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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/28/EU 

av 26. februar 2014 

om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av og kontroll 

med eksplosiver til sivil bruk (omarbeiding)(*) 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 

UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, særlig artikkel 114, 

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen, 

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale 

parlamentene, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 

og sosiale komité(1), 

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 om 

harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av 

og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(3) er blitt 

betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere 

endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn 

omarbeides. 

2) Det er nødvendig å gjøre det klart i dette direktiv at De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014, s.1, er 

omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 187/2016 av  

23. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå 

ikke kunngjort. 

(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105. 

(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014. 

(3) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(4) Se vedlegg V del A. 

gods har identifisert visse artikler som pyrotekniske 

artikler eller ammunisjon, og disse omfattes derfor ikke 

av dette direktivs virkeområde. Kommisjonsdirektiv 

2004/57/EF av 23. april 2004 om identifisering av 

pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon i 

henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF om harmonisering 

av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll 

med eksplosive varer til sivil bruk(5), som for tiden 

inneholder en liste over slike artikler, bør derfor 

oppheves. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 

av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til 

akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av 

produkter(6) fastsetter regler for akkreditering av 

samsvarsvurderingsorganer, gir en ramme for 

markedstilsyn med og kontroll av produkter fra 

tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper for CE-

merking. 

4) I europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF 

av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av 

produkter(7) fastsettes felles prinsipper og 

referansebestemmelser som skal få anvendelse på tvers 

av sektorregelverk, for å gi et ensartet grunnlag for 

revisjon eller omarbeiding av slikt regelverk. Direktiv 

93/15/EØF bør derfor tilpasses nevnte beslutning. 

5) Sikkerheten under lagring er regulert i rådsdirektiv 

96/82/EF av 9. desember 1996 om kontroll med farene 

for større ulykker med farlige stoffer(8), som fastsetter 

sikkerhetskrav for virksomheter der det finnes 

eksplosiver. Sikkerheten til eksplosiver under transport 

  

(5) EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73. 

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

(7) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 

(8) EFT L 10 av 14.1.1997, s. 13. 
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er regulert av internasjonale konvensjoner og avtaler, 

herunder De forente nasjoners anbefalinger for transport 

av farlig gods. Disse aspektene bør derfor ikke omfattes 

av dette direktivs virkeområde. 

6) Pyrotekniske artikler krever at det treffes 

hensiktsmessige tiltak som sikrer vern av sluttbrukerne 

og allmennhetens sikkerhet. Pyrotekniske artikler 

omfattes av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2013/29/EU av 12. juni 2013 om harmonisering av 

medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på 

markedet av pyrotekniske artikler(1). Dette direktiv bør 

derfor ikke få anvendelse på pyrotekniske artikler. 

7) Dette direktiv bør omfatte ammunisjon, men bare med 

hensyn til reglene for kontroll med overføringer og 

ordninger i den forbindelse. Ettersom ammunisjon 

overføres under tilsvarende vilkår som våpen, bør 

overføring av ammunisjon reguleres av bestemmelser 

tilsvarende dem som gjelder for våpen, og som fastsatt i 

rådsdirektiv 91/477/EØF av 18. juni 1991 om kontroll 

med ervervelse og besittelse av våpen(2). 

8) Dette direktiv bør gjelde for alle former for salg, 

herunder fjernsalg. 

9) Definisjonen av de eksplosiver som omfattes av dette 

direktiv, bør baseres på definisjonen av slike produkter 

som De forente nasjoner anvender i sine anbefalinger 

for transport av farlig gods. 

10) For å sikre fritt bytte av eksplosiver er det nødvendig å 

harmonisere lovgivningen om tilgjengeliggjøring på 

markedet av eksplosiver. 

11) Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i 

omsetningskjeden ha ansvar for at eksplosiver oppfyller 

kravene i dette direktiv, slik at det sikres et høyt 

vernenivå for offentlige interesser som menneskers 

helse og sikkerhet og offentlig sikkerhet, og slik at 

rettferdig konkurranse på unionsmarkedet garanteres. 

12) Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og 

distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet 

eksplosiver som er i samsvar med dette direktiv. Det er 

nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling 

av forpliktelsene som svarer til hver enkelt 

markedsdeltakers rolle i forsynings- og distribusjons-

kjeden. 

13) For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, 

markedstilsynsmyndigheter og sluttbrukere bør 

  

(1) EUT L 178 av 28.6.2013, s. 27. 

(2) EFT L 256 av 13.9.1991, s. 51. 

medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å 

opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse. 

14) Produsenten er med sin detaljkunnskap om 

konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best 

kan gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvur-

dering. Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres 

av produsenten alene. 

15) Det er nødvendig å sikre at eksplosiver fra tredjestater 

som innføres på unionsmarkedet, er i samsvar med dette 

direktiv, og særlig at produsentene har gjennomført 

egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering med 

hensyn til slike eksplosiver. Det bør derfor fastsettes at 

importørene skal sikre at de eksplosivene de bringer i 

omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv, og at de 

ikke bringer i omsetning eksplosiver som ikke oppfyller 

disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også 

fastsettes at importørene skal sikre at framgangsmåter 

for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at 

merking av eksplosiver og dokumentasjon utarbeidet av 

produsentene er tilgjengelig for vedkommende 

nasjonale myndigheter for kontroll. 

16) Distributøren gjør et eksplosiv tilgjengelig på markedet 

etter at den er brakt i omsetning av produsenten eller 

importøren, og bør utvise behørig aktsomhet for å sikre 

at dennes håndtering av eksplosivet ikke har negativ 

innvirkning på eksplosivets samsvar med kravene. 

17) Alle markedsdeltakere som bringer et eksplosiv i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer 

et eksplosiv på en slik måte at oppfyllelsen av dette 

direktiv kan bli påvirket, bør anses som produsent og 

bør påta seg produsentens forpliktelser. 

18) Distributørene og importørene er nær markedet og bør 

derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgavene som 

vedkommende nasjonale myndigheter utfører, og de bør 

være rede til å delta aktivt ved å gi vedkommende 

myndigheter alle nødvendige opplysninger om det 

berørte eksplosivet. 

19) En forutsetning for å kunne føre nøyaktige og 

fullstendige registre over eksplosiver i hele 

omsetningskjeden er at eksplosiver påsettes en unik 

identifikasjonsmerking. Dette bør gjøre det mulig å 

identifisere og spore eksplosivet fra produksjonsstedet 

og omsetning fram til sluttbrukeren og bruken av det i 

den hensikt å forhindre misbruk og tyveri og for å bistå 

myndighetene med sporing av forsvunne eller stjålne 

eksplosiver. Et effektivt system for sporing gjør det 

også lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore 

markedsdeltakere som har gjort eksplosiver som ikke 
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oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I 

forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som 

kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av 

markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være 

forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det 

gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert et 

eksplosiv til dem, eller som de har levert et eksplosiv til. 

20) Bestemmelsene i dette direktiv om tilgjengeliggjøring 

på markedet bør begrenses til de grunnleggende 

sikkerhetskrav til eksplosiver for å verne menneskers 

helse og sikkerhet, eiendom og miljøet. For å gjøre det 

lettere å vurdere samsvar med nevnte krav bør det 

fastsettes en formodning om samsvar for eksplosiver 

som er i samsvar med harmoniserte standarder som er 

vedtatt i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 

om europeisk standardisering(1), og som inneholder 

detaljerte tekniske spesifikasjoner av disse kravene. 

21) Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en 

framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte 

standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette 

direktiv. 

22) For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre 

og vedkommende myndigheter å sikre at eksplosiver 

som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller de 

grunnleggende sikkerhetskravene, er det nødvendig å 

fastsette framgangsmåter for samsvarsvurdering. 

Beslutning nr. 768/2008/EF fastsetter moduler for mer 

eller mindre strenge framgangsmåter for 

samsvarsvurdering alt etter risikonivå og 

sikkerhetsnivået som kreves. For å sikre samordning 

mellom ulike sektorer og unngå tilfeldige varianter bør 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant 

disse modulene. På grunn av eksplosivers særlige 

egenskaper og de farene som er forbundet med dem, bør 

samsvarsvurdering av eksplosiver alltid foretas av 

tredjemann. 

23) Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring 

for å gi de opplysningene som kreves i henhold til dette 

direktiv om et eksplosivs samsvar med kravene i dette 

direktiv og med andre relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk. 

24) For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for 

markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for 

å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være 

tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å 

redusere den administrative byrden for 

markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-

samsvarserklæring bestå av dokumentasjon sammensatt 

av relevante enkeltstående samsvarserklæringer. 

  

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12. 

25) CE-merkingen som viser at et eksplosiv er i samsvar 

med kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess 

som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. 

Allmenne prinsipper for CE-merking er fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008. Regler for påsetting av 

CE-merking bør fastsettes i dette direktiv. 

26) Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er fastsatt 

i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, 

som medlemsstatene har meldt til Kommisjonen, griper 

inn. 

27) Erfaringer viser at kriteriene fastsatt i direktiv 93/15/EF, 

som samsvarsvurderingsorganene må oppfylle for å bli 

meldt til Kommisjonen, ikke er tilstrekkelige til å sikre 

et ensartet høyt prestasjonsnivå hos meldte organer i 

hele Unionen. Det er imidlertid avgjørende at alle 

meldte organer utfører sine funksjoner på samme nivå 

og under rettferdige konkurranseforhold. Dette 

innebærer at det må fastsettes obligatoriske krav til de 

samsvarsvurderingsorganene som ønsker å bli meldt, for 

å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester. 

28) For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved 

samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette 

kravene til meldermyndigheter og andre organer som 

deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med 

meldte organer. 

29) Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at 

det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør 

det antas å oppfylle de tilsvarende krav fastsatt i dette 

direktiv. 

30) Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres 

med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF) 

nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende 

betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos 

samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også 

brukes i forbindelse med meldinger. 

31) Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF) 

nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tilliten til 

samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige 

myndigheter i hele Unionen betraktes som den 

foretrukne måten å vise teknisk kompetanse hos 

samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter 

kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å 

gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig 

nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av 

andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller 

framlegge for Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene nødvendig dokumentasjon som viser at 

samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller 

de relevante regelverkskravene.  
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32) Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin 

virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en 

underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre det 

nødvendige vernenivået for eksplosiver som skal 

bringes i omsetning på unionsmarkedet, er det svært 

viktig at underleverandører og datterforetak oppfyller de 

samme kravene som meldte organer ved utførelsen av 

samsvarsvurderingsoppgaver. Det er derfor viktig at 

vurderingen av kompetansen og utførelsen hos 

samsvarsvurderingsorganer som skal meldes, og tilsynet 

med meldte organer også omfatter oppgaver som utføres 

av underleverandører og datterselskaper. 

33) Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten ved 

framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse den til 

nye teknologier for å legge til rette for elektronisk 

melding. 

34) Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele 

Unionen, bør de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen ha anledning til å reise innvendinger 

vedrørende et meldt organ. Det er derfor viktig å 

fastsette et tidsrom for å avklare eventuell tvil eller 

usikkerhet om samsvarsvurderingsorganenes 

kompetanse før de påbegynner sin virksomhet som 

meldte organer. 

35) Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte 

organer anvender framgangsmåtene for sam-

svarsvurdering uten å skape unødige byrder for 

markedsdeltakerne. Av samme grunn, og for å sikre 

likebehandling av markedsdeltakerne, er det viktig å 

sikre enhetlig teknisk anvendelse av framgangsmåtene 

for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom 

hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom 

meldte organer. 

36) For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det 

klart at reglene for tilsyn med og kontroll av produkter 

som bringes inn på markedet i Unionen som fastsatt i 

forordning (EF) nr. 765/2008, gjelder for eksplosiver. 

Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å velge 

hvilke vedkommende myndigheter som skal utføre disse 

oppgavene. 

37) Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for 

å sikre at eksplosiver bare kan bringes i omsetning 

dersom de ved riktig lagring og tiltenkt bruk eller under 

bruksforhold som med rimelighet kan forutses, ikke 

medfører fare for menneskers helse og sikkerhet. 

Eksplosiver bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i dette direktiv bare dersom 

de brukes under forhold som med rimelighet kan 

forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i 

forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig 

atferd. 

38) Den eksisterende ordningen bør utfylles med en 

framgangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter 

å bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med 

hensyn til eksplosiver som utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet eller for eiendom eller 

miljøet. Systemet bør også gjøre det mulig for 

markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med de 

berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere 

stadium med hensyn til eksplosiver. 

39) Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om 

at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør 

det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med 

mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved 

en harmonisert standard. 

