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Externí organizace

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Všechny technické publikace EIGA nebo pod jménem EIGA včetně Sbírek praktických postupů, Bezpečnostních postupů a všechny další
technické informace v těchto publikacích obsažené, byly získány ze zdrojů, které považujeme za spolehlivé a které se zakládají na
odborných informacích a zkušenostech aktuálně dostupných u členů asociace EIGA a dalších k datu jejich vydání.
I když asociace EIGA doporučuje svým členům používat své publikace nebo se na ně odkazovat, je používání publikací asociace EIGA
nebo odkaz na tyto publikace členy asociace nebo třetími stranami čistě dobrovolné a nezávazné.
Proto asociace EIGA a členové asociace EIGA neposkytují žádnou záruku za výsledky a nepřebírají žádný závazek či odpovědnost
v souvislosti s referencemi a s použitím informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA.
Asociace EIGA nemá žádnou kontrolu nad čímkoliv, pokud se jedná o provádění nebo neprovádění výkonu, chybnou interpretací
informací, správné nebo nesprávné používání jakýchkoliv informací a doporučení obsažených v publikacích asociace EIGA ze strany
osob nebo organizačních jednotek (včetně členů asociace EIGA) a asociace EIGA výslovně neuzná v této souvislosti jakoukoliv
odpovědnost.

Publikace asociace EIGA jsou pravidelně přezkoumávány a uživatelé jsou upozorňování, aby si opatřili poslední vydání.

© EIGA 2004 – EIGA uděluje povolení k reprodukci této publikace za předpokladu, že Asociace bude uvedena jako zdroj

EUROPEAN INDUSTRIAL GASES ASSOCIATION
Avenue des Arts 3-5 B 1210 Brussels Tel +32 2 217 70 98 Fax +32 2 219 85 14
E-mail: info@eiga.eu • Internet: http://www.eiga.eu
2

EIGA

901/10 Příloha B

ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Poradní skupina pro bezpečnost (SAG)
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Usilovat o zvýšení bezpečnosti evropského plynařského průmyslu a všech členských společností.
Zlepšit bezpečnou manipulaci a využívání průmyslových plynů u zákazníků.
Sledovat předkládanou legislativu Evropské unie v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a zvážit její důsledky pro
průmysl.
Stanovit potřebu informovanosti členů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví a podporovat vydávání relevantních
publikací.

Rozsah činnosti
Stanovit potřebu informovanosti členů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Vydávat informace, týkající se
bezpečného provozování výrobních závodů, strojního zařízení a vybavení, včetně postupů systému řízení.
Vydat materiál, určený k zácviku nebo informování zaměstnanců, dodavatelů nebo zákazníků, s cílem zajistit bezpečnou
obsluhu a bezpečné využívání plynů.
Sdílet informace o nehodách (které způsobily zranění, škody na majetku nebo životním prostředí a skoronehody),
souvisejících s celosvětovým plynářským průmyslem, analyzovat příčiny a způsoby, jak zabránit opětnému výskytu, a dále
navrhnout vytvoření specifických pracovních skupin.
Vytvořit systém ke sledování bezpečnosti a analyzovat příslušné statistiky.
Zajišťovat vynikající bezpečnostní politiku prostřednictvím odměn, uznání atd.
Sledovat aktivity Asociace stlačeného plynu, CGA, USA na poli SAG, a spolupracovat s nimi na specifických tématech,
zajišťujících jednotné publikace a normy.
Přezkoumávat předkládanou legislativu Evropské unie na poli bezpečnosti práce a ochrany zdraví.
Sledovat aktivity CEFIC, související s oblastí činnosti SAG.
Sledovat aktivity a spolupracovat s národními plynařskými asociacemi.
Aktivně nabízet podporu členským společnostem s vysokou mírou zranění, s cílem zlepšit bezpečnost.

Složení
Poradní skupina pro bezpečnost (SAG) se skládá z bezpečnostních expertů, nejlépe s manažerskými odpovědnostmi
v členských firmách. Členové kategorie 1 delegují jednoho zástupce na dobu neurčitou. Členové kategorie 2. a 3. společně
volí tři zástupce na dvouleté období, kteří mohou být znovu zvoleni na další období.
Místopředsedu SAG jmenuje IGC/MGC nejméně o jeden rok dříve, než by měl převzít předsednictví SAG na dobu dvou
let.

Očekávané výsledky
Podrobný seznam pokračujících pracovních úkolů je přiložen k protokolu z každé porady SAG.

Četnost porad a předpokládaná životnost
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Skupina SAG organizuje porady nejméně třikrát ročně. Z porady je pořízen záznam, který obíhá mezi členy. Kopie jsou
zasílány pro informaci členům IGC/MGC a předsedům ostatních trvalých pracovních skupin IGC/MGC.

Tok informací a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EC a CEN na poli bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a seznamuje skupinu SAG
s předkládanými novými směrnicemi/normami nebo se změnami stávajících směrnic/norem, platných pro členské
společnosti. Kancelář bude dále informovat SAG o aktivitách CEFIC ve stejných tématech.
Skupina SAG sděluje výsledky své práce členům vhodnými prostředky. Dokumenty, technické poznámky a bezpečnostní
informace vytvořené skupinou SAG musejí být schváleny IGC/MGC dříve, než budou publikovány kanceláří EIGA.
Bulletin Safety Newsletters se zaměřuje na různé bezpečnostní problémy, analýzu posledních nehod, jež stojí za pozornost,
doporučení pro předcházení opětnému výskytu nehod atd.
Všechny publikace musejí být schváleny IGC/MGC dřív, než budou publikovány na webové stránce EIGA.
Všichni členové SAG jsou informováni o hlavních nehodách v členské firmě kdekoliv na světě co možná nejdříve, nejlépe
do 48 hodin.

Důvěrnost informací SAG
1.

