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Támogató: 

 

Robbanószerek meghatározása és nyomonkövethetősége  

polgári felhasználásra Kézikönyv végfelhasználók számárai

Miért? 

 

 A 93/15/EEC Tanácsi Direktíva értelmében a 2008. április 4-i 
2008/43/EC Bizottsági Direktíva felállított egy rendszert a polgári 
felhasználásra szóló robbanószerek beazonosításáról és 
nyomonkövethetőségéről, melyet a 2012/4/EU Direktíva 
módosított azzal, hogy létrehozott egy harmonizált rendszert a 
polgári felhasználásra szóló robbanószerek egyedi 
beazonosításáról és nyomonkövethetőségéről:   

o Annak érdekében, hogy a közösségi piacon a robbanószerek 
ellátási és felhasználási útja biztos és biztonságos legyen, a 
robbanószer ágazatban a vállalkozásoknak olyan információs 
rendszerrel kell rendelkezniük, mely a robbanószereket 
nyomonköveti annak érdekében, hogy a robbanószert birtokló 
bármikor beazonosításra kerülhessen.  

Ki? 

 A végfelhasználó lenne az utolsó azon vállalkozó, akinek a 
birtokában vagy a felügyeletében és a felhasználásában lenne  a 
robbanószer, adott esetben egy helyszínen történő robbantás 
lebonyolításakor. Bizonyos esetekben viszont alvállalkozó lehet 
az, aki a robbantást felvállalja, elvégzi.  

 A felhasználás előtt az utolsó raktározóhelyért felelősnek 
nyilvántartást kell felvennie a robbanószer birtoklásának vagy 
felügyeletének kezdeti időpontjától számítva a felhasználás 
időpontjáig.  

 Habár normális körülmények között nem kellene nyilvántartást 
vezetni olyan egyén esetében, mint például egy egyéni 
robbantómester esetében, akinek használatára bocsátják a 
robbanószert.  

Mikor? 

 A határidő 2015. április 5. Ettől az időponttól kezdve minden 
végfelhasználónak rendelkeznie kell a megfelelő beiktatott rendszerrel. 

o Minden helyszínen a meglévő robbanószereket meg kell jelölni, 
be kell azonosítani és kontrollálni kell a Direktíva előírásainak 
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megfelelően, a jogi szabálytalanságok és jogi 
felelősségrevonások elkerülése érdekében. 

o Amennyiben bármely nyilvántartási és beazonosítási rendszer 
nem működik megfelelően, úgy a kompetens hatóságok 
leállíthatják a robbanószer szállítást, melynek gazdasági 
kihatása lenne a tevékenységek előremenetelére. 

o Nagyon ajánlott, hogy ezekre legkésőbb 2014. szeptemberéig 
legyenek felkészülve (ami azt jelenti, hogy már megrendelt 
eszközökkel, beiktatott rendszerrel, megvizsgált anyagokkal és 
szakképzett felhasználókkal kell rendelkezniük). 

Hogyan? 

Lépések 

a. Olyan rendszert kell életbe léptetni, melyek a robbanószerekkel 
kapcsolatos adatokat összegyűjtik, beleértve az ellátási 
láncolatban és az életciklusban az egyedi beazonosításukat. 

o A rendszer lehet digitális vagy manuális. 

o Nyilvántartást kell vezetni a robbanószerek valamennyi 
beazonosíthatósági információjáról – beazonosítási kód és 
minden vonatkozó információ, beleértve a robbanószer típusát, 
a vállalatot vagy az egyént, akinek a felügyelet átadásra került.  

b. Nyilvántartást kell vezetni minden robbanószer helyszínéről 
mindaddig, amíg a robbanószer a birtokukban van, vagy a 
felügyeletet a használatig gyakorolják felette. 

o Minden végfelhasználónak meg kell határoznia azt a 
folyamatot, mellyel a jogszabály tekintetében garantálják, hogy a 
robbanószer átvétele és felhasználása között a felügyelet 
nyomonkövethetőségében és beazonosíthatóságában nincs rés.  