40) Ved alvorlig trussel mot eller angrep på den offentlige 

sikkerhet som følge av ulovlig besittelse eller bruk av 

eksplosiver eller ammunisjon bør medlemsstatene på 

visse vilkår kunne gjøre unntak fra dette direktiv når det 

gjelder overføring av eksplosiver og ammunisjon, med 

henblikk på å forhindre slik ulovlig besittelse eller bruk. 

41) Det er avgjørende at det opprettes ordninger for 

forvaltningssamarbeid mellom vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. Derfor bør 

vedkommende myndigheter bygge på rådsforordning 

(EF) nr. 515/97 av 13. mars 1997 om gjensidig bistand 

mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og 

om samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre 

riktig anvendelse av toll- og landbruksbestemmel-

sene(1). 

42) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes myndighet 

til å treffe tiltak for å forhindre ulovlig handel med 

eksplosiver og ammunisjon. 

43) For å oppnå målet for dette direktiv bør myndigheten til 

å vedta rettsakter i samsvar med artikkel 290 i traktat 

om Den europeiske unions virkemåte delegeres til 

Kommisjonen med hensyn til unionstiltak om tilpasning 

av dette direktiv til De forente nasjoners anbefalinger 

for transport av farlig gods. Det er særlig viktig at 

Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under sitt 

forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå. 

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av 

delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter 

oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til 

rett tid og på en egnet måte. 

44) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av 

dette direktiv bør Kommisjonen gis 

gjennomføringsmyndighet. Denne myndighet bør 

utøves i samsvar med europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 

om fastsettelse av allmenne regler og prinsipper for 

  

(1) EFT L 82 av 22.3.1997, s. 1. 
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medlemsstatenes kontroll med Kommisjonens utøvelse 

av sin gjennomføringsmyndighet(1) — 

45) Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes 

ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som 

ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen. 

46) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

for å fastsette de praktiske ordningene for driften av 

systemet for entydig identifikasjon og sporing av 

eksplosiver og for å fastsette de tekniske ordningene for 

anvendelse av bestemmelsene om overføring av 

eksplosiver, særlig malen for dokumentet som skal 

brukes. 

47) Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør også 

anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter 

med hensyn til eksplosiver som oppfyller kravene, men 

som utgjør en risiko for menneskers helse eller 

sikkerhet, eller andre forhold som gjelder vern av 

allmenne interesser. 

48) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med 

umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller 

som gjelder eksplosiver som oppfyller kravene, men 

som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet 

eller eiendom eller miljøet, er tvingende nødvendig å 

handle raskt. 

49) Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med 

etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke 

spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette 

direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller 

av en medlemsstats representant i henhold til dennes 

saksbehandlingsregler. 

50) Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv, 

bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller 

overtredelse av direktivet, det vil si i en av 

Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i 

tråd med gjeldende praksis motta full informasjon og 

dokumentasjon, og der dette er hensiktsmessig, en 

invitasjon til å delta på slike møter. 

51) Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomførings-

rettsakter, og på grunn av deres særskilte art, uten 

anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt 

tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder 

eksplosiver som ikke oppfyller kravene, er berettiget 

eller ikke. 

52) Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved 

overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som 

er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse 

reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være 

virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke 

avskrekkende. 

  

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13. 

53) Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger som 

tillater at eksplosiver gjøres tilgjengelige på markedet, 

uten at de må overholde ytterligere produktkrav for 

eksplosiver som allerede er brakt i omsetning i henhold 

til direktiv 93/15/EØF, før anvendelsesdatoen for 

nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

Distributører bør derfor kunne levere eksplosiver som er 

brakt i omsetning, det vil si lagre som allerede er i 

distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale 

bestemmelser som innarbeider dette direktiv. 

54) Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at 

eksplosiver på markedet oppfyller kravene slik at det 

sikres et høyt nivå for vern av helse og sikkerhet og 

andre offentlige interesser, samtidig som det indre 

markeds virkemåte sikres, ikke kan nås i tilstrekkelig 

grad av medlemsstatene og derfor på grunn av dets 

omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan 

Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet 

som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske 

union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet 

fastsatt i nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger 

enn det som er nødvendig for å nå dette målet. 

55) Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal 

lovgivning bør begrenses til de bestemmelsene som 

utgjør en vesentlig endring sammenlignet med tidligere 

direktiver. Forpliktelsen til å innarbeide de 

bestemmelser som er uendret, følger av de tidligere 

direktiver. 

56) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes 

forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i 

nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene angitt i vedlegg V del B — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

KAPITTEL 1 

ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Virkeområde 

1.  Dette direktiv får anvendelse på eksplosiver til sivil bruk. 

2.  Dette direktiv får ikke anvendelse på 

a)  eksplosiver, herunder ammunisjon, som i henhold til 

nasjonal lovgivning er beregnet på bruk av væpnede styrker 

eller politiet,  
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b)  pyrotekniske artikler som omfattes av direktiv 2013/29/EU, 

c)  ammunisjon, med unntak av tilfellene fastsatt i artikkel 12, 

13 og 14. 

Vedlegg I inneholder en ikke-uttømmende liste over 

pyrotekniske artikler og ammunisjon som er nevnt i 

henholdsvis bokstav b) i dette nummer og i artikkel 2 nr. 2, og 

som er identifisert i samsvar med De forente nasjoners 

anbefalinger for transport av farlig gods. 

3.  Dette direktiv er ikke til hinder for at medlemsstatene 

utpeker visse stoffer som ikke omfattes av dette direktiv, som 

eksplosiver i henhold til nasjonale lover eller forskrifter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I dette direktiv menes med: 

1) «eksplosiver» materialer og artikler som i henhold til De 

forente nasjoners anbefalinger for transport av farlig gods 

anses som eksplosiver, og som er oppført i klasse 1 i 

nevnte anbefalinger, 

2) «ammunisjon» prosjektiler med eller uten drivladninger 

og løsammunisjon som brukes i håndskytevåpen, andre 

skytevåpen og artilleri, 

3) «sikkerhet» forebygging av ulykker samt, dersom 

forebygging mislykkes, begrensning av deres virkninger, 

4) «offentlig sikkerhet» forebygging av bruk som er i strid 

med lov og orden, 

5) «overføringstillatelse» beslutningen som treffes om å 

tillate planlagt overføring av eksplosiver innenfor 

Unionen, 

6) «overføring» enhver fysisk forflytning av eksplosiver 

innenfor Unionen, unntatt forflytning innenfor et og 

samme anlegg, 

7) «tilgjengeliggjøring på markedet» enhver levering av et 

eksplosiv for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i 

forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten 

vederlag, 

8) «bringe i omsetning» gjøre et eksplosiv tilgjengelig på 

unionsmarkedet for første gang, 

9) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer 

et eksplosiv eller får et eksplosiv konstruert eller 

produsert, og som markedsfører dette eksplosivet under 

sitt navn og/eller tar det i bruk for eget formål, 

10) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert 

i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent 

til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere 

angitte oppgaver, 

11) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i 

Unionen som bringer et eksplosiv fra en tredjestat i 

omsetning i Unionen, 

12) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i 

omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller 

importøren, som gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, 

13) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, 

importøren, distributøren og alle andre fysiske eller 

juridiske personer som deltar i lagring, bruk, overføring, 

import, eksport av eller handel med eksplosiver, 

14) «våpenhandler» enhver fysisk eller juridisk person hvis 

yrke helt eller delvis består i produksjon av, handel med, 

utveksling, utleie, reparasjon eller ombygging av 

skytevåpen og ammunisjon, 

15) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske 

kravene til et eksplosiv er beskrevet, 

16) «harmonisert standard» en harmonisert standard som 

definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 

1025/2012, 

17) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2 

nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008, 

18) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt 

akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i 

forordning (EF) nr. 765/2008, 

19) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de 

grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv med 

hensyn til et eksplosiv er oppfylt, 

20) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver 

samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, 

prøving, sertifisering og inspeksjon, 

21) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå retur 

av et eksplosiv som allerede er gjort tilgjengelig for 

sluttbrukeren,  
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22) «tilbaketrekking» alle tiltak rettet mot å hindre at et 

eksplosiv i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på 

markedet, 

23) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens 

regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring 

av produkter, 

24) «CE-merking» merking der produsenten angir at 

eksplosivet er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i 

Unionens harmoniseringsregelverk for slik merking. 

Artikkel 3 

Fritt varebytte 

Medlemsstatene skal ikke forby, begrense eller hindre at 

eksplosiver som oppfyller kravene i dette direktiv, gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

Artikkel 4 

Tilgjengeliggjøring på markedet 

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 

eksplosiver kan gjøres tilgjengelig på markedet bare dersom de 

er i samsvar med dette direktiv. 

KAPITTEL 2 

MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER 

Artikkel 5 

Produsentenes forpliktelser 

1.  Når produsentene bringer sine eksplosiver i omsetning 

eller bruker dem til egne formål, skal de sikre at de er utformet 

og produsert i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II. 

2.  Produsentene skal utarbeide den tekniske 

dokumentasjonen nevnt i vedlegg III og sørge for at 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 20 

gjennomføres. 

Når det ved denne framgangsmåten er påvist at et eksplosiv er i 

samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en 

EU-samsvarserklæring og påsette CE-merkingen. 

3.  Produsentene skal oppbevare den tekniske 

dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

4.  Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes 

framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv. 

Det skal tas behørig hensyn til endringer i eksplosivets 

konstruksjon eller egenskaper og endringer i de harmoniserte 

standardene eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i 

samsvarserklæringen for et eksplosiv. 

5.  Produsentene skal påse at eksplosiver som de har brakt i 

omsetning, er påsatt en entydig identifikasjonsmerking i 

samsvar med systemet for identifikasjon og sporing av 

eksplosiver fastsatt i artikkel 15. For eksplosiver som er 

utelukket fra dette systemet, skal produsentene 

a)  sikre at eksplosiver som de har brakt i omsetning, har et 

type-, parti- eller serienummer eller et annet element som 

gjør det mulig å identifisere dem, eller dersom eksplosivet 

er så lite eller av en form eller konstruksjon som gjør dette 

umulig, at de nødvendige opplysningene er gitt på 

emballasjen eller i et dokument som følger med eksplosivet, 

b)  angi navn, firma eller registrert varemerke og 

kontaktadresse på eksplosivet, eller dersom dette ikke er 

mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger med 

eksplosivet. Adressen skal angi ett enkelt sted der 

produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal 

skrives på et språk som sluttbrukere og 

markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

6.  Produsentene skal påse at eksplosiver de har brakt i 

omsetning, følges av anvisninger og sikkerhetsopplysninger på 

et språk som sluttbrukerne lett kan forstå og som er fastsatt av 

den berørte medlemsstat. Slike anvisninger og 

sikkerhetsopplysninger samt eventuell merking skal være 

tydelig, forståelig og leselig. 

7.  Produsenter som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har brakt i omsetning, ikke oppfyller kravene 

i dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige 

korrigerende tiltak for at eksplosivet oppfyller kravene eller om 

nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal produsentene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger om særlig eksplosivets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

8.  Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

vise at eksplosivet er i samsvar med dette direktiv, på et språk 

som lett kan forstås av vedkommende myndighet. De skal på 

anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med denne om 

eventuelle tiltak som er truffet for å fjerne risikoene forbundet 

med eksplosiver som de har brakt i omsetning.  
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Artikkel 6 

Representanter 

1.  En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en 

representant. 

Forpliktelsene fastsatt i artikkel 5 nr. 1 og forpliktelsen til å 

utarbeide teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 5 nr. 2 skal 

ikke utgjøre noen del av representantens fullmakt. 

2.  En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i 

fullmakten fra produsenten. Fullmakten skal gi representanten 

mulighet til å utføre minst følgende oppgaver: 

a)  oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske 

dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for 

nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning, 

b)  på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale 

myndighet gi denne all informasjon og dokumentasjon som 

er nødvendig for å påvise et eksplosivs samsvar med 

regelverket, 

c)  på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter 

samarbeide med dem om alle tiltak som treffes for å fjerne 

risikoene ved eksplosivene som omfattes av representantens 

fullmakt. 

Artikkel 7 

Importørenes forpliktelser 

1.  Importørene skal bringe i omsetning bare eksplosiver som 

oppfyller kravene. 

2.  Før importørene bringer et eksplosiv i omsetning, skal de 

påse at produsenten har gjennomført den relevante 

framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i artikkel 20. De 

skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske 

dokumentasjonen, at eksplosivet er påsatt CE-merkingen og 

følges av de nødvendige dokumentene, og at produsenten har 

oppfylt kravene fastsatt i artikkel 5 nr. 5. 

