
Wprowadzenie
Plan działania UE na rzecz poprawy bezpieczeństwa
został zatwierdzony w kwietniu 2008 r. Plan ten
obejmuje
środki regulujące i kontrolujące wprowadzanie do
obrotu
i stosowanie prekursorów materiałów
wybuchowych.
Doprowadziło to do opublikowania w 2013 r.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE)
nr 98/2013. w sprawie wprowadzania do obrotu
i używania prekursorów materiałów
wybuchowych.

Rozporządzenie
Ogólnym celem rozporządzenia jest ustanowienie
zharmonizowanych przepisów w całej UE
dotyczących
nabywania, posiadania i stosowania substancji lub
mieszanin, które mogłyby zostać użyte do
nielegalnego
wytwarzania domowych materiałów wybuchowych.
Wprowadzenie rozporządzenia ma na celu
ograniczenie
dostępności prekursorów materiałów wybuchowych
dla ogółu społeczeństwa oraz nakłada obowiązek
zgłaszania podejrzanych transakcji w całym
łańcuchu
dostaw.

Q&A 

Co to są prekursory materiałów
wybuchowych? 
Prekursory materiałów wybuchowych to substancje chemiczne,
które stosunkowo łatwo można przekształcić w materiał
wybuchowy, np. poprzez mieszanie lub łączenie z innymi
substancjami, lub poprzez prostą obróbkę chemiczną. 

Skąd mam wiedzieć czy kupowany przeze
mnie produkt jest objęty tym
rozporządzeniem? 
Nabywcy (obecni i potencjalni) produktów, których dotyczy
rozporządzenie zostaną powiadomieni przez Higma Service             
 i poproszeni o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia. 

Czy pojedyncze oświadczenie obejmuje
wszystkie zakłady i jego filie, które są
częścią międzynarodowej firmy? 
Jest to uzależnione od struktury prawnej firmy oraz tego czy osoba
podpisująca oświadczenie ma uprawnienia do reprezentowania
oddziałów. 

W jaki sposób dane sygnatariusza są
wykorzystywane przez Higma Service? 
Higma Service ma prawny obowiązek gromadzenia wymaganych
danych. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie                   
 z rozporządzeniem, z RODO oraz innymi powiązanymi wymogami
ochrony danych. 

tel. 801 315 198

W ostatnich latach wzrosła częstość ataków terrorystycznych w Europie     
 z użyciem improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED) i materiałów
wybuchowych wytwarzanych w warunkach domowych (HME). Raporty
Europolu potwierdzają, że do przeprowadzania ataków najczęściej są
wykorzystywane ładunki wytwarzane  z prekursorów chemicznych.  

Wpływ na klientów
Zanim dostawa będzie mogła się odbyć,
upoważniony przedstawiciel będzie musiał podpisać
oświadczenie zawierające:
• Rodzaj działalności, pełną nazwę firmy, numer
rejestrowy przedsiębiorstwa,
• Zamierzone zastosowanie
• Numer dowodu tożsamości (lub paszportu) osoby
upoważnionej do reprezentacji firmy.

Nasi subdystrybutorzy i klienci posiadający
magazyny centralne powinni również otrzymać
podpisane oświadczenia od swoich
klientów/lokalizacji zanim będzie możliwa dostawa
produktów