 Soha ne feledjék, hogy a vállalat (helyszínen a 
felsővezetőtől a munkásig) a felelős abban az esetben is, ha 
a robbanószert a felügyeletük alól ellopják. 

o Az átvétel, a robbanószer felhasználása és/vagy helyszínen 
történő tárolása során - mely összekapcsolt vagy különálló 
tevékenységek is lehetnek -, a kiválasztott folyamatoknak 
világosan rögzítetteknek kell lenniük az adatfeldolgozók 
számára a szállítók nyomonkövethetőségére vonatkozóan.  

c. Szabályos időközönként az adatgyűjtési rendszerüket tesztelni 
kell a célból, hogy a feljegyzett adatok hatékonyságát és 
minőségét biztosítani tudják.  

d. Védjék meg az összegyűjtött adataikat véletlen vagy ártó 
szándékú kár vagy rombolás/megsemmisítés esetére is. 

e. Tartsák meg az információkat a robbanószer életciklusának 
végétől számított 10 évig, beleértve azt az esetet is, ha a vállalat 
beszünteti tevékenységét. 

f. Kérésre adjanak információkat a kompetens hatóságok számára 
(24/24 órában, az év 365 napjában, 10 évig) minden 
robbanószer eredetére és elhelyezkedésére vonatkozóan. 
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g. A felelős Tagállami hatóságok részére biztosítsák azon személy 
nevét, kontakt adatait, aki a leírt információval rendelkezik. 

- Eszközök 

 Fontos megjegyezni, hogy a végfelhasználónak olyan 
rendszerellátót kell választania, aki a kiválasztott mobil 
eszközökre addicionális okítással is tud szolgálni. 

 Az elektronikus eszközöknek az EU és a nemzeti jogszabályokkal 
harmonizáltnak kell lenniük, hogy a felhasználók számára mind a 
termék, mind pedig a belső piac számára garanciát tudjanak nyújtani.  

Mi célszerű?  

 A robbanószerek helyszínen történő felhasználásától függően az 
információ tömegének igen részletesnek kell lennie. A 
végfelhasználóknak kell eldönteniük, hogy egy ITT rendszer 
időmegtakarítás szempontjából kedvező lesz-e számukra a 
kompetens hatóságok által bekért raktározási és információs 
adatállomány begyűjtése céljából.   

 Működő szoftver és nyomonkövető hardver eszközök hatalmas 
adatállományok kezelését tudják megkönnyíteni. Azon 
végfelhasználók számára, akik éves szinten csak kis mennyiségű 
robbanószert használnak, a manuális adatgyűjtés és a manuálisan 
nyilvántartott dokumentáció megfelelő/elég.  

 A Tagállamok ezen Direktíva értelmében olyan bírságolásokra 
vonatkozó szabályokat rögzítenek, melyek az elfogadott nemzeti 
jogszabályok előírásainak a megsértése esetére alkalmazandók és 
biztosítják azon szabályok kikényszerítését. A bírságnak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie.  

 Javasolt a végfelhasználó vállalat számára, hogy világosan 
határozzák meg belső folyamatukat a robbanószer ellenőrzési 
láncolatának meghatározására, beleértve a helyszínnel 
kapcsolatos információkat: a láncolatban szereplők nevét, 
munkaköri pozíciójukat és felelősségüket.  

Amennyiben előre nem látható problémák  lennének a nyomonkövethetőséggel kapcsolatosan. 

 Lépjen kapcsolatba közvetlenül a robbanószer szállítóval a termék visszaszállítását illetően.  

 Lépjen kapcsolatba az IT szállítóval a softver, hardver és az eszközök vonatkozásában.  

 Informálja a kompetens hatóságokat.  

Még több információ megtalálható: Q&A Document at http://www.explosives-for-civil-uses.eu     

Szabályozás:  A system for the identification and traceability of explosives for civil uses, as laid 
down in Commission Directive 2008/43/EC of 4 April 2008, adopted pursuant to Council 
Directive 93/15/EEC, as amended by Directive 2012/4/EU 
 

Weboldal: 
European Commission: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/specific-
chemicals/explosives (Documents are translated in 23 languages) 
Explosives for civil uses Task Force: http://www.explosives-for-civil-uses.eu   
                                                           
i Explosives for civil uses Task Force: 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), with the support of the European Commission   
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