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke bringe 

eksplosivet i omsetning før det er brakt i samsvar. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal importøren dessuten underrette 

produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Importørene skal angi navn, firma eller registrert 

varemerke og kontaktadresse på eksplosivet, eller dersom dette 

ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument som følger 

med eksplosivet. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk 

som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå. 

4.  Importørene skal påse at eksplosivet følges av anvisninger 

og sikkerhetsopplysninger på et språk fastsatt av den berørte 

medlemsstaten som sluttbrukerne lett kan forstå. 

5.  Importørene skal, så lenge de har ansvar for et eksplosiv, 

sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter dets 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II, i fare. 

6.  Importører som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med 

dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige 

korrigerende tiltak for å bringe eksplosivet i samsvar med dette 

direktiv eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle 

det. Dersom eksplosivet utgjør en risiko, skal importørene 

dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale 

myndigheter i de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet 

tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger om 

særlig eksplosivets manglende samsvar og eventuelle 

korrigerende tiltak som er truffet. 

7.  Importørene skal i ti år etter at eksplosivet er brakt i 

omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og 

kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene, 

og påse at den tekniske dokumentasjon på anmodning kan 

gjøres tilgjengelig for disse myndighetene. 

8.  Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de 

opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å 

vise at et eksplosiv er i samsvar med kravene, på papir eller i 

elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av 

vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med eksplosiver som de 

har brakt i omsetning. 

Artikkel 8 

Distributørenes forpliktelser 

1.  Når distributørene gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til 

kravene i dette direktiv. 

2.  Før distributørene gjør et eksplosiv tilgjengelig på 

markedet, skal de kontrollere at eksplosivet er påsatt CE-

merkingen, at det følges av de nødvendige dokumentene og av 

anvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk som lett kan 

forstås av sluttbrukerne i den medlemsstaten der eksplosivet 

skal gjøres tilgjengelig på markedet, samt at produsenten og 

importøren har oppfylt kravene angitt i henholdsvis artikkel 5 

nr. 5 og artikkel 7 nr. 3.  
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Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv ikke er i samsvar med de grunnleggende 

sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, skal denne ikke gjøre 

eksplosivet tilgjengelig på markedet før det er brakt i samsvar. 

Dersom eksplosivet utgjør en risiko, skal distributøren dessuten 

underrette produsenten eller importøren samt 

markedstilsynsmyndighetene om dette. 

3.  Distributørene skal, så lenge de har ansvar for et 

eksplosiv, sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter 

dets samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i 

vedlegg II i fare. 

4.  Distributører som anser eller har grunn til å tro at et 

eksplosiv som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i 

samsvar med dette direktiv, skal sørge for at nødvendige 

korrigerende tiltak treffes for å bringe eksplosivet i samsvar 

eller eventuelt trekke det tilbake eller tilbakekalle det. Dersom 

eksplosivet utgjør en risiko, skal distributørene dessuten 

umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i 

de medlemsstatene der de har gjort eksplosivet tilgjengelig på 

markedet, og gi nærmere opplysninger om særlig eksplosivets 

manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er 

truffet. 

5.  Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en 

vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i 

elektronisk form, alle de opplysningene og den 

dokumentasjonen som er nødvendig for å vise at et eksplosiv er 

i samsvar med kravene. De skal på anmodning fra nevnte 

myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er 

truffet for å fjerne risikoene forbundet med eksplosiver de har 

gjort tilgjengelige på markedet. 

Artikkel 9 

Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på 

importører og distributører 

En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som 

produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser 

som følger av artikkel 5, når den bringer et eksplosiv i 

omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer et 

eksplosiv som allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at 

det kan påvirke eksplosivets samsvar med kravene i dette 

direktiv. 

Artikkel 10 

Identifikasjon av markedsdeltakere 

For eksplosiver som ikke omfattes av systemet fastsatt i artikkel 

15, skal markedsdeltakerne på anmodning identifisere følgende 

for markedstilsynsmyndighetene: 

a)  alle markedsdeltakere som har levert et eksplosiv til dem, 

b)  alle markedsdeltakere som de har levert et eksplosiv til. 

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i 

første ledd i ti år etter at de har fått eksplosivet levert, og i ti år 

etter at de har levert eksplosivet. 

KAPITTEL 3 

SIKKERHETSBESTEMMELSER 

Artikkel 11 

Overføring av eksplosiver 

1.  Eksplosiver kan overføres bare i samsvar med nr. 2–8. 

2.  Tillatelse til å overføre eksplosiver skal innhentes av 

mottakeren hos vedkommende myndighet i mottakerens 

medlemsstat. Vedkommende myndighet skal forvisse seg om at 

mottakeren juridisk har tillatelse til å erverve eksplosiver, og at 

vedkommende har de nødvendige lisenser eller tillatelser. Ved 

transitt av eksplosiver skal markedsdeltakeren som har ansvar 

for overføringen, underrette vedkommende myndigheter i 

transittmedlemsstaten om alle overføringer av eksplosiver 

gjennom den berørte medlemsstaten og skal på forhånd 

innhente overføringstillatelse fra den berørte 

transittmedlemsstaten. 

3.  I de tilfeller der en medlemsstat anser at det er 

problematisk å verifisere retten til å erverve eksplosiver som 

nevnt i nr. 2, skal medlemsstaten sende de tilgjengelige 

opplysningene om saken til Kommisjonen, som skal underrette 

de øvrige medlemsstatene om dette. 

4.  Dersom vedkommende myndighet i mottakerens 

medlemsstat godkjenner overføringen, skal den utstede til 

mottakeren et dokument som inneholder alle opplysningene 

nevnt i nr. 5. Dette dokumentet skal følge eksplosivene til de 

ankommer det angitte bestemmelsesstedet. Det skal framlegges 

på anmodning fra berørte vedkommende myndigheter. 

Mottakeren skal beholde en kopi av dokumentet og skal på 

anmodning framlegge det for vedkommende myndighet i 

mottakerens medlemsstat. 

5.  Dersom overføringer av eksplosiver krever særlig 

overvåkning for å kunne fastslå at de oppfyller de særlige krav 

til offentlig sikkerhet på territoriet eller en del av territoriet til 

en medlemsstat, skal mottakeren før overføringen framlegge 

følgende opplysninger for vedkommende myndighet i 

mottakerens medlemsstat: 

a)  De berørte markedsdeltakernes navn og adresse, 

b)  antall og mengde eksplosiver som skal overføres,  
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c)  en fullstendig beskrivelse av de berørte eksplosivene, og av 

hvordan de kan identifiseres, herunder De forente nasjoners 

identifikasjonsnummer, 

d)  opplysninger om at omsetningsvilkårene er oppfylt, dersom 

eksplosivene skal bringes i omsetning, 

e)  overføringsmåte og -rute, 

f)  forventet avsendelsesdato og ankomstdato, 

g)  om nødvendig en nøyaktig angivelse av stedene der varene 

føres inn i og ut av medlemsstatene. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav a) skal være 

tilstrekkelig detaljerte til at vedkommende myndigheter kan 

kontakte markedsdeltakerne og innhente bekreftelse på at de 

berørte markedsdeltakere har rett til å motta forsendelsen. 

Vedkommende myndighet i mottakerens medlemsstat skal 

undersøke på hvilke vilkår overføringen kan skje, særlig med 

hensyn til de særlige krav til offentlig sikkerhet. Dersom de 

særlige krav til offentlig sikkerhet er oppfylt, skal det gis 

tillatelse til overføringen. I tilfelle av transitt gjennom andre 

medlemsstaters territorium, skal nevnte medlemsstater også 

undersøke og godkjenne opplysningene om overføringen. 

6.  Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat anser 

at de særlige krav til offentlig sikkerhet nevnt i nr. 4 og 5 ikke 

er nødvendige, kan eksplosivene overføres til territoriet eller en 

del av territoriet til denne medlemsstaten, uten at opplysningene 

angitt i nr. 5 framlegges på forhånd. Vedkommende myndighet 

i mottakerens medlemsstat skal i et slik tilfelle gi en 

overføringstillatelse for et bestemt tidsrom, som når som helst 

etter en grunngitt beslutning kan suspenderes eller trekkes 

tilbake. Dokumentet nevnt i nr. 4, som skal følge eksplosivene 

til de ankommer bestemmelsesstedet, skal bare vise til nevnte 

overføringstillatelse. 

7.  Uten at de vanlige kontroller som avsendermedlemsstaten 

skal foreta på sitt territorium, berøres, skal mottakerne og de 

berørte markedsdeltakerne på anmodning fra berørte 

vedkommende myndigheter sende alle relevante opplysninger 

de har til disposisjon om overføringen av eksplosiver til 

myndighetene i avsendermedlemsstaten og i 

transittmedlemsstaten. 

8.  En markedsdeltaker kan ikke overføre eksplosiver med 

mindre mottakeren har innhentet de nødvendige tillatelser for 

overføringen i samsvar med nr. 2, 4, 5 og 6. 

Artikkel 12 

Overføring av ammunisjon 

1.  Overføring av ammunisjon fra en medlemsstat til en 

annen kan skje bare etter framgangsmåten fastsatt i nr. 2–5. 

Disse numre får også anvendelse på overføring av ammunisjon 

ved postordresalg. 

2.  Ved overføring av ammunisjon til en annen medlemsstat 

skal den berørte person, før avsendelsen finner sted, oversende 

til medlemsstaten der ammunisjonen befinner seg, 

a)  navn på og adresse til personen som selger eller overfører 

ammunisjonen, personen som kjøper eller erverver 

ammunisjonen og om nødvendig, navn på og adresse til 

eieren, 

b)  adressen ammunisjonen skal sendes eller transporteres til, 

c)  mengden ammunisjon som skal sendes eller transporteres, 

d)  opplysninger som gjør det mulig å identifisere 

ammunisjonen, og i tillegg en angivelse av at 

ammunisjonen har gjennomgått en kontroll i henhold til 

konvensjonen av 1. juli 1969 om gjensidig anerkjennelse av 

kontrollstempling av håndvåpen, 

e)  overføringsmåte, 

f)  avsendelsesdato og forventet ankomstdato. 

Opplysningene nevnt i første ledd bokstav e) og f) behøver ikke 

framlegges ved overføring mellom våpenhandlere. 

Medlemsstaten skal undersøke på hvilke vilkår overføringen 

skal skje, særlig med hensyn til offentlig sikkerhet. Dersom 

medlemsstaten tillater overføringen, skal den utstede en lisens 

som inneholder alle opplysningene nevnt i første ledd. Denne 

lisensen skal følge ammunisjonen fram til bestemmelsesstedet. 

Den skal framlegges på enhver oppfordring fra vedkommende 

myndigheter i medlemsstatene. 

3.  Hver medlemsstat kan gi våpenhandlere rett til å overføre 

ammunisjon fra sitt territorium til en våpenhandler etablert i en 

annen medlemsstat uten forhåndstillatelsen nevnt i nr. 2. For 

dette formål skal den utstede en tillatelse som er gyldig i tre år, 

og som når som helst etter en grunngitt beslutning kan 

suspenderes eller trekkes tilbake. Et dokument som viser til 

tillatelsen, skal følge ammunisjonen fram til 

bestemmelsesstedet. Den skal framlegges på enhver 

oppfordring fra vedkommende myndigheter i medlemsstatene.  
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Før overføringen skal våpenhandleren oversende til 

myndighetene i medlemsstaten overføringen skal foretas fra, 

alle opplysningene nevnt i nr. 2 første ledd. 

4.  Hver medlemsstat skal sende de andre medlemsstatene en 

liste over ammunisjon som kan overføres til medlemsstatens 

territorium uten dennes forhåndstillatelse. 

Disse listene over ammunisjon skal sendes til våpenhandlere 

som har fått tillatelse til å overføre ammunisjon uten 

forhåndstillatelse etter framgangsmåten fastsatt i nr. 3. 

5.  Hver medlemsstat skal oversende alle relevante 

opplysninger den har til rådighet om endelige overføringer av 

ammunisjon til medlemsstaten til hvis territorium overføringene 

er foretatt. 

Alle opplysninger medlemsstatene mottar i samsvar med nr. 2 

og 3, skal oversendes til mottakermedlemsstatene senest ved 

den aktuelle overføringen, og til eventuelle 

transittmedlemsstater senest ved overføringen. 

Artikkel 13 

Unntak begrunnet i offentlig sikkerhet 

Som unntak fra artikkel 11 nr. 2, 4, 5 og 6 og artikkel 12 kan en 

medlemsstat ved alvorlige trusler mot eller angrep på den 

offentlige sikkerhet som følge av ulovlig besittelse eller bruk av 

eksplosiver eller ammunisjon treffe alle nødvendige tiltak når 

det gjelder overføring av eksplosiver eller ammunisjon med 

henblikk på å hindre slik ulovlig besittelse eller bruk. 