Nehody/události hlášené (písemně nebo ústně) nebo diskutované v SAG a IGC/MGC zůstávají důvěrnými
informacemi a nesmějí být sdělovány osobám a organizacím mimo SAG a IGC/MGC asociace EIGA. To se
nevztahuje na souhrny událostí, jež jsou k dispozici členům EIGA a publikovány v zápisech z porady SAG. Firma,
která událost hlásí, může zrušit požadavek důvěrnosti a umožnit použití celé zprávy o nehodě nebo jiných
informací. To musí učinit písemně. Jakékoliv využívání informací o nehodě k obchodním nebo marketingovým
účelům je nepřípustné a musí být zakázáno.

2.

Statistické informace a souhrny událostí v databázi SAG jsou na požádání k dispozici všem členům EIGA, členovi
SAG zastupujícího jejich skupinu nebo kategorii, nebo – pokud není člen SAG známý – kanceláři EIGA pro
informaci. Informace, podle níž lze identifikovat jednotlivou členskou firmu nebo událost, nesmí být šířena.

3.

Členové SAG a IGC/MGC smějí použít protokol události k dalšímu informování uvnitř svých firem, aby se
předešlo opětnému výskytu podobných událostí za předpokladu, že takové detaily, jako je datum, místo, zúčastněná
firma a další informace, jež mohou identifikovat dotyčnou firmu, nebudou zmiňovány.

4.

Žádost členů EIGA o další informace (např. úplné protokoly s dalšími podrobnostmi) bude předána členu SAG
nebo osobě z členské firmy EIGA, která událost ohlásila. Tato firma rozhodne o případném zveřejnění.

5.

Informace o vybraných událostech (v neutralizované formě) se publikují v bulletinu EIGA SAFETY
NEWSLETTERS. Bulletin NEWSLETTERS je k dispozici veřejnosti.

6.

Žádosti o informace o událostech od osob, firem a organizací vně EIGA předá kancelář EIGA členské firmě EIGA,
která událost ohlásila. Tato firma rozhodne o případném zveřejnění. Kancelář EIGA bude informovat IGC/MGC o
takových žádostech od nečlenů EIGA. Žádosti o všeobecná data události, nebo o údaje o specifickém tématu,
vyžadují schválení IGC/MGC.

7.

Jestliže některá osoba odejde z funkce v EIGA nebo členské firmě, kancelář EIGA neprodleně zruší přístup členů
k platformě IT včetně databáze SAG. Veškeré kopie (papírové nebo elektronické) této nebo dřívější databáze SAG
je třeba trvale vymazat. Smlouva o mlčenlivosti zůstává v platnosti natrvalo.

8.

Roční výkaz EIGA o statistice pracovních úrazů může EIGA nebo její členové postoupit v plném rozsahu nebo jeho
vybrané části úřadům a jiným asociacím. Tuto možnost je třeba využívat s náležitou opatrností a pouze o
záležitostech, souvisejících s průmyslovým plynářetvím.

9.

Vazby s jinými pracovními skupinami

Skupina SAG postoupí souhrn hlášení o specifické události k přezkoumání jiným pracovním skupinám, pro něž může být
z hlediska rozsahu zajímavý. Kupříkladu nehody v důsledku vady láhve pro WG 2, nehody s důsledky na životní prostředí
pro WG 5. Podle hlášení členů SAG by nehoda měla také sdílet pozadí buď podle EIGA 910/XX, nebo zástupce WG
firmy/organizace.
Skupina SAG bude získávat doporučení od jiných pracovních skupin, kdykoliv se doporučení SAG bude vztahovat k jejich
oblasti zkušeností. Pokud je to vhodné, skupina SAG navrhne IGC/MGC nové pracovní položky pro jiné pracovní skupiny.
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Vztahy s externími organizacemi
Pokud je to požadováno, skupina SAG může být začleněna do komisí EU, zabývajících se otázkami bezpečnosti všeobecné
povahy, např. úrovně OEL, směrnice pro strojní zařízení, ATEX atd.
Skupina se může dále účastnit praci příslušných výborů CGA nebo jiných asociací.
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 1: Transport
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Sledovat předkládané a aktuální mezinárodní předpisy s cílem ověřit, ovlivnit nebo iniciovat změny, týkající se dopravy
plynů.
Udržovat styk s relevantními národními regulačními orgány a úřady za účelem předkládání a objasňování výsledků revizí
EIGA.
Zastupovat zájmy asociace EIGA a bránit schválené názory EIGA na mezinárodních poradách expertů.
Podrobně přezkoumávat nehody a události hlášené skupině SAG včetně poruchy dopravního zařízení, a poskytovat expertní
doporučení a pokyny ohledně doporučených specifických činností.

Rozsah činnosti
Dopravní předpisy:
Doporučení UN (Oranžová kniha)
Technické přílohy ADR, RID, IMDG, ICAO
Směrnice iniciované DG TREN Komise
Porady expertů
Podvýbor UN a Výbor expertů UN pro dopravu nebezpečného zboží
Porada společného výboru ADR/RID
Porada pracovní skupiny 15 (ADR)
Dočasné pracovní skupiny těchto organizací
Hlášení a sledování nehod a událostí
Vytváření směrnic a návodů, souvisejících s dopravou plynů v nádobách, bateriových vozidel a nádrží.

Složení
Pracovní skupina WG-1 pozůstává z expertů na distribuci, kteří mají současně dobré znalosti mezinárodních předpisů. Počet
členů stanoví IGC mezi členskými firmami tak, aby bylo zajištěno, co možná nejlepší zeměpisné pokrytí.

