EU-forordning2019/1148om markedsføringog
anvendelse af udgangsstoffer til eksplosiver
I Europa er antallet af terroristangreb, hvor der benytteshjemmelavede
bomber(Improvisedexplosivedevices, IED’er) med hjemmelavede eksplosiver
(Home made explosives, HME’er) vokset i de seneste år.Rapporter fra Europol
fortæller, at HME’er, der er fremstillet af kommercielt tilgængelige kemikalier, er
de hyppigst benyttede ved angreb.
Introduction
En EU handlingsplan til styrkelse af sikkerheden
vedrørende eksplosiver blev godkendt i april 2008. Denne
plan indeholdt forholdsregler til regulering og kontrol
af markedsføringen af udgangsstoffer for eksplosiver.
Dette førte i 2013 tilEU-ForordningNr.98/2013 fra
Europaparlamentetog Rådet af 15 januar2013 om
markedsføring og brug af udgangsstoffer for eksplosive.
Se EU-forordning2019/1148

Forordningen
Det overordnede formål med forordningen er at etablere
nye, harmoniserede regleri EU, vedrørende erhvervelse,
besiddelse og brug af stoffer og blandinger, der kan
benyttes til ulovlig fremstilling af hjemmelavede
eksplosiver. Indførelsen af denne forordning har til
formål at begrænse tilgængeligheden for almindelige
forbrugere af udgangsstoffer til eksplosiver, og desuden
at introducere en indrapportering af mistænkelige handler
gennem hele forsyningskæden.

Konklusioner fra
Europaparlamentetog
Rådet
• Produkter, der indeholder
bestemte koncentrationer af
brintoverilte,salpetersyre eller svovlsyre
kan benyttes til fremstilling af eksplosiver
• Mange kemikalier er for let
tilgængeligeforulovlig fremstilling af
eksplosiver.
• Salg, forsyning og opbevaring af
sådanne kemikalier skal reguleres,
dokumenteres og kontrolleres.

Betydningen for kemiproducenter
Diversey og andre producenter af kemikalier er forpligtede
til og ansvarlige for at:

Q&A
Hvad er udgangsstoffer for eksplosiver?

• Bed kunden om at udfylde kundens erklæring og
levere en scannet kopi af deres bevis for id (eller
bekræfte deres id elektronisk)

Udgangsstoffer for eksplosiver er kemiske stoffer,
der relativt nemt kan omdannes til et eksplosivt
stof f.eks. ved tilførsel af andre stoffer eller ved
simple kemiske processer.

• Kontroller, om den person, der køber varerne, har
tilladelse til at købe begrænsede eksplosivforløbere på
vegne af deres firma eller institution

Hvordankan jeg vide, at det stof jeg køber, er
omfattet af denne forordning?

• Kontroller, at det købte produkt matcher
oplysningerne i kundernes erklæring; i. Stof, ii.
Koncentration, iii. Kvalitet
• Vurder, om den tilsigtede anvendelse er i
overensstemmelse med den potentielle kundes
handel, forretning eller erhverv. Hvis den ikke er
konsistent, skal transaktionen (forsøgt) rapporteres
som en mistænkelig transaktion og kan afvises
• Kontroller, om den person, der modtager varerne,
har tilladelse til at modtage begrænsede
eksplosivforløbere på vegne af deres firma eller
institution

Hvad betyder det for dig
Inden levering kan finde sted, skal en udpeget
repræsentant underskrive et dokument, er indeholder:
• The Trade/Business/Profession, firmanavn, CVR-nr,
(eller en anden relevant firmabekræftelse)
• Den tilsigtede anvendelse af produkterne

Kunder(nuværende og kommende), der ønsker
at købe stoffer, der kan være udgangsstoffer for
eksplosiver, vil blive gjort opmærksom på dette
af Diverseys repræsentant og blive bedt om at
udfylde et brugercertifikat, inden en handel kan
udføres.
Kan et enkelt brugercertifikatomfatte alle
enheder i et mulitinationaltselskab?
Det afhænger af firmaets juridiske opbygning
og af om underskriveren har bemyndigelse til at
underskrive på vegne af flere områder.
Hvordanbruger Diversey underskriverens
personlige oplysninger?
Diversey har enlegitim interesse i ogjuridisk pligt til
at indsamle disse data. Personlige oplysninger vil
blive opbevarede i henhold til reglerne i GDPR og
andre krav vedrørende persondatabeskyttelse.
Når du underskriver certifikatet, accepterer du vores
databeskyttelsesregler, se dem her.

• En identitetsbekræftelse for den person, der er
udpeget som modtager(pas eller tilsvarende)
Vore grossister ogkunder med en forretningskæde har
de samme forpligtelser somDiversey og skal også, inden
en levering kan finde sted, følge kravene om en skriftlig
bekræftelse fra kunder/forretningskæder.

Tidskrav
Firmaer skal følge denne ny EU-forordning fra februar
2021.
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