Tiltakene nevnt i første ledd skal overholde 

forholdsmessighetsprinsippet. De skal ikke brukes som et 

middel til vilkårlig forskjellsbehandling eller være en skjult 

hindring for handelen mellom medlemsstatene. 

Enhver medlemsstat som treffer slike tiltak, skal umiddelbart 

underrette Kommisjonen om dem. Kommisjonen skal 

underrette de øvrige medlemsstatene om dette. 

Artikkel 14 

Utveksling av opplysninger 

1.  Medlemsstatene skal opprette nett for utveksling av 

opplysninger med sikte på gjennomføringen av artikkel 11 og 

12. De skal underrette de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen om hvilke nasjonale myndigheter som har ansvar 

for å sende og motta opplysninger og for å anvende 

framgangsmåtene fastsatt i nevnte artikler. 

Medlemsstatene skal stille til rådighet for de andre 

medlemsstatene og Kommisjonen ajourførte opplysninger om 

markedsdeltakere som har lisenser eller tillatelser som nevnt i 

artikkel 16. 

2.  Ved gjennomføringen av dette direktiv får forordning 

(EF) nr. 515/97, særlig kravene om fortrolighet, tilsvarende 

anvendelse. 

Artikkel 15 

Identifikasjon og sporing av eksplosiver 

1.  Markedsdeltakerne skal følge et ensartet system for 

entydig identifikasjon og sporing av eksplosiver som tar hensyn 

til eksplosivets størrelse, form eller utforming, med mindre det 

ikke er nødvendig å påsette eksplosivet et entydig 

identifikasjonsmerke ettersom det har et lavt farenivå, gitt at 

dets egenskaper og faktorer som begrenset sprengvirkning, 

bruksområder og lav sikkerhetsrisiko innebærer begrensede 

potensielle konsekvenser av misbruk. 

Systemet skal ikke gjelde for eksplosiver som transporteres og 

leveres uemballert eller i pumpebiler for direkte fylling i 

sprenghull, eller eksplosiver som produseres på 

sprengningsstedet og lades umiddelbart etter at de er framstilt 

(produksjon på stedet). 

2.  Nevnte system skal sikre at opplysninger samles inn og 

lagres, eventuelt også elektronisk, slik at eksplosivet kan 

identifiseres og spores på en entydig måte og eksplosivet 

og/eller dets emballasje påsettes et entydig 

identifikasjonsmerke som gir tilgang til disse opplysningene. 

Opplysningene skal gjelde eksplosivets entydige identifisering, 

herunder hvor det befinner seg når det er i markedsdeltakernes 

besittelse samt markedsdeltakernes identitet. 

3.  Opplysningene nevnt i nr. 2 skal prøves med regelmessige 

mellomrom og beskyttes mot utilsiktet eller overlagt skade eller 

tilintetgjøring. Nevnte opplysninger skal oppbevares i ti år fra 

transaksjonen fant sted, eller dersom eksplosivene er brukt eller 

disponert, i ti år etter at de ble brukt eller disponert, også om 

markedsdeltakeren har innstilt sin forretningsvirksomhet. De 

skal framlegges umiddelbart på anmodning fra vedkommende 

myndigheter. 

4.  Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter som 

a)  fastsetter praktiske ordninger for driften av systemet for 

entydig identifikasjon og sporing nevnt i nr. 1, idet det tas 

hensyn til eksplosivets størrelse, form eller konstruksjon, 

særlig den entydige identifikasjonens format og struktur, 

som fastsatt i nr. 2,  
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b)  identifiserer tilfellene nevnt i nr. 1 der det på grunn av et 

eksplosivs lave farenivå ikke er nødvendig for 

markedsdeltakerne å overholde systemet for entydig 

identifikasjon og sporing i henhold til nevnte nummer. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 49 

nr. 3. 

Artikkel 16 

Lisens eller tillatelse 

Markedsdeltakere skal ha en lisens eller tillatelse som gir dem 

rett til å produsere, oppbevare, bruke, importere, eksportere, 

overføre eller handle med eksplosiver. 

Nr. 1 får ikke anvendelse på ansatte hos en markedsdeltaker 

som har en lisens eller tillatelse. 

Artikkel 17 

Lisensiering av produksjonsvirksomhet 

Når en medlemsstat utsteder en lisens eller tillatelse som nevnt i 

artikkel 16 til å produsere eksplosiver, skal den særlig 

kontrollere at de ansvarlige markedsdeltakerne er i stand til å 

etterkomme de tekniske forpliktelser de påtar seg. 

Artikkel 18 

Beslagleggelse 

Hver medlemsstat skal treffe de tiltak som er nødvendige slik at 

vedkommende myndigheter kan beslaglegge ethvert eksplosiv 

dersom det finnes tilstrekkelige bevis for at nevnte eksplosiv vil 

bli ervervet, brukt eller omsatt ulovlig. 

KAPITTEL 4 

EKSPLOSIVETS SAMSVAR 

Artikkel 19 

Formodning om eksplosivers samsvar 

Eksplosiver som er i samsvar med harmoniserte standarder eller 

deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den 

europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II som 

omfattes av disse standardene eller disse delene av dem. 

Artikkel 20 

Framgangsmåter for samsvarsvurdering 

Ved samsvarsvurdering av eksplosiver skal produsenten følge 

en av følgende framgangsmåter nevnt i vedlegg III: 

a)  EU-typeprøving (modul B), og etter produsentens eget valg, 

en av følgende: 

i)  typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt 

overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom 

(modul C2), 

ii)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av 

produksjonsprosessen (modul D), 

iii)  typesamsvar basert på kvalitetssikring av produkter 

(modul E), 

iv)  typesamsvar basert på produktkontroll (modul F), 

b)  samsvar basert på verifisering av enkelteksemplarer (modul 

G). 

Artikkel 21 

EU-samsvarserklæring 

1.  EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II er 

oppfylt. 

2.  EU-samsvarserklæringen skal utformes i henhold til 

malen i vedlegg IV, inneholde de elementene som er angitt i de 

relevante modulene i vedlegg III, og oppdateres kontinuerlig. 

Den skal oversettes til det eller de språkene som kreves av den 

medlemsstaten der eksplosivet bringes i omsetning eller gjøres 

tilgjengelig på markedet. 

3.  Dersom et eksplosiv omfattes av mer enn én 

unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det 

utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle 

slike unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke 

unionsrettsakter den gjelder, herunder henvisninger til hvor de 

er kunngjort. 

4.  Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar 

produsenten seg ansvar for at eksplosivet er i samsvar med 

kravene i dette direktiv. 

Artikkel 22 

Allmenne prinsipper for CE-merking 

CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i 

artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.  
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Artikkel 23 

Regler og vilkår for påsetting av CE-merking 

1.  CE-merkingen skal slik påsettes eksplosivet at den er 

synlig, lett leselig og ikke kan fjernes. Dersom eksplosivets art 

gjør at dette ikke er mulig eller berettiget, skal den påsettes 

emballasjen samt medfølgende dokumenter. 

2.  CE-merkingen skal påsettes før eksplosivet bringes i 

omsetning. 

3.  CE-merkingen skal følges av det meldte organs 

identifikasjonsnummer dersom organet er involvert i 

produksjonskontrollen. 

Det meldte organets identifikasjonsnummer skal påsettes av 

organet selv eller av produsenten eller dennes representant etter 

organets anvisning. 

4.  CE-merkingen og der det er relevant, det meldte organets 

identifikasjonsnummer, kan følges av et annet merke som angir 

en særlig risiko eller bruksområde. 

5.  Når det gjelder eksplosiver som produseres til egen bruk, 

eksplosiver som transporteres og leveres uemballert eller i 

mobile enheter for produksjon av eksplosiver (MEMU) for 

direkte fylling i sprenghull, og eksplosiver som produseres på 

sprengningsstedet og lades umiddelbart etter at de er produsert 

(produksjon på stedet), skal CE-merkingen påsettes 

følgedokumentene. 

6.  Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger 

for å sikre at reglene for CE-merking anvendes korrekt, og 

treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av merkingen. 

KAPITTEL 5 

MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER 

Artikkel 24 

Melding 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver som tredjemann i henhold til dette 

direktiv. 

Artikkel 25 

Meldermyndigheter 

1.  Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som 

skal ha ansvar for å opprette og gjennomføre de nødvendige 

framgangsmåtene for vurdering og melding av 

samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, 

herunder samsvar med artikkel 30. 

2.  Medlemsstatene kan bestemme at vurderingen og tilsynet 

nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i 

henhold til og i samsvar med forordning (EF) nr. 765/2008. 

Artikkel 26 

Krav til meldermyndigheter 

1.  En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det 

ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderings-

organene. 

2.  En meldermyndighet skal være organisert og drives på en 

slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens 

virksomhet. 

3.  En meldermyndighet skal slik organiseres at alle 

beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan 

blir tatt av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført 

vurderingen. 

4.  En meldermyndighet skal ikke tilby eller utføre noen av 

de oppgavene som samsvarsvurderingsorganer utfører, eller yte 

rådgivningstjenester på forretningsmessig eller konkurranse-

messig grunnlag. 

5.  En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den 

innhenter, behandles fortrolig. 

6.  En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall 

kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine 

oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Artikkel 27 

Meldermyndigheters informasjonsplikt 

Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine 

framgangsmåter for vurdering og melding av 

samsvarsvurderingsorganer og kontroll av meldte organer samt 

om eventuelle endringer av disse framgangsmåtene. 

Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysningene. 

Artikkel 28 

Krav til meldte organer 

1.  Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan 

oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11. 

2.  Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til en 

medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk person. 

3.  Et samsvarsvurderingsorgan skal være et 

tredjemannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller 

eksplosivet det vurderer.  
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4.  Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og 

personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, 

skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør, 

kjøper, eier eller vedlikeholder av eksplosiver som de vurderer, 

og heller ikke være representant for noen av disse partene. 

Dette skal ikke utelukke bruk av vurderte eksplosiver som er 

nødvendige for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller 

bruk av slike eksplosiver for personlige formål. 

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell 

som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke 

være direkte involvert i utforming, produksjon eller 

konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller 

vedlikehold av eksplosiver, og heller ikke representere parter 

som deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for 

virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller 

integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de 

er meldt for. Dette gjelder særlig rådgivningstjenester. 

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks 

eller underleverandørers virksomhet ikke påvirker 

fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes 

samsvarsvurderingsvirksomhet. 

5.  Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal 

utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største faglige 

integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner på det 

aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen form for 

press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som kan 

påvirke deres skjønn eller resultatene av deres 

samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller 

grupper av personer som berøres av resultatene av denne 

virksomheten. 

6.  Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle 

samsvarsvurderingsoppgaver som det er tildelt i samsvar med 

vedlegg III, og som det er meldt for, uansett om disse 

oppgavene utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på 

dets vegne og ansvar. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver 

framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller 

kategori eksplosiver som det er meldt for, ha til rådighet 

a)  personell med teknisk kunnskap og tilstrekkelig og relevant 

erfaring til å utføre samsvarsvurderingsoppgavene, 

b)  beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som 

sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta disse 

framgangsmåtene. Organet skal ha egnede prinsipper og 

framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det utfører 

som et meldt organ, og annen virksomhet, 

c)  nødvendige framgangsmåter for utførelse av virksomheten, 

som tar behørig hensyn til foretakets størrelse, i hvilken 

sektor det driver sin virksomhet, dets struktur, 

kompleksiteten ved det aktuelle produktets teknologi samt 

produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til på 

en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative 

oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderings-

virksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle 

nødvendige anlegg. 

7.  Personellet med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger 

skal ha 

a)  solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter all 

samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderings-

organet er meldt for, 

b)  tilfredsstillende kunnskap om de kravene som gjelder for 

vurderingene de foretar, og den nødvendige myndigheten til 

å foreta disse vurderingene, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de 

grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II, om 

gjeldende harmoniserte standarder og relevante 

bestemmelser i Unionens harmoniseringsregelverk og i 

nasjonal lovgivning, 

d)  kvalifikasjoner til å utarbeide sertifikater, protokoller og 

rapporter som viser at vurderingene er foretatt. 

8.  Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres 

øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre 

samsvarsvurderinger, er upartiske. 

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse 

og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av 

resultatet av slike vurderinger. 

9.  Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring 

med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til nasjonal 

lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte ansvarlig for 

samsvarsvurderingen. 

10.  Samsvarsvurderingsorganets personell skal være 

underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de 

innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg III, 

eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning, 

unntatt overfor vedkommende myndigheter i den 

medlemsstaten der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten 

skal vernes.  



