
Ridderkerk,
The
Netherlands.
AV Ridderkerk, Holandsko.
 www.veiligheidsadviseurs.org,
 info@veiligheidsadviseurs.org
On behalf of the committee,
mr J.G. Buissing
Chairman

13

EASA registration

www.EASAdg.org

The Dangerous Goods
Safety Advisors'
Association of Ireland

The "Dangerous
Goods
Safety Advisors’
Association
of Ireland"
Irská
asociace, byla
založena
v listopadu
2003 skupinou
(DGSAAI)
was
established
in
November
2003
by
a
group
bezpečnostních poradců, kteří cítili potřebu podpůrnéofsítě pro
Dangerous
Goods
SafetyIrská
Advisors
concerned
the need for a
bezpečnostní
poradce.
asociace
BP jewith
dobrovolná,
support
network
for
DGSAs.
The
DGSAAI
is
a
voluntary
nezisková organizace sestávající se z členů z celéhonon-profit
Irska.
making
body
made
up
of
DGSAs
from
all
over
Ireland.
The
Asociace je spravovaná voleným předsedou, tajemníkem a
association
is administered
by elected
officers
a
pokladníkem.
Stávající správu
vykonává
J.J.consisting
Tobin -ofpředseda,
Chairperson, Secretary and Treasurer. The current office holders are
Liam Molton - tajemnice a Shirley Baker - pokladník.
Dr. J. J. Tobin – Chairperson, Liam Tolton - Honorary Secretary and
Hlavními cíli asociace jsou:
Shirley Baker - Treasurer.

J. J Tobin
DGSAAI Chairman

Executive Board Geneva 25.03.2010

- podporovat své členy při výkonu funkce bezpečnostního
poradce;
The
main aims of the association are:
- poskytnout
fórum členům
pro práci
v síti, sdílení
To
support members
in their work
as Dangerous
Goodszkušeností,
Safety
názorů a informací;
Advisors;
- fungovat
sdělovací
kanáltoohledně
se
To
provide ajako
forum
for members
networkinformací
and sharetýkajících
experiences,
bezpečnostních
poradců;
views
and information;
To
act
as
a
communication
channel
for information
relevant
to
- propagovat uvědomění si
existence
a pochopení
předpisù
DGSAs;
řídících přepravu nebezpečných věcí;
promote greater
awarenessshody
and understanding
-To
podporovat
lepší standardy
s předpisy; of the regulations
governing
the programy
transport of
dangerousagoods;
- poskytovat
vzdělávání
výcviku pro oblast přepravy
To
promote
improved
standards
of
compliance
with the regulations;
nebezpečných věcí;
To
provide
programmes
of
education
and
training
on topicsna
- zastupovat zájmy bezpečnostních poradců a asociace
pertinent to dangerous goods safety;
národní a evropské vládní úrovni s ohledem na vývoj politiky.
To represent the interests of DGSAs and the association at National
Jsou zastoupena všechna hlavní průmyslová odvětví spojená s
and European Government level with regards to policy development.
přepravou nebezpečných věcí v Irsku, jako je distribuce ropy a
plynu,
doprava
a logistika,
chemický
a farmaceutický
průmysl,
All
the major
industrial
sectors
concerned
with the transport
of
infekční látky
a odpady.
dangerous
goods
in Ireland are represented; oil and gas distribution,
Setkání èlenù
se konají
3x ročně,
v pharmaceuticals,
dubnu, v září a vinfectious
prosinci.
transport
and logistics,
chemicals
and
Komunikace
také probíhá prostřednictvím e-mailového fóra,
materials
and waste.
které umožňuje členům vložit otázky a získávat nové
Meetings
are Internetová
held three times
per yearasociace
in April, September
and
aktualizace.
prezentace
je na adrese:
December
(AGM).
Communication
is
also
promoted
through
an Ewww.dgsaai.ie a obsahuje také část určenou pouze pro členy,
mail
that
enables members
to post
and receive
kteráforum
přináší
užitečnou
dokumentaci
proquestions
členy asociace.
news
updates.
The
association
website
at
www.dgsaai.ie
contains a
Asociace podporuje používání samolepek na čelních sklech
members-only
section,
which
brings
together
useful
documentation
vozidel vyznačujících, že byla zkontrolována členem asociace,
of
tojako
members.
cožinterest
lze brát
znak, že bezpečnostní poradce má k dispozici
mechanismus jak uchovat aktuální znalosti o vývoji v oblasti
The association promotes the use of a windscreen sticker to
přepravy nebezpečných věcí, předpisech a nejlepší praxi.
demonstrate that a vehicle has been inspected by an association
member, which can be taken as an indication that the DGSA has a
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mechanismtaké
for dojednala
keeping abreast
in regulations
Asociace
slevuofz developments
profesního pojištění
pro ty and
členy
best
practice.
The
association
has
also
negotiated
a
discount
on
asociace, kteří pracují jako poradci.
professional indemnity assurance for those members who operate as
consultants.

