гр. Пловдив 4000, ул. „Цар Калоян“ 8, ет.3
тел. +359 32 967 834; +359 32 967 835; e-mail:office@bnaeopc.com; www.bnaeopc.com

Семинар на тема „Регулаторни процеси по Регламент
REACH. REACH иCLP - нормативни изисквания,
инструменти за привеждане в съответствие. Регламент
по биоциди и връзката му с регламентите на ЕС за
козметичните продукти.”
Дата: 05.12.2018 г. /сряда/
Място: гранд хотел "Пловдив" (Новотел), зала "Пловдив 2", ул. “Златю Бояджиев” №
2, гр. Пловдив
Лектор: Първолета Лулева, Цонка Дрянкова, Николай Савов, ЕнвиПроАдвайс
ЕООД
Такса за участие: 70,00 лв. без ДДС за членове на БНАЕМПК; 140,00 лв. без ДДС за
нечленове на БНАЕМПК

9:30 – 10:00
10:00 – 11:30

ПРОГРАМА

РЕГИСТРАЦИЯ
Регулаторни задължения и списъци с опасни
вещества за оценка, разрешаване и ограничаване
по REACH- задължения и предизвикателства за
сектора:
 Публична
платформа
на
ECHA
за
координиране на регулаторните дейности
(PACT)
 План за действие на Общността (CoRAP) за
оценка на приоритетни вещества
 "Регистър на намеренията“ за разрешаване и
ограничаване на опасни вещества по REACH и
хармонизиране
на
класификацията
и
етикетирането на опасни вещества по CLP
 „Кандидат-Списък“
за
разрешаване
на
вещества,
предизвикващи
особено
безпокойство

 SIN (Substitute It Now!) списък
 Приложение XIV- разрешаване на SVHC
 Приложение XVII- ограничаване на опасни
вещества
 Преглед по прилагането на Регламент REACH2017-2018 г.
 Примери
КАФЕ ПАУЗА
11:30 – 11:45
11:45 – 13:00 Как компаниите да се подготвят за инспекции по
REACH и CLP- нормативни изисквания,
приоритети за контрол за 2018-2019, инструменти
за привеждане в съответствие
 Законодателство,
контролни
органи,
административно наказателни разпоредби
 Актуализирани Указания на МОСВ, МЗ и
МТСП за извършване на контролна дейност по
REACH и CLP- 2018 г.
 Сътрудничество между контролните органи на
държавите-членки при инспекции по веригата
на доставки
 Сътрудничество с Митници при контрол на
вносни продукти
 Примери
ОБЯД
Регламент за биоцидите- основни изисквания,
гранични случаи и взаимовръзка със секторното
и хоризонталното законодателство на ЕС по
химикали, примери
КАФЕ ПАУЗА
15:00 – 15:15
15:15 – 16:30 Нотификация на опасни смеси към националните
центрове по токсикология – новости, често
допускани грешки, препоръки
Процедури за хармонизиране на класификацията
и етикетирането на вещества- текущи
консултации, заявки в регистъра на
намеренията, препоръки
13:00 – 13:30
13:30 – 15:00

