WYELIMINUJ
PRZESTĘPCZOŚĆ

Obowiązek dochowania należytej
staranności przez przewoźnika
Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów i
obowiązkiem staranności każdy, kto produkuje,
przechowuje i zarządza odpadami jest
zobowiązany do zapewnienia, że nie są one
szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i nie
zanieczyszczają środowiska.
Przewoźnicy są odpowiedzialni za transport i
usuwanie odpadów zgodnie z przepisami.
Możesz popełnić przestępstwo, transportując
lub nielegalnie składując odpady bez
wymaganych zezwoleń, a to może narazić Cię
na odpowiedzialność karną i operacyjną.

ZWIĄZANĄ Z
ODPADAMI
Przestępcy zajmujący się odpadami czerpią zyski
kosztem legalnych przedsiębiorstw, stosując
zaniżone ceny i nieuczciwą konkurencję.
Do większości, jeśli nie wszystkich, nielegalnych
składowisk odpadów odpady przywozi się
transportem drogowym. Firmy przewozowe mogą
być wykorzystywane przez przestępców do
transportu odpadów na nielegalne składowiska.
Przewoźnicy biorący udział w nielegalnym
składowaniu odpadów mogą nie zdawać sobie
sprawy, że popełniają przestępstwo. Jednak
wymagania dotyczące obowiązku zachowania
ostrożności odnoszą się również do osób lub
firm, które przewożą odpady.

Pomóż nam wyeliminować
przestępstwa związane z odpadami
Podczas negocjowania umów na transport
odpadów należy upewnić się, że w pełni
przestrzega się przepisów dotyczących
obowiązku staranności.
Zawsze należy z wyprzedzeniem sprawdzić, czy
miejsce dostawy jest upoważnione do przyjęcia
proponowanego rodzaju i ilości odpadów.
Pomóż nam chronić środowisko, zachowując
czujność i zgłaszając podejrzane przewozy lub
składowanie odpadów przez nieuczciwych
operatorów.

Haulier Duty of Care

Przestrzeganie przepisów
nie podlega negocjacjom
Każdego dnia SEPA działa na rzecz ochrony i
poprawy stanu środowiska w Szkocji i
oznajmiamy, że przestrzeganie przepisów nie
podlega negocjacjom.
Przestępstwa przeciwko środowisku
naturalnemu i te związane z odpadami nie
będą tolerowane, a SEPA wraz ze swoimi
partnerami będzie zarówno ścigać tych, którzy
chcą czerpać zyski z przestępstw związanych
z odpadami, jak i i podejmować adekwatne
działania przeciwko nim.
SEPA i każdy z brytyjskich krajowych
organów regulacyjnych ds. ochrony
środowiska ściśle współpracują z DVSA,
komisarzem ds. ruchu drogowego, policją,
HMRC, SBRC i kluczowymi partnerami w celu
wykrywania, przekształcania, zakłócania i
przeciwdziałania działalności przestępczej
związanej z odpadami.

Niezastosowanie się do przepisów prawa może wiązać się z
utratą licencji do prowadzenia działalności, grzywną do
wartości 40 000 funtów i karą pozbawienia wolności.

Nielegalna gospodarka odpadami często szkodzi
środowisku, społecznościom i gospodarce,
zanieczyszczając środowisko, powodując plagi
szkodników, pożary i inne problemy.
Obrazek udostępniony przez Scottish Fire and Rescue Service.

Skontaktuj się z SEPA

Projekt LIFE SMART Waste
(LIFE13-ENV/UK/000549) jest
innowacyjnym ogólnoeuropejskim
partnerstwem pomiędzy kluczowymi
organami zajmującymi się
przestępczością związaną z
odpadami.

Szkocka Agencja Ochrony Środowiska (SEPA) jest głównym
organem regulacyjnym w Szkocji w zakresie ochrony środowiska,
który chroni środowisko i przyczynia się do poprawy jego stanu.
Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy, wspólnie upewnimy się, że
przewożąc i usuwając odpady postępujesz w sposób odpowiedzialny.
Porady dotyczące przepisów SEPA można znaleźć na stronie
www.sepa.org.uk a dalsze informacje na stronie
www.netregs.org.uk.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem 03000 99 66 99

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym UE w
ramach programu LIFE+.
Więcej informacji na temat projektu LIFE SMART Waste można
znaleźć na stronie www.lifesmartwaste.com
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