Očekávané výsledky
Výroba dokumentů v stanovené oblasti působnosti.h sféře činnosti.
Získání dopravní legislativy v souladu s osvědčenými metodami v průmyslu.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Tok informací a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblasti dopravy a informuje pracovní skupinu o předkládaných nových směrnicích
nebo navrhovaných změnách stávajících směrnic. Kancelář rovněž informuje WG o činnosti CEFIC, týkající se týchž
témat.
Kancelář EIGA sleduje návrhy předkládané mezinárodním orgánům (UN, ADR, RID...) a informuje WG o každém návrhu,
vztahujícím se k aktivitám členů EIGA.
Členové skupiny předávají do kanceláře všechny cenné informace pro skupinu, do níž mají přímý přístup, zvláště s ohledem
na národní iniciativy.
Jsou vedeny zápisy z porad, jež obíhají mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG a předsedům
souvisejících pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
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WG si bude vyměňovat informace s ostatními WG nebo ad-hoc skupinou, pokud je to vhodné. WG bude udržovat styk
zvláště:
•

se skupinou SAG: přezkoumání nehod a událostí související s řízením bezpečnosti dopravy, např.: školicí programy
pro řidiče, jmenování bezpečnostních poradců pro dopravu nebezpečného zboží;

•

se skupinou WG-Cylinders: konstrukční požadavky v předpisech pro dopravu nádob (s výjimkou kryogenických
nádob) a jejich příslušenství, včetně slučitelnosti materiálů, výroby, pravidelných kontrol a používání;

•

se skupinou WG Specialty Gases: klasifikace a značení, plnicí ukazatele;

•

se skupinou WG-Cryogenic Vessels: konstrukční požadavky v předpisech pro dopravu kryogenických nádob a
příslušenství, včetně slučitelnosti materiálů, výroby, pravidelných kontrol a používání.

Vztahy s externími organizacemi
ISO: TC 58, TC 220
CEN: TC 296, TC 23, TC 268, TC 286 konzultant pro normy
CGA, je-li požadováno
AEGPL, je-li požadováno
Cefic, je-li požadováno
Národní plynařské asociace, jsou-li požadovány
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 2: Láhve a tlakové nádoby
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Stanovit potřebu návodů nebo směrnic v tomto oboru působnosti. Definovat jejich rozsah a doporučit IGC zakládání ad-hoc
pracovních skupin.
Sledovat a ovlivňovat mezinárodní předpisy a normy v tomto oboru činnosti aktivní účastí a přípravou názoru EIGA.
Přezkoumat podrobně nehody a události hlášené skupině SAG, v nichž se vyskytují láhve a tlakové nádoby.
Poskytovat expertní doporučení a pokyny ohledně problémů s láhvemi obecně.

Rozsah činnosti
Návrh, konstrukce a bezpečná manipulace a příslušenství plynových lahví, tlakových nádob (s výjimkou kryogenických
zařízení, avšak včetně sudů a svazků) na stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné plyny. Hlášení a sledování nehod a událostí.
Typické příklady činností skupiny WG-2 jsou:

•

Návrh a výroba lahví, tlakových nádob, ventilů a armatur:
o Složení a slučitelnost materiálů, konstrukce, výpočtové vzorce, vývoj nových konstrukcí
(např. kompoziových lahví), hodnocení shody

•

Provozní požadavky:
o Pravidelná kontrola a nedestruktivní zkoušky, značení a identifikace nádoby, podmínky
plnění průmyslovými plyny, manipulace s tlakovými nádobami na průmyslové plyny

Složení
Pracovní skupina pozůstává z odborníků na konstrukci a/nebo provoz lahví a tlakových nádob.

Očekávané výsledky
Vypracování dokumentů a koncepce mezinárodních norem v daném oboru působnosti.
Obhajoba souhlasného pohledu na průmysl v normalizačních orgánech.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Tok informací a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblasti tlakových zařízení a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo
o navrhovaných změnách nových směrnic. Kancelář bude rovněž informovat WG o činnosti CEFIC, týkající se týchž témat.
Členové skupiny předávají kanceláři EIGA a zástupcům IGC jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý
přístup, zvláště co se týká národních iniciativ.
Jsou vedeny zápisy z porad, jež obíhají mezi členy. Kopie jsou zasílány pro informaci předsedovi SAG a předsedům
souvisejících pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
WG si bude vyměňovat informace s ostatními WG nebo ad-hoc skupinou, pokud je to vhodné. WG bude udržovat styk
zvláště:
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•

se skupinou SAG: přezkoumání nehod a událostí hlášených pracovní skupině a jiným pracovním skupinám,
zahrnujících závady lahví, tlakových nádob a příslušenství, a poskytnutí expertních doporučení a směrnic
k doporučeným specifickým akcím;

•

se skupinou WG Transport: všechny záležitostí, definované dopravními předpisy: značení, klasifikace plynů,
periodicita zkoušek, podmínky plnění;

•

se skupinou WG Medical gases: záležitosti týkající se lahví a příslušenství;

•

se skupinou WG Food grade gases: záležitosti týkající se lahví a příslušenství;

•

se skupinou WG Specialty Gases: veškeré záležitostí definované směrnicemi EU: klasifikace plynů a provozní
požadavky na speciální plyny;

•

se skupinou WG Environment: otázky životního prostředí, mající vliv na lahve.

Vztahy s externími organizacemi
ISO: TC 58, TC 197
CEN: TC 23, TC 54, TC 286
CGA, je-li požadováno
Národní plynařské asociace, jsou-li požadovány
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 3: Proces a technologická zařízení
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Sledovat vývoj předkládané legislativy EU v oblasti bezpečnosti procesu a provozu, nebo řízení hlavních rizik, nebo
jakékoliv další navrhované legislativy, ovlivňující plynářské procesy nebo technologické vybavení, a spolupracovat
s relevantními úřady na tom, aby každá nová legislativa byla jak praktická, tak účinná.
Identifikovat problémy, týkající se bezpečnosti procesu nebo bezpečného provozování zařízení výrobny, jež jsou důležité
pro členy EIGA, a poskytovat k tomu informace a pokyny.
Podrobně přezkoumávat nehody a události, související s hlavním procesem nebo zařízením, včetně těch, jež byly hlášeny
prostřednictvím SAG nebo IGC, a poskytovat expertní doporučení členům EIGA k požadovaným preventivním opatřením.
Zajistit přístup expertům k práci jiných skupin EIGA podle potřeby.

