INFORMAÇÃO
No dia 1 de Fevereiro de 2021, entra em vigor o REGULAMENTO (UE) 2019/1148, de 20 de junho,
sobre novas restrições à comercialização e utilização de precursores explosivos.
O nosso produto afetado é :

DPROF DESNTUPIDOR DE ESGOTOS – Restrição : Proibida a venda a particulares
Ao abrigo do Regulamento (EU) 2019/1148, a DISTRILUBE – COMERCIO DE LUBRIFICANTES, LDA
não pode fornecer os produtos em causa, sem ter em sua posse uma “DECLARAÇÃO DO
CLIENTE” .
OBSERVAÇÕES:
•

•

•

Os “Operadores Económicos” dedicados à revenda devem entregar a “DECLARAÇÃO
CLIENTE” devidamente preenchida e assinada, ao seu fornecedor, indicando como
utilização prevista “REVENDA”
Por sua vez, esses Operadores económicos devem receber dos “Utilizadores
Profissionais” a “DECLARAÇÃO CLIENTE” indicando a utilização “DESENTUPIR ESGOTOS”
( No caso do DPROF )
Em ambos os casos as quantidades a indicar são uma estimativa “anual”

QUAL A RAZÃO DESTE REGULAMENTO ?
Os produtos que contêm determinadas substâncias químicas, entre elas a que consta nesta
declaração, podem também ser utilizados indevidamente para fins criminosos. Por exemplo, os
terroristas utilizam-nos para fabricar explosivos artesanais. A vigilância dos vendedores e
destinatários tem desempenhado um papel fundamental para ajudar as autoridades a detetar
e neutralizar tais atividades.
Transcrição REGULAMENTO (UE) 2019/1148 Artigo 3º
9) "Utilizador profissional": uma pessoa singular ou coletiva, ou uma entidade pública ou um grupo de tais
pessoas ou entidades que tenha uma necessidade demonstrável de um precursor de explosivos objeto de
restrições para fins relacionados com a sua atividade comercial, industrial ou profissional, incluindo uma
atividade agrícola a tempo inteiro ou parcial, e não necessariamente em função da dimensão do terreno
no qual a atividade agrícola é exercida, desde que não incluam a disponibilização desse precursor de
explosivos a outra pessoa;
10) "Operador económico": uma pessoa singular ou coletiva, ou uma entidade pública ou um grupo de
tais pessoas ou entidades que disponibilize precursores de explosivos regulamentados no mercado, tanto
em meio digital como não, nomeadamente em mercados digitais;

