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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 

w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr. 98/2013 

 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Niniejszym chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, iż aktualizacja europejskiego prawodawstwa w zakresie zwalczania 
terroryzmu dotyczy także niektórych chemikaliów i mieszanin chemicznych i niesie ze sobą poważne konsekwencje 
w zakresie stosowania, kupna, posiadania i sprzedaży tych mieszanin, zarówno dla użytkowników prywatnych, jak i 
profesjonalnych. 
 
Wyżej wskazanym Rozporządzeniem Unia Europejska wydała nowe przepisy dotyczące prekursorów materiałów 
wybuchowych, które obowiązują od 01/02/2021 r. 
 
Aktualizacja dotyczy m.in. kwasu siarkowego. W Rozporządzeniu sprecyzowano zasady wprowadzania mieszaniny do 
obrotu w zależności od  progów stężenia w produkcie. 
 
Kwas siarkowy jest podstawowym składnikiem (stężenie> 40%) 4-dawkowego Środka do udrażniania rur Ambro-
Sol® - kod P306. W związku z tym ww. zapisy zawarte w Rozporządzeniu dotyczą także obrotu naszego produktu.  
 
Poniższa tabela przedstawia progi stężenia kwasu siarkowego, które warunkują dystrybucję produktów chemicznych 
zawierających ww. mieszaninę. 
 

Użytkownik prywatny 

Stężenie do 15% 
 

 Nieograniczona sprzedaż i użytkowanie 

Stężenie  15% - 40% 
 

Sprzedaż, posiadanie i ewentualne użycie pod 
warunkiem uzyskania zgody przez właściwy organ dla 
każdego państwa członkowskiego.  

Stężenie > 40% Zakaz nabywania, używania i posiadania 
Użytkownik profesjonalny Wszystkie progi stężenia Obowiązek udokumentowania nabycia/sprzedaży, np. 

fakturą lub innym dokumentem (monitorowania). 
 
W związku z powyższym, od 01.02.2021 r. Użytkownik prywatny nie będzie już mógł swobodnie kupować produktów 
o stężeniu kwasu siarkowego powyżej 15%. 
 
Osoba fizyczna (prywatna) będąca w posiadaniu legalnie zakupionego przed tą datą produktu będzie miała czas do 
01.02.2022 r. na jego użycie lub pozbycie się. Od 01.02.2022 posiadanie takiego produktu będzie zakazane. 
 
A zatem, sprzedawca/dystrybutor nie będzie mógł sprzedawać 4-dawkowego udrażniacza Ambro-Sol (kod P306) 
użytkownikom prywatnym.  
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Zakup może być dokonany tylko i wyłącznie przez profesjonalnego użytkownika. Przepisy wymagają  
udokumentowania zastosowania substancji/ mieszaniny (np. wskaźnika użycia, specyfikacji wysyłkowej, faktury itp.). 
 
W praktyce - podobnie jak w przypadku innych produktów, np. z kategorii pestycydów oraz niektórych farb  - produkt 
nie może być już uważany za „powszechnie dostępny”. W sklepie produkt może być wyeksponowany, aczkolwiek nie 
może być  sprzedany bezpośrednio dla prywatnego użytkownika. 
 
 
Ponadto, sprzedawca/dystrybutor jest zobowiązany do: 
- poinformowania użytkownika profesjonalnego, któremu dostarczane są prekursory materiałów wybuchowych 
podlegających regulacji, że ta substancja /produkt podlega ograniczeniom; 
- dopilnowania, aby ich pracownicy byli świadomi, które produkty zawierają prekursory materiałów wybuchowych 
podlegających regulacji i zostali przeszkoleni w zakresie obowiązków wynikających z rozporządzenia; 
- poinformowania użytkownika profesjonalnego, że z jego strony zabronione jest przekazywanie i udostępnianie tej 
substancji / produktu prywatnym użytkownikom w jakimkolwiek charakterze. 
 
Podmiot gospodarczy działający na rynku internetowym jest również zobowiązany do przestrzegania tych samych 
ograniczeń. 
 
Korzystając z okazji przypominamy, że w asortymencie Ambro-Sol znajdują się również inne produkty przeznaczone 
wyłącznie do użytku profesjonalnego: 
 

KOD NAZWA 
I255 Środek antypoślizgowy do pasków klinowych, 400 ml 
V400/SCOCCA Konserwacja podwozia 400 m 
W506/ONLY Only Spray - Preparat antyodpryskowy -niepalny (CO2) (520 gr) 300 ml 
Z356 Czysty Cynk EP 2 kg Epoksydowy - 1 L. 
Z359 Czysty Cynk EP 400 ml Epoksydowy 
P306 Środek do udrażniania rur 4 dawki 1 ltr. (1,8 kg) 

 
W załączniku do niniejszego pisma dołączamy tekst Rozporządzenia, z którym można się zapoznać bezpośrednio 
poprzez stronę UE: 
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/49d1a404-a3b3-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-pl  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt. 
 
Z poważaniem, 

 
 