Rozsah činnosti
•

Proces a zařízení zahrnuje:
o Kryogenická zařízení pro dělení vzduchu a zkapalňovače
o Ne-kryogenická zařízení pro dělení vzduchu
o Jiné jednotky pro výrobu a zpracování plynu (např. vodíku, acetylenu, oxidu uhličitého)
o Potrubní zásobovací systémy
o Technologické strojní zařízení – kompresory, expandéry, čerpadla atd.
o Plnicí a skladovací systémy

•

Procesní bezpečnostní normy
o Metodologie vyhodnocování rizika a analýza důsledků
o Bezpečné vzdálenosti pro oddělení zařízení/budovy
o Spolehlivost zabezpečovacích ochranných zařízení

•

Procesní bezpečnostní legislativa
o Hlášení rizika
o Obsah bezpečnostního hlášení

Složení
Skupina by měla pozůstávat z expertů členských firem se zkušenostmi v mnoha oborech na poli zpracování plynů nebo
bezpečnosti procesu.
Je-li k řešení specifických problémů zapotřebí dalších technických odborných posudků, skupina vytvoří a bude spravovat
práci dočasných ad-hoc skupin, jakmile k tomu získá povolení od IGC.

Očekávané výsledky
Získat praktické a účinné předpisy v souladu se zkušenostmi v průmyslu, a poskytovat členským firmám pokyny o shodě.
Zlepšit bezpečnostní normy uvnitř daného oboru vydáváním expertních technických směrnic pro členské firmy.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá; předpokládá se, že četnost porad bude 2 – 4
ročně. Pracovní skupina je trvalá.

Tok informací a publikace
Jsou vedeny zápisy z porad, které obíhají mezi členy. Kopie jsou zasílány pro informaci předsedovi SAG a předsedům
souvisejících pracovních skupin. Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblasti pokrytých skupinou a informuje skupinu o
předkládaných nových směrnicích, nebo o navrhovaných změnách směrnic. Skupina bude rovněž informována o činnosti
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CEFIC a CGA, týkající se týchž témat. Členové skupiny budou předávat kanceláři EIGA jakékoliv informace pro skupinu,
k níž mají přímý přístup, zvláště co se týče národních iniciativ.
Práce prováděná skupinou je předávána členům EIGA prostřednictvím technických poznámek, dokumentů nebo instruktáží
podle okolností. Pokud je to požadováno, skupina bude předávat rovněž poziční doklady nebo přehledy pro legislativní
orgány.

Vazby s jinými pracovními skupinami
Skupina SAG pro všechny záležitosti, týkající se bezpečnosti.
Ostatní pracovní skupiny dle okolností.

Vztahy s externími organizacemi
Skupina sektoru CEFIC dle okolností
Relevantní výbor EU
CGA a výbory národní asociace
EPSC: Evropské středisko pro bezpečnost procesu
IPSG: Mezinárodní skupina pro bezpečnost procesu
ISO: TC 58, TC 197
CEN: TC 23, TC 54, TC 286
CGA, je-li požadováno
Národní plynařské asociace, je-li požadováno
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 4: Speciální plyny
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Analyzovat záležitosti bezpečnosti, legislativy a normalizace, specifické pro látky známé v mlynářství pod pojmem
speciální plyny.
Shromažďovat a přezkoumávat záležitosti, týkající se výroby, plnění, skladování, manipulace, používání, dopravy a
likvidace speciálních plynů.
Spolupracovat a koordinovat činnost s ostatními pracovními skupinami s ohledem na pracovní program a expertní
doporučení.
Doporučovat IGC, kde jsou požadovány návody, směrnice apod. a připravovat takové dokumenty na základě schválení IGC.
Přezkoumávat podrobně nehody a události hlášení skupině SAG, jež zahrnují speciální plyny, a poskytovat expertní pokyny
o doporučených specifických činnostech.

Rozsah činností
• Hodnocení rizika plynů:
o zkušební metody
o klasifikační kritéria
o klasifikace plynů
• Informace o riziku
o barevné značení
o označování produktu
o bezpečnostní listy
• Plnění speciálních plynů (včetně směsí)
• Skladování speciálních plynů (včetně směsí)
• Slučitelnost materiálů a stabilita speciálních plynů
• Kritická revize legislativy a norem
• Doprava speciálních plynů (včetně směsí)
• Likvidace speciálních plynů (včetně směsí)
• Hlášení a sledování nehod a událostí
Složení
Skupina pozůstává z expertů členských firem se zkušenostmi v oblasti speciálních plynů.

Očekávané výsledky
Vypracování dokumentů v daném oboru působnosti.
Získávání klasifikace produktu a legislativy v souladu s osvědčenými metodami v průmyslu.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Tok informací a publikace
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Kancelář EIGA sleduje aktivity EU ve výše uvedené oblasti a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo o
navrhovaných změnách stávajících směrnic. Kancelář bude rovněž informovat WG o činnosti CEFIC, týkající se týchž
témat.
Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se
týče národních iniciativ.
Jsou vedeny zápisy z porad, které obíhají mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG a předsedům
souvisejících pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
Pracovní skupina si bude vyměňovat informace s kteroukoliv další skupinou nebo ad-hoc skupinou podle okolností. WG
bude udržovat styk zvláště:
•

se skupinou SAG: přezkoumávání nehod a událostí hlášených pracovní skupině a jiným pracovním skupinám,
zahrnujících speciální plyny, a poskytnutí expertních doporučení a směrnic k doporučeným specifickým akcím;

•

se skupinou WG Transport: dopravní předpisy: klasifikace a značení, podmínky plnění;

•

se skupinou WG Cylinders: konstrukční požadavky lahví a jejich příslušenství včetně slučitelnosti materiálů,
kontroly výroby, pravidelné kontroly;

•

se skupinou WG Environment: otázky životního prostředí, mající vliv na produkty;

•

se skupinou WG Classification, Labeling, SDS: problémy ovlivňující speciální plynné produkty.