Nr. 36/222 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 

 

11.  Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at 

deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene 

blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og 

virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer 

opprettet i henhold til relevante deler av Unionens 

harmoniseringsregelverk, og skal anvende de 

forvaltningsvedtakene og dokumentene som denne gruppens 

arbeid munner ut i, som generelle retningslinjer. 

Artikkel 29 

Formodning om samsvar for samsvarsvurderingsorganer 

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at det 

oppfyller kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte 

standardene eller deler av disse som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, skal det antas 

å oppfylle kravene i artikkel 28 i den utstrekning de gjeldende 

harmoniserte standardene omfatter disse kravene. 

Artikkel 30 

Meldte organers datterforetak og underleverandører 

1.  Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i 

forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør 

eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller 

datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 28, og underrette 

meldermyndigheten om dette. 

2.  Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de 

oppgavene som blir utført av underleverandører eller 

datterforetak, uansett hvor disse er etablert. 

3.  Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et 

datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke. 

4.  Meldte organer skal kunne stille til rådighet for 

meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen 

av underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og 

de oppgaver de har utført i henhold til vedlegg III. 

Artikkel 31 

Søknad om melding 

1.  Et samsvarsvurderingsorgan skal framlegge en søknad om 

melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det er 

opprettet. 

2.  Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse av 

den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de 

samsvarsvurderingsmodulene og den eller de eksplosivene som 

organet hevder å være kompetent for, samt eventuelt et 

akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan 

som bekrefter at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene 

fastsatt i artikkel 28. 

3.  Dersom samsvarsvurderingsorganet ikke kan framlegge et 

akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten all 

dokumentasjon som er nødvendig for å verifisere, anerkjenne 

og føre regelmessig tilsyn med at organet oppfyller kravene i 

artikkel 28. 

Artikkel 32 

Framgangsmåte for melding 

1.  Meldermyndighetene kan melde bare 

samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 

28. 

2.  De skal underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske 

meldingsverktøyet som Kommisjonen har utviklet og forvalter. 

3.  Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen 

eller -modulene og den eller de berørte eksplosivene samt 

relevant attestasjon på kompetanse. 

4.  Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis 

som omhandlet i artikkel 31 nr. 2, skal meldermyndigheten gi 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon som 

bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og de 

ordningene som er innført for å sikre at det vil bli ført 

regelmessig tilsyn med organet, og at organet fortsatt vil 

oppfylle kravene i artikkel 28. 

5.  Vedkommende organ kan utøve virksomhet som meldt 

organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene 

ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker for en 

melding der det er benyttet et akkrediteringsbevis, eller innen to 

måneder for en melding der det ikke er benyttet et slikt bevis. 

Bare et slikt organ skal anses som et meldt organ i henhold til 

dette direktiv. 

6.  Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de 

andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer 

av meldingen. 

Artikkel 33 

Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer 

1.  Kommisjonen skal tildele et meldt organ et 

identifikasjonsnummer. 

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er 

meldt i henhold til flere unionsrettsakter.  
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2.  Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organene 

som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder 

identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilken 

virksomhet de er meldt for. 

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres. 

Artikkel 34 

Endringer av meldinger 

1.  Dersom meldermyndigheten har fastslått eller er blitt 

underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene i 

artikkel 28, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal 

meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller 

trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den 

manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene er. 

Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene om dette. 

2.  Ved begrensing, midlertidig oppheving eller 

tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organet 

har opphørt med sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten 

treffe egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir 

behandlet av et annet meldt organ eller blir gjort tilgjengelig for 

de ansvarlige meldermyndighetene og markedstilsyns-

myndighetene på deres anmodning. 

Artikkel 35 

Tvil om meldte organers kompetanse 

1.  Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil 

om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om 

kompetansen til et meldt organ, eller tvil om hvorvidt et meldt 

organ fortsatt oppfyller de kravene og det ansvaret det er 

underlagt. 

2.  Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi 

Kommisjonen alle opplysninger om grunnlaget for meldingen 

eller opprettholdelsen av det berørte meldte organets 

kompetanse. 

3.  Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger 

som den innhenter under sine undersøkelser, behandles 

fortrolig. 

4.  Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke 

oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for 

meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som 

pålegger meldermedlemsstaten å treffe nødvendige 

korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av 

meldingen. 

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter 

framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 49 

nr. 2. 

Artikkel 36 

Meldte organers driftsmessige forpliktelser 

1.  Meldte organer skal foreta samsvarsvurderinger etter 

framgangsmåtene for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg III. 

2.  Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i 

forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges 

unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve 

sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets 

størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets 

struktur, hvor kompleks det aktuelle produktets teknologi er 

samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg. 

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av 

strenghet og det vernenivået som kreves for at eksplosivet skal 

være i samsvar med dette direktiv. 

3.  Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har 

oppfylt de grunnleggende sikkerhetskravene fastsatt i vedlegg II 

eller tilsvarende harmoniserte standarder eller andre tekniske 

spesifikasjoner, skal det kreve at produsenten treffer egnede 

korrigerende tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat. 

4.  Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av 

samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at et eksplosiv 

ikke lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at 

produsenten treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om 

nødvendig midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet. 

5.  Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom 

de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ 

begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle 

sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig. 

Artikkel 37 

Klager på beslutninger truffet av meldte organer 

Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på 

beslutninger truffet av de meldte organene, er tilgjengelig. 

Artikkel 38 

Meldte organers opplysningsplikt 

1.  Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om 

a)  alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving 

eller tilbaketrekking av et sertifikat, 

b)  alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller 

vilkårene for melding,  
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c)  alle anmodninger de har mottatt fra 

markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om 

samsvarsvurderingsvirksomhet, 

d)  på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er 

utøvd innenfor rammen av deres melding, og all annen 

virksomhet som er utøvd, herunder grensekryssende 

virksomhet og underleveranser. 

2.  Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i 

henhold til dette direktiv, og som utfører tilsvarende former for 

samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme 

eksplosivene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet 

til negative, og på anmodning, positive resultater av 

samsvarsvurderinger. 

Artikkel 39 

Erfaringsutveksling 

Kommisjonen skal sørge for at det organiseres 

erfaringsutveksling mellom medlemsstatenes nasjonale 

myndigheter med ansvar for meldingspolitikken. 

Artikkel 40 

Samordning av meldte organer 

Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning av og 

samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette 

direktiv, blir iverksatt og forvaltet på en hensiktsmessig måte i 

form av en sektorgruppe av meldte organer. 

Medlemsstatene skal sørge for at de organene de har meldt, 

deltar i denne gruppens arbeid, enten direkte eller gjennom 

utpekte representanter. 

KAPITTEL 6 

TILSYN MED OG KONTROLL AV EKSPLOSIVER SOM 

BRINGES INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG 

UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM 

BESKYTTELSESTILTAK 

Artikkel 41 

Tilsyn med og kontroll av eksplosiver som bringes inn på 

markedet i Unionen 

Artikkel 16 og 29 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse 

på eksplosiver. 

Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 

sikre at eksplosiver bare bringes i omsetning dersom de ved 

riktig lagring og tiltenkt bruk ikke medfører fare for 

menneskers helse og sikkerhet. 

Artikkel 42 

Framgangsmåte for behandling av eksplosiver som utgjør 

en risiko på nasjonalt plan 

1.  Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat 

har tilstrekkelig grunn til å anta at et eksplosiv utgjør en risiko 

for menneskers helse eller sikkerhet eller eiendom eller miljøet, 

skal de foreta en vurdering av det berørte eksplosivet som 

omfatter alle relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte 

markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstil-

synsmyndighetene for dette formål etter behov. 

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med 

vurderingen nevnt i første ledd finner at eksplosivet ikke er i 

samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve 

at den berørte markedsdeltakeren treffer alle egnede 

korrigerende tiltak for å bringe eksplosivet i samsvar med disse 

kravene, trekke eksplosivet tilbake fra markedet eller 

tilbakekalle det innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra 

risikoens art. 

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante 

meldte organ om dette. 

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på 

tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer. 

2.  Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det 

manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale 

territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak 

de har pålagt markedsdeltakeren å treffe. 

3.  Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende 

tiltak er truffet med hensyn til alle berørte eksplosiver som 

denne har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet. 

4.  Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer 

fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 

annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede 

midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring 

av eksplosivet på sitt nasjonale marked, trekke eksplosivet 

tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle det. 

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette 

Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene. 

5. Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle 

tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er 

nødvendige for å identifisere eksplosivet som ikke oppfyller 

kravene, eksplosivets opprinnelse, det påståtte manglende 

samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og 
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varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de 

argumentene som den berørte markedsdeltakeren har framsatt. 

Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det 

manglende samsvaret skyldes 

a)  at eksplosivet ikke oppfyller kravene med hensyn til 

menneskers helse eller sikkerhet, vern av eiendom eller 

miljøet, eller 

b)  mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i 

artikkel 19, og som danner grunnlag for en 

samsvarsformodning. 

6.  Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som 

innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal 

omgående underrette Kommisjonen og de andre 

medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om 

eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om det berørte 

eksplosivets manglende samsvar samt om eventuelle 

innvendinger de måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket. 

7.  Dersom det innen tre måneder etter mottak av 

opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet 

innvendinger fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når 

det gjelder et midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal 

nevnte tiltak anses som berettiget. 

8.  Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes egnede 

begrensende tiltak med hensyn til det berørte eksplosivet, for 

eksempel at eksplosivet trekkes tilbake fra markedet. 

Artikkel 43 

Unionens framgangsmåte ved beslutninger om 

beskyttelsestiltak 

1.  Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 42 nr. 3 og 

4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en 

medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt 

tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen uten 

opphold innlede samråd med medlemsstatene og den eller de 

berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket. 

Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne 

vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om 

det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke. 

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene 

og umiddelbart gjøre den kjent for dem og for den eller de 

berørte markedsdeltakerne. 

2.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal 

alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at 

eksplosivet som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra 

deres marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom 

det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte 

medlemsstat trekke tiltaket tilbake. 

3.  Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og 

eksplosivets manglende samsvar tilskrives mangler ved de 

harmoniserte standardene nevnt i artikkel 42 nr. 5 bokstav b) i 

dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten 

fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012. 

Artikkel 44 

Eksplosiver som oppfyller kravene, men som utgjør en 

risiko 

1.  Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i 

henhold til artikkel 42 nr. 1 kommer til at et eksplosiv, selv om 

det er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for 

menneskers helse eller sikkerhet, for eiendom eller miljøet, skal 

medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer 

alle egnede tiltak for å sikre at det berørte eksplosivet ikke 

lenger utgjør noen risiko når det bringes i omsetning, trekke 

eksplosivet tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen et 

rimelig tidsrom, som medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens 

art. 

2.  Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak treffes 

med hensyn til alle berørte eksplosiver som den har gjort 

tilgjengelig på unionsmarkedet. 

3.  Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen 

og de andre medlemsstatene. Denne underretningen skal 

inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger 

som er nødvendige for å kunne identifisere det berørte 

eksplosivet, eksplosivets opprinnelse samt eksplosivets 

omsetningskjede, den aktuelle risikoens natur og arten og 

varigheten av de nasjonale tiltak som er truffet. 

4.  Kommisjonen skal uten opphold rådføre seg med 

medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og 

vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av 

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe 

beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt 

tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede 

tiltak. 

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer 

skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité 

nevnt i artikkel 49 nr. 3. 

Når det foreligger behørig begrunnede tvingende hasteårsaker 

knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet, eller vern av 

eiendom eller miljøet, skal Kommisjonen vedta 

gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar 

med framgangsmåten nevnt i artikkel 49 nr. 4. 

5.  Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle 

medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til 

den eller de berørte markedsdeltakerne.  
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Artikkel 45 

Formelt manglende samsvar 

1.  Uten at artikkel 42 berøres skal en medlemsstat pålegge 

den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende samsvaret 

til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av følgende 

tilfeller: 

a)  CE-merkingen er påsatt i strid med artikkel 30 i forordning 

(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 23 i dette direktiv, 

b)  CE-merkingen er ikke påsatt, 

c)  identifikasjonsnummeret til det meldte organ, dersom 

organet er involvert i produksjonskontrollen, er påsatt i strid 

med artikkel 23 eller er ikke påsatt, 

d)  det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring, 

e)  EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte, 

f)  teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er 

ikke fullstendig, 

g)  opplysningene nevnt i artikkel 5 nr. 5 eller artikkel 7 nr. 3 

mangler, er uriktige eller ufullstendige, 

h)  eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 5 

eller artikkel 7 er ikke oppfylt. 