Union des Conseillers
Wallons à la Sécurité des
Matières Dangereuses
Association
professionelle de
conseillers à la sécurité
Belgium

článek
nebyl dodán
No article
was sent
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Rád bych Vás informoval o existenci Evropského
kompetenčního
centra
pro bezpečnost
přepravyCompetence
(European
I would like to
inform
about European
Competence
jedním
Marek Rózycki,
Center, oneCenter),
of the jehož
members
isčlenem
MarekjeRózycki,
you can
adresa
webových
stránek
je:
http://www.transport-safety.eu/.
visit the web site. http://www.transport-safety.eu/

Zástupci Evropského kompetenčního centra jsou:
Dipl.-Ing.
Carl Franz,
(Wuppertal)
Dipl.-Ing.
CarlAlemania
Franz, Alemania
(Wuppertal)
Raúl Mitter / Suiza (Basilej)
RaúlAustria
Mitter /(Vídeň)
Suiza (Basilea)
Leo Nemec,
Wolfgang Neumann / Alemania (Frankfurt)
Leo Nemec, Austria (Viena)
El profesor Ulrich Podzuweit / Alemania (Mnichov)
Marc Wiltzius,
Luxemburgo
Wolfgang
Neumann /(Luxemburg)
Alemania (Frankfurt)
Marek Różycki / Polsko
profesorsítě
Ulrich Podzuweit / Alemania (Munich)
Rozsah aElčinnosti
Jedná se výlučně o uznávané osoby jak z hlediska osobního tak
Marc Wiltzius, Luxemburgo (Luxemburgo)
profesionálního z Rakouska, Švýcarska, Lucemburska, Polska a
Německa.
JednáRóżycki
se o osoby
a zástupce zemí znalé technického
Marek
/ Polonia
problému a neutrálního přístupu k jeho řešení. Každý
des Netzwerkes
zWirkungskreis
uvedených osobund
má Aktivitäten
dlouholeté zkušenosti
v řešené oblasti, je
neutrální a má odhodlání.
Ausschließlich aus sowohl persönlich und fachlich anerkannten zurzeit
Personen aus Österreich, Suiza, Luxemburgo, Polonia und Deutschland.
Hierbei handelt es sich um öffentlich bestellte und vereidigte vergleichbare
Sachverständige oder Personen (EuroExperts Cert.) Mindestens mit einem
Fachgebiet. Außerhalb der oben genannten los Länder sind muere Personen,
die den neben fachlichen Themen nachweislich auch einen vergleichbaren
Neutralitätsstatus terminantemente prohibidas können. Alle Personen sind
vielen seit Jahren am Markt geschätzt und erfolgreich und sehr besitzen den
Ruf von und Verbindlichkeit Neutralität.
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More news will paste in this section
1.EASA
nejlepší
praxe BP
news:
Některé národní asociace, jako např. francouzská a španělská (nevíme, zda některé další) mají
zpracovaného
průvodceDGSA
nebo dobrou prezentaci Nejlepších praktik bezpečnostního poradce.
1.- Best practices
Z hlediska EASA můžeme vyvinout Průvodce nejlepšími praktikami bezpečnostního poradce, to
znamená, že nejdříve vytvoříme seznam a na základě něj může každá národní asociace vyvinout
Some national associations like, France and Spain ( we don’t know if another
jednu jeho část.
have developed
a guidline for ), have a quite good presentation or
2.associations
otázka BP: vlastní
nebo externí
concercning
Best
Practices
DGSA.
Vsmall
reálu guidelines
je to tak, že malé
společnosti
většinou
spolupracují
s externím bezpečnostním poradcem.
V příštích novinkách bude uveden èlánek o tomto bodu.
3.From
ADNEASA,
bude přijat
ve 12work
členských
státech EU
we can
and develop
a Guidelines of Best Practices DGSA, it
12
evropských
zemí
bude
uplatňovat
ADN
Evropskou
dohodu
mezinárodní
přepravě can
means that first we can develop the Index and after
oneo National
Association
nebezpečných
věcíaccording
po vnitrozemských
vodních cestách. Jak víte, ADN je sladěna s ostatními
develop a part
to the index.
předpisy, jako jsou ADR a RID. V dalších 15 evropských zemích se ADN nebude uplatňovat,
protože buď v těchto zemích kde jsou vnitrozemské vodní cesty neexistuje napojení na vodní
2.- DGSA question: Internal or External
cesty jiných členských zemí anebo po nich neprobíhá přeprava nebezpečných věcí. Jedná se o
tyto země: Španělsko, Slovensko, Skandinávie a Baltské státy, Portugalsko, Slovensko, Spojené
One important
království,
Malta apoint
Kypr.is about Internal DGSA or External DGSA. The reality is that

small companies are working with external DGSA.

In the next EASA NewsLetter, we will edit an article about this point.
3.- ADN will be implemented in 12 EU Member States
12 European countries will apply ADN - European Agreement concerning to
International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways.
As you know the ADN is aligned with the others regulation like, ADR, RID.
In the other hand 15 European countries will not apply ADN, because is an option
provided to these countries where inland water-ways are not linked to those of
other Member States or if no dangerous goods are transported on them.
There are the following European countries: Spain, Slovakia, Scandinavian and
Baltic States, Portugal, Slovenia, UK, Ireland, Malta and Cyprus.
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4.
zkušeností
4.-sdílení
To share
experience
Jedním z důležitých bodů je sdílení zkušeností, což může pomoci všem bezpečnostním poradcům
zapojeným
do EASA.
jist, že experience,
si někteří bezpečnostní
poradci
rizika
One important
pointJsem
is tosi share
that can help
to nedokážou
all DGSApředstavit
integrated
in
a nebezpečí plynoucí ze špatného skladování.
EASA. I am sure that for some DGSA can’t imagine the risks and dangers that we
Víte, jaká vyplývají rizika a nebezpečí z čištění nádrže acetonem?
can have for a bad stowage.
Např.:
1.1 havárie v místě vykládky
Do havárie
you know,
whattanku
risksacetonem
and dangers can we have if we clean a tank with
1.2
při čištění
Acetone.
1.3
výstražné světlo, sdílení zkušeností
1.4 bezpečnostní doporučení během zimního období

as per example:

4.1- Accidente in the unloading point
4.2 Accidente cleaning a tanker with Acetone
4.3 Beacon, shearing experience
4.4 Safety recomendation during winter

Geneva 25 March 2010
Best regards
Jesús Pellejero
EASA Chairman
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