Vztahy s vnějšími organizacemi
ISO: TC 47, TC 58 (podle okolností)
CEN: TC 23 (SC 2&3 dle okolností)
CGA, je-li požadováno
Cefic, je-li požadováno
Národní plynařské asociace, je-li požadováno
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 5: Životní prostředí
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Sledování/ovlivňování aktuální a předkládané mezinárodní legislativy v oblasti ochrany životního prostředí, relevantní pro
aktivity členských firem EIGA.
Určování potřeby a rozsahu návodů nebo směrnic v oblasti činnosti skupiny.
Přezkoumávání nehod a události s (potencionálními) důsledky pro životní prostředí, určování příčin a navrhování způsobů,
jak se vyhnout opakovanému výskytu.
Poskytování pokynů členům IGC a EIGA ohledně specifických a všeobecných problémů životního prostředí.

Rozsah činnosti
• Průmyslové emise
o Integrovaná prevence a kontrola znečišťování
o Těkavé organické složky (VOC)
o Hluk
o Likvidaci tekutých a pevných odpadů
o Likvidace plynu
o Skleníkový efekt
o Poškozování ozonu
•

Řízení odpadů
o Obaly a jejich odpad
o Likvidace acetylenových lahví

•

Kontrola životního prostředí
o Systémy řízení životního prostředí (např. EMAS, ISO 14001)
o Vývoj nejlepších postupů a průmyslově specifické směrnice (BAT)

•

Analýza nehod/události s dopadem na životní prostředí

Složení
WG se skládá z expertů členských firem s odpovědností za ochranu životního prostředí.

Očekávané výsledky
Poskytování informací a praktických pokynů o shodě s legislativou životního prostředí.
Výroba dokumentů v jejich oboru působnosti.
Definice názoru EIGA a získávání legislativy životního prostředí ve shodě s dobrými praktickými postupy v průmyslu.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Informační tok a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU ve výše uvedené oblasti a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo o
navrhovaných změnách stávajících směrnic. Kancelář bude rovněž informovat WG o činnosti CEFIC, týkající se týchž
témat.
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Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se
týče národních iniciativ.
Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG a
předsedům souvisejících pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
Pracovní skupina si bude vyměňovat informace s kteroukoliv další skupinou nebo ad-hoc skupinou podle okolností. WG
bude spolupracovat zvláště:
•

se skupinou SAG: přezkoumávání nehod a jiných záležitostí, souvisejících s řízením životního prostředí;

•

se skupinou WG Cylinders: acetylenové láhve a odpad z obalů;

•

se skupin WG Specialty gases: likvidace plynu, skleníkové a ozon poškozující plyny, klasifikace a značení, faktory
plnění;

•

se skupinou WG Food gases: otázky související s využívání oxidu uhličitého.

Vztahy s externími organizacemi
CGA, je-li požadováno.
Cefic o směrnicích pro životní prostředí a seminářích.
Národní plynařské asociace, je-li požadováno.
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 6: Kryogenika
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Sledovat a ovlivňovat mezinárodní normalizaci v oboru její působnosti aktivní účastí a přípravou EIGA vůči ISO a CEN.
Určovat potřebu návodů nebo směrnic v oboru její působnosti. Definovat rozsah a doporučit IGC vytvoření ad-hoc
redakčních pracovních skupin.
Dávat pokyny skupině SAG a jiným pracovním skupinám v záležitostech, souvisejících s jejím oborem působnosti.
Přezkoumávat podrobně nehody a události hlášené skupině SAG, zahrnující závady kryogenických nádob, a poskytovat
expertní doporučení a rady o specifických doporučovaných činnostech.

Rozsah činnosti
• Konstrukce kryogenických nádob
o slučitelnost materiálů
o výrobní metody
o zabezpečování jakosti
o kontrola po výrobě
o hodnocení shody
•

Příslušenství
o ventily, čerpadla
o zabezpečovací zařízení
o plnicí přípoje

•

Provozní požadavky
o periodická kontrola
o manipulace se standardními plyny

•

Analýza nehod/událostí

Složení
Pracovní skupina pozůstává z odborníků na konstrukci, plnění, instalaci kryogenických nádob a příslušenství.

Očekávané výsledky
Výroba dokumentů a návrhů norem v oboru její působnosti.
Získávání mezinárodních norem v souladu s dobrými praktickými postupy v průmyslu.
Obrana společných názorů EIGA v normalizačních orgánech.
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Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Informační tok a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU ve výše uvedené oblasti tlakových zařízení a informuje WG o předkládaných nových
směrnicích, nebo o navrhovaných změnách stávajících směrnic.
Kancelář EIGA sleduje návrhy předkládané mezinárodním orgánům (UN, ADR, RID...) a informuje WG o návrzích
zajímavých pro aktivity členů EIGA.
Členové skupiny předávají kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se týče
národních iniciativ.
Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG a
předsedům souvisejících pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
Pracovní skupina si bude vyměňovat informace s kteroukoliv další skupinou nebo ad-hoc skupinou podle okolností. WG
bude spolupracovat zvláště:
•

se skupinou SAG: přezkoumávání nehod a jiných záležitostí, souvisejících s kryogenickými nádobami;

•

se skupinou WG Transport: dopravní legislativa, související s chlazenými kapalnými plyny, včetně slučitelnosti
materiálů, výroby, periodické kontroly a využití.

