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Doklad ECD
je třeba chránit
Již od roku 2006 u nás působí Česká
asociace čisticích stanic. V současné
době sdružuje třináct firem, z toho
jsou tři ze Slovenska. Hlavním motivem k založení asociace se stalo
především zlepšení úrovně služeb
v oblasti čištění cisternových vozů
a tankkontejnerů, dosažení vyšší
bezpečnosti, a také zavedení jednotného dokladu European Cleaning
Document (ECD), který řidič obdrží
po vyčištění cisterny.
Především právo vydávat ECD je
pro čisticí stanice významnou motivací ke vstupu do České asociace
čisticích stanic. Bez tohoto dokladu
by si dnes nikdo neměl dovolit cisternu naplnit. O důležitosti svědčí
některé příklady: od vyžádání ECD
v námořním přístavu, až po experimenty různých padělatelů. To vše
dokládá důležitost a nepostradatelnost ECD. Právě proti falšování bude
sloužit ochrana ECD, která bude
v nejbližší době obsahovat ochranné
prvky jako je mikrotisk a vodotisk.
Všem členům České asociace čisticích stanic i jejich zákazníkům bylo
doporučeno používat jednotný vzor
objednávky čištění zpracovaný dle
pravidel EFTCO. Na problematiku
čisticích stanic je zaměřena jedna
z rubrik v tomto čísle.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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