2.  Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer, 

skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å 

begrense eller forby tilgjengeliggjøring av eksplosivet på 

markedet eller påse at det blir tilbakekalt eller trukket tilbake 

fra markedet. 

KAPITTEL 7 

DELEGERT MYNDIGHET OG 

GJENNOMFØRINGSMYNDIGHET SAMT KOMITÉ 

Artikkel 46 

Delegert myndighet 

Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter 

i henhold til artikkel 47 når det gjelder ajourføring av vedlegg I, 

for å tilpasse det til De forente nasjoners anbefalinger for 

transport av farlig gods. 

Artikkel 47 

Utøvelse av delegert myndighet 

1.  Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis 

Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne 

artikkel. 

2.  Myndighet til å vedta de delegerte rettsaktene som nevnt i 

artikkel 46, skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 

18. april 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den 

delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av 

femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal stilltiende 

forlenges med perioder av samme varighet med mindre 

Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg en slik forlengelse 

senest tre måneder før utgangen av hver periode. 

3.  Delegert myndighet som nevnt i artikkel 46 kan på ethvert 

tidspunkt tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En 

beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte 

myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den 

får virkning dagen etter at den er offentliggjort i Den 

europeiske unions tidende, eller på et senere tidspunkt som er 

angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte 

rettsakter som allerede er trådt i kraft. 

4.  Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal 

den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette. 

5.  En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 46 skal 

tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet 

gjør innsigelser mot den innen to måneder fra den dag da 

rettsakten ble meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller før 

utløpet av nevnte periode, dersom både Europaparlamentet og 

Rådet har underrettet Kommisjonen om at de ikke akter å gjøre 

innsigelse. Denne perioden skal forlenges med to måneder på 

initiativ fra Europaparlamentet eller Rådet. 

Artikkel 48 

Gjennomføringsrettsakter 

Kommisjonen skal vedta gjennomføringsrettsakter som 

fastsetter de de tekniske ordningene for anvendelsen av artikkel 

11, særlig malen for dokumentet som skal brukes. 

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas etter 

framgangsmåten med undersøkelseskomité nevnt i artikkel 49 

nr. 3. 

Artikkel 49 

Komitéframgangsmåte 

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for eksplosiver til 

sivil bruk. Nevnte komité skal være en komité i henhold til 

forordning (EU) nr. 182/2011.  
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2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

3.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

4.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt 

med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

5.  Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver sak 

der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til forordning 

(EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk. 

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i 

forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten 

av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i 

henhold til dens saksbehandlingsregler. 

KAPITTEL 8 

OVERGANGS- OG SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 50 

Sanksjoner 

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får 

anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal 

lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe alle 

nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves. Nevnte 

regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for alvorlige 

overtredelser. 

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold 

til overtredelsen og virke avskrekkende. 

Artikkel 51 

Overgangsbestemmelser 

1.  Medlemsstatene skal ikke hindre at eksplosiver som 

omfattes av og er i samsvar med direktiv 93/15/EF, og som er 

brakt i omsetning før 20. april 2016, gjøres tilgjengelig på 

markedet. 

2.  Sertifikater utstedt i henhold til direktiv 93/15/EØF skal 

være gyldige i henhold til dette direktiv. 

3.  Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF om opprettelse av et 

system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil 

bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF(1) skal fortsatt gjelde 

inntil det erstattes av tiltakene vedtatt i henhold til artikkel 15 i 

dette direktiv. 

  

(1) EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8. 

Artikkel 52 

Innarbeiding i nasjonal lovgivning 

1.  Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og 

kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 

etterkomme artikkel 2 nr. 2, 7–13 og 15–24, artikkel 3–10, 

artikkel 14 nr. 1, artikkel 15 og 16, artikkel 20 bokstav a) i), 

artikkel 21–27, artikkel 28 nr. 1–4, 6, 7, 10 og 11, artikkel 29–

45, artikkel 50 og 51 og vedlegg III og IV. De skal umiddelbart 

oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 

inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en 

opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter 

til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen 

og ordlyden i erklæringen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 

de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 53 

Oppheving 

Direktiv 93/15/EØF, endret ved forordningene oppført i 

vedlegg V del A, og direktiv 2004/57/EF oppheves med 

virkning fra 20. april 2016, men uten at dette berører 

medlemsstatenes forpliktelser i forbindelse med fristene for 

innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av 

direktivene som er angitt i vedlegg V del B. 

Henvisninger til de opphevede direktivene skal forstås som 

henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i 

sammenligningstabellen i vedlegg VI. 

Artikkel 54 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 

Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1, 3–6 og 14, artikkel 11, 12 og 13, 

artikkel 14 nr. 2, artikkel 17–19, artikkel 20 bokstav a) ii)–iv) 

og bokstav b), artikkel 28 nr. 5, 8 og 9, artikkel 46, 47, 48 og 49 

og vedlegg I, II, V og VI får anvendelse fra 20. april 2016. 
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Artikkel 55 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014. 

 For Europaparlamentet For Rådet 

 M. SCHULZ D. KOURKOULAS 

 President Formann 

 _____  
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VEDLEGG I 

ARTIKLER SOM ANSES SOM PYROTEKNISKE ELLER SOM AMMUNISJON I DE FORENTE NASJONERS 

RELEVANTE ANBEFALINGER 

FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

Gruppe G 

0009 Ammunisjon, 

brannstiftende, med eller 

uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon 

Allmenn betegnelse som hovedsakelig gjelder artikler 

til militær bruk, og som omfatter alle typer bomber, 

granater, raketter, miner, prosjektiler og andre 

lignende innretninger. 

Ammunisjon, brannstiftende 

Ammunisjon som inneholder brennbart stoff. Med 

unntak av tilfeller der sammensetningen er et 

sprengstoff i seg selv, inneholder det også en eller 

flere av følgende bestanddeler: en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0010 Ammunisjon, 

brannstiftende, med eller 

uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0009 

0015 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, røyk- 

Ammunisjon som inneholder røykproduserende stoff. 

Med unntak av tilfeller der stoffet er et sprengstoff i 

seg selv, inneholder ammunisjonen også en eller flere 

av følgende bestanddeler: en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0016 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0015 

0018 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, tåreframkallende, med sprengladning, 

utstøterladning eller drivladning 

Ammunisjon som inneholder tåreframkallende stoff. 

Den inneholder også en eller flere av følgende 

bestanddeler: et pyroteknisk stoff, en drivladning med 

tennladning og tennsats, et tennrør med sprengladning 

eller utstøterladning. 

0019 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0018 

0039 Lysbomber 1.2 G Bomber 

Eksplosive gjenstander som kastes ut fra fly. De kan 

inneholde brennbar væske med sprengladning, en 

lysbombesammensetning eller en sprengladning. 

Betegnelsen omfatter lysbomber. 

0049 Lyspatroner 1.1 G Lyspatroner 

Artikler som består av en hylse, en tennladning og 

blitzlyspulver som er samlet i én enhet og er klart til 

avfyring. 

0050 Lyspatroner 1.3 G Se FN-nr. 0049 

0054 Signalpatroner 1.3 G Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler osv. 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0066 Tennlunte 1.4 G Tennlunte 

Artikkel som består av tekstilgarn dekket med 

svartkrutt eller en annen hurtigbrennende pyroteknisk 

blanding og bøyelig beskyttelsesinnkapsling, eller den 

består av en kjerne av svartkrutt omhyllet av et 

bøyelig vevd stoff. Den brenner i lengderetningen 

med en utvendig flamme og brukes til å overføre 

tenning fra en innretning til en ladning. 

0092 Signalbluss, bakke 1.3 G Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer beregnet 

på å lyse opp, identifisere, signalisere eller advare. 

0093 Signalbluss, luft 1.3 G Se FN-nr. 0092 

0101 Lunte, ikke-detonerende 1.3 G Lunte/tennrør 

Selv om de engelske ordene for lunte/tennrør 

(fuse/fuze) har felles opprinnelse (fransk fusée, fusil) 

og noen ganger anses for å være forskjellige 

stavemåter, er det viktig å fastholde at fuse (lunte) 

betegner en snorlignende tenningsinnretning, mens 

fuze (tennrør) betegner en innretning som brukes i 

ammunisjon, og som inneholder mekaniske, 

elektriske, kjemiske eller hydrostatiske bestanddeler 

som setter i gang en serietenning ved deflagrasjon 

eller detonasjon. 

Lunte, hurtigvirkende, ikke-detonerende (quickmatch) 

Artikkel som består av bomullsgarn som er 

impregnert med fint svartkrutt (quickmatch). Den 

brenner med en utvendig flamme og brukes ved 

serietenning av fyrverkeri osv. 

0103 Lunte, tenn-, rørformet, 

metallbelagt 

1.4 G Lunte, tenn-, rørformet, metallbelagt 

Artikkel som består av et metallrør med en kjerne av 

deflagrerende sprengstoff. 

0171 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.2 G Ammunisjon, lys-, med eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller drivladning 

Ammunisjon som er beregnet på å skape en enkelt 

sterk lyskilde som lyser opp et område. Betegnelsen 

omfatter lyspatroner, lysgranater, lysprosjektiler og 

målidentifikasjonsbomber. 

0191 Signalmidler, hånd- 1.4 G Artikler som er beregnet på å gi signaler. 

0192 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.1 G Se FN-nr. 0191 

0194 Nødsignaler, skip 1.1 G Se FN-nr. 0191 

0195 Nødsignaler, skip 1.3 G Se FN-nr. 0191 

0196 Røyksignaler 1.1 G Se FN-nr. 0191 

0197 Røyksignaler 1.4 G Se FN-nr. 0191 

0212 Sporlys for ammunisjon 1.3 G Sporlys for ammunisjon 

Forseglede artikler som inneholder pyrotekniske 

stoffer beregnet på å vise banen til et prosjektil. 

0254 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.3 G Se FN-nr. 0171 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0297 Ammunisjon, lys-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0254 

0299 Lysbomber 1.3 G Se FN-nr. 0039 

0300 Ammunisjon, brann-, 

med eller uten 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0009 

0301 Ammunisjon, 

tåreframkallende, med 

sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0018 

0303 Ammunisjon, røyk-, med 

eller uten sprengladning, 

utstøterladning eller 

drivladning 

1.4 G Se FN-nr. 0015 

0306 Sporlys for ammunisjon 1.4 G Se FN-nr. 0212 

0312 Signalpatroner 1.4 G Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler. 

0313 Røyksignaler 1.2 G Se FN-nr. 0195 

0318 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.3 G Granater, hånd eller gevær 

Artikler som er beregnet på å kastes med hånd eller 

avfyres med gevær. Betegnelsen omfatter: 

Øvelsesgranater, hånd eller gevær. 

0319 Tennpatroner 1.3 G Tennpatroner 

Artikler som består av en tennladning til tenning og en 

hjelpeladning av et deflagrerende sprengstoff som 

f.eks. svartkrutt, som brukes til å tenne drivladningen i 

en patronhylse til f.eks. kanoner. 

0320 Tennpatroner 1.4 G Se FN-nr. 0319 

0333 Fyrverkeri 1.1 G Fyrverkeri 

Pyrotekniske artikler for underholdningsformål. 

0334 Fyrverkeri 1.2 G Se FN-nr. 0333 

0335 Fyrverkeri 1.3 G Se FN-nr. 0333 

0336 Fyrverkeri 1.4 G Se FN-nr. 0333 

0362 Ammunisjon, øvelses- 1.4 G Ammunisjon, øvelses- 

Ammunisjon uten hovedladning som inneholder en 

sprengladning eller utstøterladning. Vanligvis 

inneholder den også et tennrør og en drivladning. 

0363 Ammunisjon, 

kalibrerings- 

1.4 G Ammunisjon, kalibrerings- 

Ammunisjon som inneholder pyrotekniske stoffer, og 

som brukes til å prøve ytelsen eller kraften i ny 

ammunisjon eller nye våpenkomponenter eller -

systemer. 

0372 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.2 G Se FN-nr. 0318 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0373 Signalmidler, hånd- 1.4 S Se FN-nr. 0191 

0403 Signalbluss, luft 1.4 G Se FN-nr. 0092 

0418 Signalbluss, bakke 1.2 G Se FN-nr. 0092 

0419 Signalbluss, bakke 1.1 G Se FN-nr. 0092 

0420 Signalbluss, luft 1.1 G Se FN-nr. 0092 

0421 Signalbluss, luft 1.2 G Se FN-nr. 0092 

0424 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.3 G Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. Betegnelsen 

omfatter: Prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 

med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler med 

sprengladning. 