Vztahy s externími organizacemi
ISO: TC 220, TC 197
CEN: TC 54, TC 268, TC 296
CGA, je-li požadováno
UN, je-li požadováno
Národní plynařské asociace, je-li požadováno
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 7: Medicinální plyny
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Zaměřit se na otázky bezpečnosti, předpisů a normalizace, specifické pro plyny používané v lékařství.
Shromažďovat a přezkoumávat řečené problémy, pokud jde o registraci, výrobu, plnění, skladování, manipulaci, používání,
distribuci, sledovatelnost a likvidaci mediciníálních plynů a souvisejících lékařských zařízení a služeb, nezbytných pro
zásobování institucí zdravotní péče, produktem.
Kooperovat a koordinovat činnost s ostatními pracovními skupinami, pokud jde o pracovní program a expertní doporučení.
Dávat doporučení MGC ohledně návodů, směrnic a jiných dokumentů, a připravovat tyto dokumenty, podléhající schválení
MGC.
Zvyšovat profil průmyslu medicinálních plynů v oblasti zdravotní péče.
Poskytovat odborná doporučení relevantním akcionářům.
Ovlivňovat výsledky regulace a norem.
Analyzovat hlášený medicinální plyn a další poskytovanou terapii ve vztahu k hlášeným nehodám a nepříznivým
událostem.

Rozsah činnosti
•

Akcionáři
o Členové EIGA
o Regulační úřady (na evropské úrovni a na národní úrovni prostřednictvím národní asociace)
o Pacienti
o Klinikové – profesionální asociace lékařů a zdravotnického personálu
o Výrobci zařízení

•

Regulační požadavky
o Evropská farmaceutická regulace, včetně implementace na národní úrovni prostřednictvím národní
asociace
o Evropská farmaceutická směrnice, pokrývající provozní a regulační požadavky
o Požadavky na povolení výroby
o Požadavky na marketing a povolení distribuce
o Regulace lékařského zařízení

•

Provozní požadavky
o Výroba
o Plnění lahví, skladování, manipulace, přeprava a distribuce
o Sledovatelnost
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Nehody
o Hlášení nepříznivé události
o Požadavky na skupinovou farmaceutickou ostražitost a materiálovou ostražitost

Složení
Skupina se skládá z expertů členských firem se zkušenostmi v oboru lékařských plynů.

Očekávané výsledky
Publikace dokumentů EIGA v rozsahu činnosti skupiny.
Dosahování evropských a mezinárodních norem a předpisů ve shodě s nejlepšími praktickými postupy v průmyslu
lékařských plynů.
Obrana názorů EIGA na regulační úrovni ve shodě s průmyslovou praxí.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je trvalá.

Informační tok a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblasti lékařských plynů a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo o
navrhovaných změnách stávajících směrnic.
Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se
týče národních iniciativ.
Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG, členům
MGC a předsedům souvisejících pracovních skupin IGC/MGC.

Vazby s ostatními pracovními skupinami EIGA
WG10 – pro všechny otázky, související se specifickými problémy zdravotní péče
SAG – pro všechny otázky, související s bezpečností a nehodami
WG1 – pro všechny otázky, související se specifickými dopravními předpisy
WG2 - pro všechny otázky, související s láhvemi a ventily lahví
WG6 pro všechny otázky, související s kryogenickým zařízením

Vztahy s externími organizacemi
Relevantní ředitelství EU
Evropská lékařská agentura (EMEA)
Výbory pro medicinální plyny národních plynařských asociací
Národní regulační orgány prostřednictvím národních plynárenských asociací
Výbory CGA, AIGA, ANZIGA a JIGA pro lékařské plyny
CEN TC 215, CEN TC 23 pro témata související s lékařstvím
ISO TC121, ICO TC58 pro témata související s lékařstvím
Federace lékařských zařízení (EUROM VI)
Projekt kooperace farmaceutických inspektorů (PIC/S)
Evropská lékopisná komise (EP)
Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)

ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 8: Potravinářské plyny a CO2
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
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Analyzovat otázky bezpečnosti, předpisů a normalizace specificky u plynů, používaných v potravinářském průmyslu,
zvláště pak oxidu uhličitého.
Shromažďovat a přezkoumávat řečené otázky, co se týče výroby, plnění, skladování, manipulace, zabezpečování jakosti,
používání, dopravy a likvidace.
Kooperovat a koordinovat činnost s ostatními pracovními skupinami, pokud jde o pracovní program a expertní doporučení.
Dávat doporučení IGC ohledně požadovaných návodů, směrnic atd., a připravovat tyto dokumenty, podléhající schválení
IGC.

Rozsah činnosti
•

Požadavky na produkt
o normy produktu; průmysl a EU
o Codex alimentaris; Jecfa

•

Provozní požadavky
o správné výrobní postupy; HACCP
o správné laboratorní postupy
o podmínky plnění a manipulační systémy

Složení
Skupina se skládá z expertů členských firem se zkušenostmi v oboru plynů pro potravinářský průmysl.

Očekávané výsledky
Získání správných a konkrétních předpisů a specifikací ve shodě s průmyslovou praxí.
Zdokonalení souvisejících norem bezpečnosti a integrity produktu v rámci průmyslového plynárenství.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá. Pracovní skupina je v zásadě trvalá, může
však přejít do latentního stavu, pokud nejsou vyvíjeny žádné externí aktivity.

