Prekursory kat 2 i 3 - główne zobowiązania „podmiotów gospodarczych”

Kategoria 2

Kategoria 3

Zgłaszanie podejrzanych transakcji lub zamówień
– GIS, POLICJA

Wspólne
zobowiązania
(wywozy i przywozy /
handel wewnątrzwspólnotowy)

Wyznaczenie funkcjonariusza
odpowiedzialnego
…za zapewnienie zgodności z
przepisami prawa
- zgłoszenie jego danych do
odpowiedniego terenowo PPIS

Zgłoszenie zakładu

Zgłoszenie zakładu *

- do odpowiedniego terenowo PPIS…
- przy wprowadzaniu do obrotu do
Biura do Spraw Substancji i
Preparatów Chemicznych

…tylko w przypadku wywozu do kraju
przeznaczenia wymagającego MCRN
- do odpowiedniego terenowo PPIS

Przedstawianie corocznej informacji właściwym organom
…odnośnie do wywozów, przywozów, działań w zakresie pośrednictwa
- do 15 lutego każdego roku za rok ubiegły do odpowiedniego terenowo PPIS

Dokumentowanie i etykietowanie wszystkich transakcji
…i przechowywanie dokumentacji przez 3 lata

Wywozy i
przywozy

Uzyskanie zezwolenia na
wywóz*
- w odpowiednim terenowo PPIS
- dla niektórych krajów przeznaczenia
wymagany MCRN do GIS przed
zezwoleniem na wywóz

Przedstawianie corocznej
informacji do PPIS
…o ilościach wykorzystywanych i
dostarczanych oraz o klientach

Handel
wewnątrzwspólnotowy

Dokumentowanie i
etykietowanie wszystkich
transakcji
……i przechowywanie dokumentacji przez
3 lata
Uzyskanie deklaracji od klienta
…dla każdej substancji, określającej jej
zastosowania oraz nazwę i adres klienta

Uzyskanie zezwolenia na
wywóz*
-

…tylko dla krajów przeznaczenia
wymagających MCRN
w odpowiednim terenowo PPIS

Przedstawianie corocznej
informacji do PPIS
…Jedynie na wniosek – lecz PPIS
corocznie wymaga tych informacji
* Uwaga: na wykresie przedstawiono
przepisy prawa w zarysie. Nie zawiera on
wyczerpujących informacji. Podmioty
gospodarcze powinny odwołać się do
odpowiednich fragmentów przepisów, aby
zapoznać się całością swoich zobowiązań
prawnych.
Przykładowo,
przepisy
zwalniają substancje kategorii 2 i 3 z
niektórych zobowiązań, jeśli są one
przedmiotem handlu lub wywozu w
ilościach mniejszych niż określone
wartości progowe.

ŹRÓDŁA PRAWA



Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z
późn. zm.)



Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie prekursorów narkotykowych



Rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady
nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi



Rozporządzenie Komisji (WE)nr 1277/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. ustanawiające przepisy
wykonawcze dotyczące rozporządzenia (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005
określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy
Wspólnotą a państwami trzecimi



Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w
przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z
udziałem prekursorów (Dz. U. Nr 179, poz. 1277)