0425 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.4 G Se FN-nr. 0424 

0428 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.1 G Pyrotekniske artikler til teknisk bruk 

Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer, og som 

er beregnet på teknisk bruk som f.eks. varmeutvikling, 

gassutvikling, teatereffekter osv. Betegnelsen omfatter 

ikke følgende artikler som er oppført for seg: all 

ammunisjon; signalpatroner; kabelkuttere, eksplosive; 

fyrverkeri; signalbluss, luft; signalbluss, bakke; 

utløserinnretninger, eksplosive; sprengnagler; 

signalmidler, hånd-; nødsignaler; knallkapsler for 

jernbane, eksplosive; røyksignaler. 

0429 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.2 G Se FN-nr. 0428 

0430 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.3 G Se FN-nr. 0428 

0431 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.4 G Se FN-nr. 0428 

0434 Prosjektiler med 

sprengladning eller 

utstøterladning 

1.2 G Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. Betegnelsen 

omfatter: prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 

med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler med 

sprengladning. 

0435 Prosjektiler med 

sprengladning eller 

utstøterladning 

1.4 G Se FN-nr. 0434 

0452 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.4 G Se FN-nr. 0372 

0487 Røyksignaler 1.3 G Se FN-nr. 0194 

0488 Ammunisjon, øvelses- 1.3 G Ammunisjon, øvelses- 

Ammunisjon uten hovedladning som inneholder en 

sprengladning eller utstøterladning. Vanligvis 

inneholder den også et tennrør og en drivladning. 

Betegnelsen omfatter ikke følgende artikler som er 

oppført for seg: Øvelsesgranater. 
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FN-nr. 
BETEGNELSE og 

BESKRIVELSE 

KLASSE/ 

INNDELING 
ORDLISTE (skal bare brukes for informasjonsformål) 

0492 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.3 G Se FN-nr. 0194 

0493 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.4 G Se FN-nr. 0194 

0503 Kollisjonsputeladninger 

eller 

kollisjonsputeenheter 

eller bilbeltestrammere 

1.4 G  

Gruppe S 

0110 Øvelsesgranater, hånd 

eller gevær 

1.4 S Se FN-nr. 0318 

0193 Knallkapsler for 

jernbane, eksplosive 

1.4 S Se FN-nr. 0194 

0337 Fyrverkeri 1.4 S Se FN-nr. 0334 

0345 Prosjektiler, inerte med 

sporlys 

1.4 S Prosjektiler 

Artikler som granater eller kuler som avfyres fra en 

kanon eller lignende, et gevær eller et annet 

håndvåpen. De kan være inerte, med eller uten 

sporlys, eller de kan inneholde en spreng- eller 

utstøterladning eller en sprengladning. 

0376 Tennpatroner 1.4 S Se FN-nr. 0319 

0404 Signalbluss, luft 1.4 S Se FN-nr. 0092 

0405 Signalpatroner 1.4 S Signalpatroner 

Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 

signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler osv. 

0432 Pyrotekniske artikler til 

teknisk bruk 

1.4 S  
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VEDLEGG II 

GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSKRAV 

I. Generelle krav 

1.  Hvert eksplosiv skal konstrueres, produseres og leveres slik at det under normale og forventede forhold, særlig med 

hensyn til sikkerhetsreglene og vanlig praksis, utgjør minst mulig fare for menneskers liv og helse, og at skade på 

eiendom og miljøet unngås også i tiden før det brukes. 

2.  Hvert eksplosiv skal ha de ytelsesegenskaper produsenten har angitt, for å sikre størst mulig sikkerhet og 

pålitelighet. 

3.  Hvert eksplosiv skal slik konstrueres og produseres at det ved bruk av en hensiktsmessig metode kan sluttbehandles 

med minst mulige virkninger på miljøet. 

II. Særlige krav 

1.  Som et minstekrav skal følgende opplysninger og egenskaper - der det er hensiktsmessig - tas i betraktning eller 

prøves: 

a)  oppbygning og karakteristiske egenskaper, herunder kjemisk sammensetning, ensartethet og eventuelt 

dimensjoner og kornstørrelsesfordeling, 

b)  eksplosivets fysiske og kjemiske stabilitet under alle de miljøforhold det kan bli eksponert for, 

c)  følsomhet for støt og friksjon, 

d)  forenlighet mellom alle bestanddeler når det gjelder deres fysiske og kjemiske stabilitet, 

e)  eksplosivets kjemiske renhet, 

f)  eksplosivets vannbestandighet når det skal brukes under fuktige eller våte forhold og vann kan svekke 

eksplosivets sikkerhet og pålitelighet, 

g)  bestandighet mot høye og lave temperaturer når eksplosivet skal lagres eller brukes ved slike temperaturer og 

eksplosivets sikkerhet eller pålitelighet kan svekkes ved avkjøling eller oppvarming av en bestanddel eller av 

eksplosivet som helhet, 

h)  eksplosivets egnethet for bruk i farlige omgivelser (f.eks. ved forekomst av gruvegass, varme omgivelser osv.), 

dersom det skal brukes under slike forhold, 

i)  sikkerhetsinnretninger som skal forhindre at initiering eller tenning skjer i utide eller utilsiktet, 

j)  riktig lading av og virkemåte til eksplosivet når det brukes i samsvar med sitt formål, 

k)  hensiktsmessige anvisninger og om nødvendig merking som gjelder sikker håndtering, lagring, bruk og 

sluttbehandling, 

l)  den evne eksplosivet, dets innkapsling eller andre bestanddeler har til å motstå forringelse under lagring inntil 

den holdbarhetsdato produsenten har angitt, 

m)  detaljert angivelse av alle nødvendige innretninger og alt nødvendig tilbehør samt bruksanvisning for at 

eksplosivet skal virke sikkert. 

2.  Hvert eksplosiv skal prøves under realistiske forhold. Dersom dette ikke er mulig i et laboratorium, skal prøvingene 

utføres under de forholdene som råder der eksplosivet skal brukes. 

3.  Krav til grupper av eksplosiver 

3.1.  Sprengstoffer skal også oppfylle følgende krav: 

a)  den angitte initieringsmåte skal sikre at sprengstoffet henholdsvis deflagrerer eller detonerer fullstendig. For 

svartkrutt skal deflagrasjonsegenskapene kontrolleres,  
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b)  sprengstoffer i form av patroner skal gi sikker og pålitelig forplantning av detonasjonen gjennom hele rekken 

av patroner, 

c)  gassene som dannes ved detonasjon av sprengstoffer, kan bare inneholde karbonmonoksid, nitrøse gasser, 

andre gasser, damper eller luftbårne restpartikler i mengder som under vanlige driftsvilkår ikke er 

helseskadelige. 

3.2.  Detonerende lunter, sikkerhetslunter, andre lunter og sjokkrør skal også oppfylle følgende krav: 

a)  tildekning av detonerende lunter, sikkerhetslunter, andre lunter og sjokkrør skal ha tilstrekkelig mekanisk 

styrke og skal i tilstrekkelig grad beskytte fylling av sprengstoff når den utsettes for normal mekanisk 

belastning, 

b)  parametrene for sikkerhetslunters brennetid skal angis og overholdes nøye, 

c)  detonerende lunter skal kunne initieres på en pålitelig måte, ha tilstrekkelig initieringsevne og oppfylle 

kravene med hensyn til lagring selv under særlige klimatiske forhold. 

3.3.  Tennere (herunder intervalltennere) og koplings- og forsinkerelementer skal også oppfylle følgende krav: 

a)  tennere skal under alle forventede bruksforhold initiere de sprengstoffene de skal brukes sammen med, på en 

pålitelig måte. 

b)  koplings- og forsinkerelementer til detonerende lunter må initieres på en pålitelig måte, 

c)  initieringsevnen skal ikke kunne svekkes av fuktighet. 

d)  intervalltennernes forsinkelsestider skal være tilstrekkelig like til å sikre at risikoen for overlapping med 

nærmeste forsinkelsestidstrinn er ubetydelig, 

e)  de elektriske egenskapene til elektriske tennere skal angis på emballasjen (f.eks. minste tennenergi, resistans), 

f)  ledningene til elektriske tennere skal ha tilstrekkelig isolasjon og mekanisk styrke, herunder soliditet i 

forbindelsen til tenneren, for deres bruksformål. 

3.4.  Drivladningskrutt og rakettkrutt skal også oppfylle følgende krav: 

a)  disse materialene skal ikke detonere når de brukes i samsvar med sitt formål, 

b)  drivladningskrutt skal om nødvendig (f.eks. dersom de er basert på nitrocellulose) stabiliseres for å unngå 

nedbryting, 

c)  rakettkrutt skal ikke ha utilsiktede sprekker eller gassbobler som kan utgjøre en fare for virkemåten, når det 

forekommer i komprimert eller støpt form. 

 ______  
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VEDLEGG III 

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING 

MODUL B 

EU-typeprøving 

1.  EU-typeprøving er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker et 

eksplosivs tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at eksplosivets tekniske konstruksjon oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

2.  EU-typeprøving skal gjennomføres som en vurdering av egnetheten til eksplosivets tekniske konstruksjon 

gjennom undersøkelse av den tekniske dokumentasjonen og av underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 3, samt 

undersøkelse av et prøveeksemplar av det fullstendige produktet som er representativt for den planlagte 

produksjonen (kombinasjon av produksjonstype og konstruksjonstype). 

3.  Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om eksplosivet 

er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av 

risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for 

vurderingen, dekke eksplosivets konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det 

er relevant, minst inneholde følgende elementer: 

i)  en generell beskrivelse av eksplosivet, 

ii)  konstruksjons- og produksjonstegninger, komponentlister, lister over delmontasjer, strømkretsskjemaer 

osv, 

iii)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og eksplosivets virkemåte, 

iv)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 

direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom 

harmoniserte standarder er delvis anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er 

anvendt, 

v)  resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

vi)  prøvingsrapporter, 

d)  prøveeksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om 

ytterligere eksemplarer dersom det er nødvendig for å kunne gjennomføre prøvingsprogrammet, 

e)  underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen 

skal angi alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder ikke fullt ut er blitt 

anvendt. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger utført i samsvar med 

andre relevante tekniske spesifikasjoner av produsentens relevante laboratorium eller av et annet 

prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar. 

4.  Det meldte organ skal: 

 Når det gjelder eksplosivet,  
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4.1.  gjennomgå den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om eksplosivets tekniske 

konstruksjon er tilfredsstillende. 

 Når det gjelder prøveeksemplaret eller prøveeksemplarene, 

4.2.  verifisere at prøveeksemplaret eller -eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og 

identifisere de elementene som er konstruert i samsvar med de gjeldende bestemmelsene i de relevante 

harmoniserte standardene, samt de elementene som er konstruert i samsvar med andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, 

4.3.  utføre eller få utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om de relevante harmoniserte 

standardene er anvendt på riktig måte, dersom produsenten har valgt å anvende løsningene i dem, 

4.4.  utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om løsninger produsenten 

har valgt fra andre relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene i dette 

direktiv i tilfeller der løsningene i de relevante harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

4.5.  avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres. 

5.  Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver tiltakene som er gjennomført i henhold til nr. 

4, og resultatene av dem. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene, skal det meldte 

organ ikke offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten uten produsentens samtykke. 

6.  Dersom typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for det berørte eksplosivet, skal det meldte organet 

utstede et EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn på og adresse til 

produsenten, konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle vilkår for dets gyldighet, og opplysningene som kreves 

for å identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg. 

 EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne 

vurdere om eksplosivene som produseres, er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere 

eksplosivene i bruk. 

 Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organet avslå å utstede et EF-

typeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget. 

7.  Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende utviklingstrinn i 

teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, og avgjøre 

om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ underrette produsenten om 

dette. 

 Produsenten skal underrette det meldte organet som har den tekniske dokumentasjonen for EU-

typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha betydning for om eksplosivet er i 

samsvar med de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv eller vilkårene for sertifikatets gyldighet. Slike 

endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EU-typeprøvingssertifikatet. 

8.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig 

for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått, midlertidig 

opphevet eller på andre måter begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle 

tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset, og på 

anmodning, om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt. 

 Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EU-

typeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en kopi 

av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte organ. 

Det meldte organet skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de tekniske 

dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til sertifikatets gyldighetsperiode utløper.  
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9.  Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den 

tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

10.  Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 7 og 9, forutsatt 

at de er angitt i fullmakten. 