Informační tok a publikace
Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG a
předsedům souvisejících pracovních skupin. Kancelář EIGA sleduje aktivity EU ve výše uvedené oblasti a informuje WG o
předkládaných nových směrnicích, nebo o navrhovaných změnách stávajících směrnic. Ředitelé budou rovněž informovat
WG o činnosti CEFIC na týchž tématech. Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro
skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se týče národních iniciativ.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
WG si bude vyměňovat informace s kteroukoliv další skupinou nebo ad-hoc skupinou, podle okolností. WG bude zvlášť
spolupracovat:
•

se skupinou SAG na všech otázkách souvisejících s bezpečností

•

se skupinou WG Transport na všech otázkách souvisejících se specifickými dopravními předpisy

•

se skupinou WG Cylinders na všech otázkách souvisejících s plněním a nádobami

•

se skupinou WG Cryogenics na všech otázkách souvisejících s hromadným skladováním oxidu uhličitého

•

se skupinou WG Medical Gases na specifikacích plynu

Vztahy s externími organizacemi
JECFA pro Codex Alimentarius
Skupina sektoru CEFIC o potravinářských předpisech
Relevantní orgány EU
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Výbory CGA dle okolností, s cílem zajistit, aby měl průmysl zajištěnu konzistentní pozici, např. specifikace plynu, oxid
uhličitý
Národní plynařské asociace, je-li požadováno
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 9: Klasifikace, značení, BL
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Kontrola předkládaných a aktuálních mezinárodních předpisů s cílem ověřovat, ovlivňovat nebo iniciovat změny co se týče
klasifikace, značení a vydávání BL pro plyny.
Aktualizovat stávající IGC dokument o klasifikaci, značení a BL tak často, jak je to nezbytné, aby byly reflektovány názory
EIGA, týkající se nové nebo revidované legislativy pro daná témata.
Zajistit, aby software zvolený asociací EIGA odrážel správně názory asociace EIGA na klasifikaci a SDS pro plyny a směsi
plynů.
Udržovat styk s relevantními národními regulačními orgány a úřady s cílem předkládat a vysvětlovat výsledky revizí
asociace EIGA.
Zastupovat zájmy EIGA a bránit schválené názory EIGA na mezinárodních poradách expertů.

Rozsah činnosti
Směrnice o nebezpečných látkách 67/548/CEE, Směrnice o nebezpečných přípravcích 1999/45/EC, a směrnice SDS
91/155/EC.
Globálně harmonizovaný systém klasifikace a značení chemikálií OSN (Nachová kniha).
Podvýbor OSN a Výbor expertů OSN pro globálně harmonizovaný systém, včetně korespondenčních skupin OSN pro
značení, preventivní ustanovení a bezpečnostní listy.
Dočasné pracovní skupiny těchto organizací.
Porady expertů při OECD a CEFIC.

Složení
WG pozůstává z expertů v oboru předpisů OSN a EU pro klasifikaci, značení a výrobu SDS, majících velmi dobré znalosti
v oboru speciálních plynů. Počet členů určuje IGC mezi členskými firmami tak, aby zeměpisné pokrytí bylo co možná
nejlepší.

Očekávané výsledky
Příprava názorů a návrhů v daném oboru působnosti.
Získání chemické legislativy ve shodě s dobrou praxí v průmyslu.
Udržování dokumentu IGC 906 „Směrnice pro klasifikaci, značení a bezpečnostní listy“ v souladu se stávající legislativou.
Udržování kontaktu s dodavatelem softwaru, aby byl software SDS ve shodě s relevantním dokumentem IGC.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá.

Informační tok a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity OSN a EU a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo o navrhovaných
změnách stávajících směrnic pro klasifikaci, značení a SDS. Kancelář bude také informovat WG o aktivitách CEFIC ve
stejných tématech.
Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se
týče národních iniciativ.
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Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedům souvisejících
pracovních skupin.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
WG bude udržovat kontakt s těmito skupinami:
•
•
•

WG 1 Dopravní předpisy
WG 4 Speciální plyny
AHG I-14 REACH

Vztahy s externími organizacemi
CEFIC
ISO: relevantní TC pro bezpečnostní listy a klasifikaci (zvláště ISO TC58 SC2 WG7)
CGA, je-li požadováno
Národní plynařskéé asociace, je-li požadováno
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 10: Domácí péče
Datum revize: červen 2007

Účel a cíle
Analyzovat otázky bezpečnost, předpisů a normalizace, specifické pro oblast domácí péče.
Shromažďovat a přezkoumávat terapie domácí péče se souvisejícími prostředky zdravotnické techniky a službami
vyžadovanými pacienty v domácím ošetření.
Doporučovat MGC návody, směrnice a jiné dokumenty a zpracovávat tyto dokumenty, podléhající schválení MGC.
Zvyšovat profil poskytovatelů služeb domácí péče EIGA.
Poskytovat odborné rady relevantním depozitářům peněz a ovlivňovat výstupy předpisů a norem.
Zkoumat ohlášenou terapii domácí péče ve vztahu k hlášeným nehodám a nepříznivým událostem.

Rozsah činnosti
•

Depozitáři peněz
o Členové EIGA
o Pacienti a pečovatelé
o Předepisující osoby
o Smluvní subjekty
o Výrobci lékařských zařízení
o Regulační úřady a orgány

•

Regulační požadavky
o Regulace a směrnice pro domácí péči v Evropě
o Části správné výrobní praxe, související s aktivitami domácí péče
o Národní dobré praktické postupy domácí péče tam, kde existují
o Dobré praktické postupy v distribuci
o Směrnice pro prostředky zdravotnické techniky

•

Provozní požadavky
o Terapie domácí péče a shoda terapie
o Prostředky zdravotnické techniky pro použití při domácí péči
o Dodržování předpisů, shoda a péče o pacienta
o Operace a služby domácí péče
o Zařízení a vozidla poskytovatele služeb domácí péče členům EIGA

•

Nehody
o Nehody a/nebo události zaměstnanců a dodavatelů, podílejících se na službách domácí péče
o Nehody a/nebo události v domácím prostředí, na nichž se podílí pacient nebo některá jiná třetí strana.

Složení
Skupina pozůstává z expertů v oboru operací a služeb domácí péče z členských firem.

