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De ce?
 Directiva 2008/43/CE din 4 aprilie 2008 de
instituire, în conformitate cu Directiva 93/15/CEE, a unui
sistem de identificareși trasabilitate a explozivilor de uz
civil, a fost modificată prin Directiva 2012/4/EU ce
stabilește un sistem armonizat de identificare unică și
trasabilitate a explozivilor de uz civil :
o Pentru a asigura circulația în condiții de siguranță și
securitate a explozivilor cu privire la ța
pia comunitară,
întreprinderile din sectorul explozivilor dispun de un
sistem de urmărire a explozivilor în scopul de a avea
capacitatea de a identifica cei care dețin explozivii în orice
moment.

Cine?
 Utilizatorul final va fi ultima întreprindere ce deține
posesia sau custodia și utilizeaz ă explozibilul, de exemplu
dinamitarea la punctul de lucru. În anumite cazuri, acest
utilizator ar putea fi compania sub-contractată pentru
dinamitare.
o Responsabilii pentru ultimul loc de depozitare al
explozibilului înainte de utilizare trebuie să păstreze
înregistrări de la momentul în care intră în posesia sau
custodia explozivului până când acesta este utilizat .
o Nu este totuși necesar ca înregistrările sa fie păstrate
la operator, spre exemplu la aprinzator, asupra cui
explozivul îi este dat spre utilizare.

Cand?
 Termenul limită este 5 aprilie 2015. De la această
dată, fiecare utilizator final va trebui să aibă un sistem
adecvat.
o Explozivii existenți trebuie să fie marcați, identificați
și controlați în conformitate cu prevederile Directivei,
pentru a evita orice încălcare a legilor
și responsabilitățile
legale.
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o

o

În cazul în care sistemul pentru marcarea,
identificarea și controlarea explozivilor este
inexistent, autorită
țile competente
pot opri
furnizarea de explozibili, ce ar avea un impact
economic major asupra desfășurării operațiilor.
Este recomandat ca intrarea în conformitate cu
Directiva să intre in vigoare cel târziu până în
septembrie 2014 (ceea ce înseamnă să fie comandate
dispozitivele, să fie implementat sistemul de control,
să fie testate materialele și utilizatorii să fie instruiti).

Cum?
- Actiuni

a. Puneți în aplicare un sistem de colectare a datelor în ceea prive ște
explozivii, inclusiv identificarea lor unică pe tot parcursul lanțului
de aprovizionare și ciclul de viață.
o Sistemul poate fi digital sau manual.

o Păstrarea unei înregistrari a tuturor identificărilor de explozivi codul de identificare, împreună cu toate informațiile pertinente,
inclusiv tipul de exploziv, compania sau persoana în custodia
cărora le-a fost dat .

b. Înregistrați locația fiecărui exploziv când acesta se află în posesia
sau custodia lor până când este utilizat

o Fiecare utilizator final trebuie să definească o procedură prin care
să demonstreze că nu există nicio lacună în trasabilitatea și
identificarea custodiei din momentul primirii explozivului și
momentul utilizarii sale.


Nu uitaț i că societatea (de la CEO la lucrător la punctul de lucru) este
responsabilă în cazul în care explozivul este furat sub controlul său.

o În activitățile de rece pție, utilizare de exploziv, și/sau de
depozitare la fața locului, care pot fi activități cuplate sau separate,
procedurile alese trebuie să fie notificate în mod clar pentru
managementul proceselor de date pentru a urmări
și
identifica
furnizorii.

c. La intervale regulate, testa
ți sistemul de colectare a datelor,
scopul de a asigura eficacitatea și calitatea datelor înregistrate.

cu

d. Protejați datele colectate împotriva deteriorării sau distrugerii
accidentale sau rău-intenționate.
e. Mențineți informațiile pentru o perioadă de 10 ani de la sfârșitul
ciclului de viață a explozivului, inclusiv în cazul în care compania șia încetat activitatea.

f. Informați autoritățile competente, la cererea acestora (24/24 de
ore pe zi, 365 de zile pe an, 10 ani), cu privire la originea
și locația
fiecărui exploziv.

g. Furnizați autoritățile responsabile din statele membre cu numele și
datele de contact ale unei persoane capabile să furnizeze
informațiile descrise.
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-

Dispozitive



Aparatele electronice trebuie să fie armonizate cu respectarea
legislației europene și naționale, pentru a asigura utilizatorii în
termen de produse și piața internă.



Ce?








Este important de menționat faptul că utilizatorul final ar trebui
să aleagă un furnizor de sistem care poate oferi, de asemenea,
formare suplimentară pentru dispozitive mobile alese.

În funcție de utilizarea explozivilor la punctul de lucru,
cantitatea de informații ar putea fi foarte mare. Utilizator final
trebuie să decidă dacă un sistem ITT poate fi benefic în ceea ce
privește economia de timp în depozitarea și colectarea datelor,
pentru a fi preluate de către autorită
țile competente , dacă este
necesar.

Rularea unui software și având dispozitive de urmărire
hardware pot facilita manipularea unor volume mari de date.
Pentru utilizatorii finali care folosesc o cantitate mică de
explozibil pe an, colectarea datelor manualși documentația de
evidență ar trebui să fie suficientă.
Statele membre stabilesc norme privind sancțiunile aplicabile în
cazul încălcării dispozi
țiilor adoptate în temeiul prezentei
Directive și se asigură că aceste norme sunt aplicate. Sancțiunile
prevăzute trebuie să fie eficiente, propor
ționale și cu efect de
descurajare.

Este recomandat pentru companiile ce sunt utilizator final să
definească în mod clar o procedură internă pentru a identifica
lanțul de control al explozivului și informații le relevante,
inclusiv numele, poziția și responsabilitățile celor din lanțul de
control.

Daca – probleme neprevazute in procesul de identificare si urmarire?
contact: furnizori explozivi direct legate de produsele pentru o aprovizionare invers





Contacți: furnizorii de explozivi direct legați de produse
Contacți: furnizorul IT de software, hardware și dispozitive
Informați autoritățile competente

Mai multe informaț ii: Document Q&A la adresa: http://www.explosives-for-civil-uses.eu
Regulamentul: A system for the identification and traceability of explosives for civil uses,
descris în Directiva Comisiei 2008/43/EC din 4 Aprilie 2008, adoptată după Directiva
Consiliului 93/15/EEC, amendată de Directiva 2012/4/EU.
Website:
Comisia Europeană:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specificchemicals/explosives (Documentele sunt tranduse în 23 de limbi)
Grup de Lucru - Explozivi pentru uz civil: http://www.explosives-for-civil-uses.eu
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Grup de Lucru - Explozivi pentru uz civil: CEMBUREAU – European Cement Association, Deutscher Sprengverband e.V. – German Blasting
Association, EFEE – European Federation of Explosives Engineers, EURACOAL – European Association for Coal and Lignite, EUROGYPSUM – European
Gypsum Industry, EUROMINES – European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals, FEEM – European Federation of
Explosives Manufacturers, IMA-Europe – European Association of Industrial Minerals, Tracking und Tracing von Explosivstoffen – TTE-Europe GmbH,
UEPG – European Aggregates Association (chair), cu sprijinul Comisiei Europene
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