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TECHNICKÁ INFORMACE

PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2019/1148
Informace pro zákazníky o prekurzorech výbušnin ve výrobcích značky LIQUI MOLY!
Platný legislativní předpis:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění
prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení
(EU) č. 98/2013, platné od 1.2.2021.
PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OMEZENÍ (příloha I nařízení 2019/1148)
V souladu s článkem 7.1 Informování dodavatelského řetězce Vám oznamujeme, že společnost LIQUI
MOLY CZ s.r.o. ke dni vydání této informace neuvádí na český trh žádné výrobky, které obsahují prekurzory výbušnin podléhající omezení podle přílohy I tohoto nařízení.
PREKURZORY VÝBUŠNIN PODLÉHAJÍCÍ OZNAMOVÁNÍ (příloha II nařízení 2019/1148)
V souladu s článkem 7.1 Informování dodavatelského řetězce Vám oznamujeme, že společnost LIQUI
MOLY CZ s.r.o. ke dni vydání této informace uvádí na český trh výrobky, které obsahují prekurzory výbušnin podléhající oznamování podle přílohy II tohoto nařízení.
Seznam výrobků s obsahem oznamovaných prekurzorů výbušnin podle přílohy II:
Obj. č. výrobku

Název výrobku

1540
3325
3351
3379
4086
5111
5168

Zinkový sprej
Čistič povrchu karburátoru
Vyhledávač netěsností v sání motoru
Pro-Line Uvolňovač vstřikovačů a svíček
Ochrana svarů ve spreji
Pro-Line Čistič škrticí klapky
Pro-Line Čistič sání dieselmotoru

Obsažený prekurzor
výbušniny
Aceton
Aceton
Aceton
Aceton
Aceton
Aceton
Aceton

CAS prekurzoru
výbušniny
67-64-1
67-64-1
67-64-1
67-64-1
67-64-1
67-64-1
67-64-1

Některé další výrobky Liqui Moly také obsahují regulované výchozí materiály, ale nařízení o prekurzorech
výbušnin na ně nemá vliv, protože lze použít následující pravidlo výjimky definované v pokynech:
„Kromě toho existují případy, kdy by bylo tak obtížné používat určité výrobky, které obsahují prekurzory
výbušnin, k vlastní výrobě výbušnin, že je nepravděpodobné, že by dotyčné výrobky představovaly nebezpečí.“
Článek 9 Oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží popisuje nutnou činnost prodejce výrobků s obsahem oznamovaných prekurzorů výbušnin pro splnění požadavků tohoto nařízení.
V Úředním věstníku Evropské unie 2020/C 210/01 vyšlo SDĚLENÍ KOMISE – Pokyny k provádění nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. V tomto dokumentu jsou
uvedené pokyny, které mají vnitrostátním orgánům členských států, hospodářským subjektům a on-line
tržištím pomoci při uplatňování nařízení (EU) 2019/1148.
Vezměte prosím na vědomí povinnost podle nařízení o prekurzorech výbušnin informovat v rámci dodavatelského řetězce a hlásit podezřelé transakce, ztrátu a krádež významného množství výše vyjmenovaných výrobků Liqui Moly.
Zpracováno podle podkladu výrobce LIQUI MOLY GmbH "Neufassung der Explosivstoff-Verordnung (EU)
2019/1148" ze dne 3.3.2021, autor Andreas Tischner.

Zpracováno dne 10.03.2021 podle originálních podkladů společnosti LIQUI MOLY GmbH.