Očekávané výsledky
Publikování dokumentů EIGA v rozsahu činností spojených s domácí péčí.
Dosahování evropských/mezinárodních předpisů a norem ve shodě s nejlepšími praktickými postupy domácí péče.
Obrana názorů EIGA na regulační úrovni ve shodě s nejlepšími praktickými postupy v průmyslu.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Porady skupiny svolává předseda podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá.
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Informační tok a publikace
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblasti domácí péče a informuje WG o předkládaných nových směrnicích, nebo o
navrhovaných změnách stávajících směrnic
Členové skupiny budou předávat kanceláři jakékoliv cenné informace pro skupinu, k níž mají přímý přístup, zvláště co se
týče národních iniciativ.
Budou vedeny zápisy z porad, jež budou obíhat mezi členy. Kopie budou zasílány pro informaci předsedovi SAG, členům
MGC a předsedům souvisejících pracovních skupin IGC/MGC.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
WG7 – všechny záležitosti, týkající se specifikací a výroby lékařského plynu
SAG – všechny záležitosti, týkající se bezpečnost a nehod
WG1 – všechny záležitosti, týkající se specifických dopravních předpisů
WG2 – všechny záležitosti, týkající se lahví a ventilů
WG6 – všechny záležitosti, týkající se kryogenických zařízení

Vztahy s externími organizacemi
Relevantní ředitelství EU
Národní asociace – lékařské skupiny
Národní regulační orgány prostřednictvím národních asociací
Výbory CGA, AIGA, ANZIGA a JIGA pro medicinální plyny
CEN TC 215 / ISO TC 121
Federace prostředků zdravotnické techniky (EUROM VI)
Evropská respirační společnost (ERS)
Asociace pro lékařské technologie (EUCOMED)
EPHA (Evropská aliance pro veřejné zdraví)
FHI (Federace pro lékařské technologie)
Federace dodavatelských subjektů, zahrnující:
Federace německých zdravotních pojišťoven
ANTADIR (Francouzská asociace pro veřejnou domácí péči)
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 11: Vodíková energie
Datum revize: 24/06/2008

Účel a cíle
Zavádění vodíku jako alternativního zdroje energie je výzvou pro náš průmysl i z hlediska bezpečnosti a ochrany životního
prostředí. Automobilový, petrochemický aj. průmysl, jakož i výzkumné ústavy spolupracují s firmami v oboru
průmyslových plynů.
Cíle pro pracovní skupinu EIGA v oboru vodíkové energie jsou:
-

společně vyvíjet bezpečné praktické postupy v sektoru získávání energie z vodíku

-

sledovat a ovlivňovat předkládané předpisy EU a normy ISO nebo CEN v oboru alternativních paliv pro všechny
aplikace využívající energii z vodíku, kde mají členové EIGA odborné znalosti

-

vyměňovat si potřebné informace a zkušenosti s jinými skupinami EIGA

Rozsah činnosti
Aspekty bezpečnosti a ochrany životního prostředí u aplikací vodíkové energie (plynný, kapalný a kovový hydrid) v těchto
oblastech:
-

rozvodné sítě na stanovišti

-

rozhraní mezi rozvodnou sítí a aplikací

-

aplikace (např. stacionární/mobilní/přenosný sklad vodíku)

-

okolí výše uvedených systémů (např. veřejná tankovací zařízení, domovní aplikace)

Účast v harmonizačních projektech, vývoji norem a předpisů, vztahujících se k výše uvedeným tématům.
Poznámka: Čistě průmyslové aplikace nejsou zpravidla zahrnuty; vstup může být umožněn jiným pracovním skupinám,
vyvíjejícím nebo aktualizujícím dokumenty, zabývající se dusíkem.

Složení
Experti z členských firem EIGA a vybraní externí odborníci.

Očekávané výsledky
Společné názory a dokumenty plynárenského průmyslu v mezinárodních harmonizačních projektech a normalizaci
ISO/CEN.

Četnost porad a předpokládaná životnost
Skupina svolává porady podle toho, jak si to pracovní vytížení vyžádá.

Informační tok a publikace
Zápisy z porad budou obíhat mezi členy a jinými zainteresovanými pracovními skupinami.
Kancelář EIGA sleduje aktivity EU v oblastech pokrytých skupinou a informuje skupinu o předkládané nové legislativě.
Členové skupiny budou sledovat normalizaci a aktivity ostatních asociací, jakož i národních iniciativ.
Pokud je to nutné, skupina bude prezentovat názorová stanoviska, přehledné připomínky nebo technické příspěvky, jak to
bude považovat za vhodné.

Vazby s ostatními pracovními skupinami
SAG v souvislosti s bezpečností.
WG-1 v souvislosti s dopravními předpisy
SG-2 a WG-6 v souvislosti s nádržemi/zásobníky
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WG-3 v souvislosti s technologickým zařízením
WG-5 v souvislosti s otázkami životního prostředí

Vztahy s externími organizacemi
Pokud je to vhodné s ohledem na účel a cíle, skupina bude budovat vztahy s ostatními organizacemi (např. spolupráce s ISO
TC 197 vodík) nebo projekty a výborem CGA H2 Technologie paliv.
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ROZSAH A PODMÍNKY REFERENCE
Pracovní skupina 12: Acetylen
Datum revize: říjen 2007

Účel a cíle
Zajistit zachování znalostí o acetylenu v plťařství.
Revidovat publikace EIGA týkající se acetylenu a zajišťovat školení o acetylenu.

Rozsah činnosti
Výroba acetylenu, plnění, distribuce, instalace u zákazníka a acetylenové lahve v nebezpečí, jako jsou požáry.

Složení
Odborníci na acetylen z členských firem EIGA, případně odjinud, např. BAM.

Očekávané výsledky
Revize stávajících dokumentů EIGA o acetylenu: Doc 123/04
Příprava výukových balíčků o používání acetylenu
Revize lahví v ohni: Info 2/02

Černost porad a předpokládaná životnost
Dvě až tři porady ročně.

Informační tok a publikace
Revize EIGA CoP o acetylenu Doc 123/04 a SAG Info 2/02

Vazby s ostatními pracovními skupinami
WG1, WG2, WG3, SAG

Vztahy s externími organizacemi
Národní asociace, BAM
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