MODUL C 2 

Typesamsvar på grunnlag av intern produksjonskontroll og overvåket produktkontroll med ujevne mellomrom 

1.  Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av produkter med ujevne mellomrom er 

den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 

4, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med 

gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Produktkontroll 

 Et meldt organ, valgt av produsenten, skal utføre eller få utført produktkontroller med tilfeldige mellomrom 

fastsatt av organet, for å verifisere kvaliteten på den interne kontrollen av eksplosivet, idet det blant annet tas 

hensyn til eksplosivenes teknologisk kompleksitet og produksjonsmengden. Et passende prøveutvalg av de ferdige 

produktene, som tas på stedet av det meldte organet før eksplosivene bringes i omsetning, skal undersøkes, og 

hensiktsmessige prøvinger som definert i de relevante delene av de harmoniserte standardene og/eller tilsvarende 

prøvinger fastsatt i øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, skal gjennomføres for å kontrollere om eksplosivet er 

i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med de relevante kravene i dette direktiv. 

Dersom en stikkprøve ikke holder et akseptabelt kvalitetsnivå, skal det meldte organet treffe hensiktsmessige 

tiltak. 

 Formålet med framgangsmåten for prøvetaking som skal anvendes, er å fastslå om produksjonsprosessen for 

eksplosivet er innenfor akseptable grenser, med henblikk på å sikre at eksplosivet er i samsvar med kravene. 

 Produsenten skal, på det meldte organs ansvar, påsette det meldte organs identifikasjonsnummer i 

produksjonsprosessen. 

4. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

4.1  Produsenten skal påsette CE-merkingen på hver enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

4.2  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den til 

rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen 

skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

5. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL D 

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem.  
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2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for produksjon samt inspeksjon og 

prøving av de berørte eksplosivene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte eksplosivene til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal inneholde 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om den planlagte kategorien eksplosiver, 

d)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og 

oppfyller relevante krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Dokumentasjonen av 

kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av 

a)  kvalitetsmål og organisasjonsstruktur samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet, 

b)  tilsvarende teknikker for produksjon, kvalitetskontroll og kvalitetssikring samt prosesser og systematiske 

tiltak som benyttes, 

c)  undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem, 

d)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv., 

e)  metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker 

effektivt. 

3.3.  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i 

nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder. 

 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å sette 

seg inn i gjeldende krav i dette direktiv, og til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at eksplosivet 

er i samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak.  
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3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen om kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte 

organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4. 

7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sin meldermyndighet 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har 

avslått, midlertidig opphevet, trukket tilbake eller på annen måte begrenset, og på anmodning, om godkjenninger 

av kvalitetssystemer som det har utstedt.  
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8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av 

produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL E 

Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter 

1.  Typesamsvar på grunnlag av kvalitetssikring av produkter er den delen av framgangsmåten for 

samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2 og 5 og sikrer og erklærer som 

eneansvarlig at de berørte eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EF-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem som angitt i nr. 3 for inspeksjon og prøving av de berørte 

eksplosivene, og skal være underlagt tilsynet omhandlet i nr. 4. 

3. Kvalitetssystem 

3.1.  Produsenten skal inngi en søknad om vurdering av kvalitetssystemet for de berørte eksplosivene til et meldt organ 

etter eget valg. 

 Søknaden skal omfatte: 

a)  produsentens navn og adresse samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av 

representanten, 

b)  en skriftlig erklæring om at samme søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ, 

c)  alle relevante opplysninger om den planlagte kategorien eksplosiver, 

d)  dokumentasjon for kvalitetssystemet, 

e)  den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet. 

3.2.  Kvalitetssystemet skal sikre at eksplosivene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og 

oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

 Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres på en systematisk 

og oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen 

av kvalitetssystemet skal sikre en ensartet fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre. 

 Den skal særlig inneholde en adekvat beskrivelse av 

a)  kvalitetsmålene og organisasjonsstrukturen samt ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til 

produktkvalitet, 

b)  undersøkelser og prøvinger som skal utføres etter produksjonen, 

c)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv., 

d)  metodene for å overvåke at kvalitetssystemet fungerer effektivt. 

3.3.  Det meldte organ skal foreta en vurdering av kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i 

nr. 3.2. 

 Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de delene av kvalitetssystemet som er i 

samsvar med tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.  
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 I tillegg til erfaring med kvalitetsstyringssystemer skal revisjonsgruppen ha minst ett medlem som har erfaring 

med vurdering av den aktuelle produktgruppen og produktteknologien samt kunnskap om de gjeldende kravene i 

dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk i produsentens anlegg. Revisjonsgruppen skal 

gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å sette 

seg inn i gjeldende krav i dette direktiv og å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å sikre at eksplosivet er i 

samsvar med disse kravene. 

 Produsenten skal underrettes om beslutningen. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

3.4.  Produsenten skal påta seg å oppfylle forpliktelsene som følger av kvalitetssystemet slik det er godkjent, og til å 

opprettholde det, slik at det fortsatt fungerer hensiktsmessig og effektivt. 

3.5.  Produsenten skal underrette det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, om enhver planlagt endring av 

systemet. 

 Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt vil 

oppfylle kravene nevnt i nr. 3.2, eller om en ny vurdering er nødvendig. 

 Produsenten skal underrettes om vedtaket. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen og et 

begrunnet vurderingsvedtak. 

4. Tilsyn på det meldte organs ansvar 

4.1.  Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten behørig oppfyller forpliktelsene som følger av det godkjente 

kvalitetssystemet. 

4.2.  Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og 

lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig 

a)  dokumentasjonen for kvalitetssystemet, 

b)  kvalitetsregistrene, f.eks. inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om det berørte 

personellets kvalifikasjoner osv. 

4.3.  Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker 

kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport. 

4.4.  Det meldte organ kan i tillegg foreta uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte organ om 

nødvendig utføre eller få utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker korrekt. Det meldte 

organ skal gi en besøksrapport, og dersom prøvinger er utført, en prøvingsrapport til produsenten. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.1, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6.  Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning, kunne gjøre tilgjengelig for 

nasjonale myndigheter 

a)  dokumentasjonen nevnt i nr. 3.1, 

b)  opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5, 

c)  avgjørelsene og rapportene fra det meldte organet nevnt i nr. 3.5, 4.3 og 4.4.  
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7.  Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om de godkjenningene av kvalitetssystemer som er 

utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning stille til rådighet for sin meldermyndighet 

listen over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på annen måte begrenset. 

 Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organer om godkjenninger av kvalitetssystemer det har avslått, 

midlertidig opphevet eller trukket tilbake, og på anmodning underrette om godkjenninger av kvalitetssystemer det 

har utstedt. 

8. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 3.1, 3.5, 5 og 6 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av 

produsentens representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

MODUL F 

Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering 

1.  Typesamsvar på grunnlag av produktverifisering er den delen av framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 5.1 og 6 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at de berørte 

eksplosivene, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 3, er i samsvar med typen beskrevet i EF-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller de kravene i dette direktiv som gjelder for dem. 

2. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet, og med gjeldende krav i dette direktiv. 

3. Verifisering 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre egnede undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om 

eksplosivene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og oppfyller 

gjeldende krav i dette direktiv. 

 Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om eksplosivene er i samsvar med gjeldende krav, skal etter 

produsentens valg utføres enten ved å undersøke og prøve hvert produkt som omhandlet i nr. 4, eller ved å 

undersøke og prøve eksplosivene på statistisk grunnlag, som angitt i nr. 5. 

4. Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hvert enkelt produkt 

4.1.  Alle eksplosiver skal undersøkes enkeltvis, og egnede prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte 

standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å 

verifisere at eksplosivene er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med 

de gjeldende kravene i dette direktiv. I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ 

bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

4.2.  Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent eksplosiv eller få det påsatt på sitt ansvar. 

 Produsenten skal for inspeksjonsformål kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for nasjonale myndigheter i 

ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

5. Statistisk verifisering av samsvar 

5.1.  Produsenten skal treffe alle nødvendig tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den skal sikre at 

hvert produsert parti er ensartet, og skal framlegge sine eksplosiver for verifisering i form av ensartede partier. 

5.2.  Det skal tas en stikkprøve av hvert parti. Alle eksplosiver i en stikkprøve skal undersøkes enkeltvis, og egnede 

prøvinger fastsatt i den eller de relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre 

relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å verifisere at de er i samsvar med den godkjente typen som er 

beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med de gjeldende kravene i dette direktiv, og for å avgjøre om partiet 

skal godkjennes eller avvises. I mangel av en slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ 

bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres.  
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5.3.  Dersom et parti godkjennes, skal alle eksplosivene i partiet anses som godkjent, bortsett fra de eksplosivene i 

prøven som ikke oppfylte prøvingskravene. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på hvert godkjent eksplosiv eller få det påsatt på sitt ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

5.4.  Dersom et parti blir avvist, skal det meldte organ eller vedkommende myndighet treffe hensiktsmessige tiltak for 

å hindre at partiet bringes i omsetning. Dersom avvisning av partier forekommer ofte, kan det meldte organ 

innstille den statistiske verifiseringen og treffe egnede tiltak. 

6. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

6.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og, på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med den godkjente typen beskrevet i EU-

typeprøvingssertifikatet og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv. 

6.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver enkelt type eksplosiv og kunne stille den 

til rådighet for de nasjonale myndighetene i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-

samsvarserklæringen skal det angis hvilken type eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

 Dersom det meldte organ nevnt i nr. 3 samtykker, kan produsenten også påsette organets identifikasjonsnummer 

på eksplosivene på det meldte organs ansvar. 

 Dersom det meldte organ samtykker, kan produsenten også påsette organets identifikasjonsnummer på 

eksplosivene i produksjonsprosessen, på det meldte organets ansvar. 

7. Representant 

 Produsentens forpliktelser kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens representant, forutsatt at 

dette er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2 og 5.1. 

MODUL G 

Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer 

1.  «Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer» er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der 

produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 5, og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte 

eksplosivet, som er omfattet av bestemmelsene i nr. 4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

2. Teknisk dokumentasjon 

2.1.  Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i 

nr. 4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om eksplosivet er i samsvar med relevante krav, og skal 

omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risikoen(e). Den tekniske dokumentasjonen skal angi 

gjeldende krav og skal, i den grad det er relevant for vurderingen, dekke eksplosivets konstruksjon, produksjon og 

virkemåte. Dokumentasjonen skal, så langt det er relevant, minst inneholde: 

a)  en generell beskrivelse av eksplosivet, 

b)  konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over bestanddeler, delenheter, kretser osv., 

c)  nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og eksplosivets virkemåte,  
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d)  en fortegnelse over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort 

henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt, 

beskrivelser av de løsningene som er valgt for å oppfylle de grunnleggende sikkerhetskravene i dette direktiv, 

herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. I tilfeller der 

harmoniserte standarder er anvendt delvis, skal det i den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er 

anvendt, 

e)  resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv., 

f)  prøvingsrapporter. 

2.2.  Produsenten skal kunne stille den tekniske dokumentasjonen til rådighet for vedkommende nasjonale 

myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. 

3. Produksjon 

 Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at 

eksplosivene som produseres, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

4. Kontroll 

 Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller få utført egnede undersøkelser og prøvinger fastsatt i de 

relevante harmoniserte standardene og/eller tilsvarende prøvinger fastsatt i andre relevante tekniske 

spesifikasjoner, for å kontrollere om eksplosivet er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. I mangel av en 

slik harmonisert standard skal vedkommende meldte organ bestemme hvilke egnede prøvinger som skal utføres. 

 Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat på grunnlag av de utførte undersøkelsene og prøvingene, og 

skal påsette sitt identifikasjonsnummer på det godkjente eksplosivet eller få det påsattes på det meldte organs 

ansvar. 

 Produsenten skal kunne stille samsvarssertifikatene til rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at 

eksplosivet er brakt i omsetning. 

5. CE-merking og EU-samsvarserklæring 

5.1.  Produsenten skal påsette CE-merkingen, og på ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4, sistnevntes 

identifikasjonsnummer på hvert enkelt eksplosiv som er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. 

5.2.  Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale 

myndigheter i ti år etter at eksplosivet er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilken type 

eksplosiv den er utarbeidet for. 

 En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter. 

6. Representant 

 Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 2.2 og 5 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens 

representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten. 

 ______  
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VEDLEGG IV 

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1) 

1.  Nr.:(produkt-, type-, parti- eller serienummer)… 

2.  Navn på og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant: 

3.  Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar. 

4.  Erklæringens gjenstand (identifikasjon av produktet som gjør det mulig å spore det): 

5.  Erklæringens gjenstand som beskrevet ovenfor er i samsvar med Unionens gjeldende harmoniseringsregelverk: 

6.  Henvisninger til de anvendte relevante harmoniserte standardene, eller henvisninger til andre tekniske 

spesifikasjoner det erklæres samsvar med: 

7.  Detmeldteorganetharutførtbeskrivelseavogutstedt:sertifikatet(inngrepet)…(nummer,navn)… 

8.  Tilleggsopplysninger: 

 Undertegnet for og på vegne av: 

 (sted og utstedelsesdato): 

 (navn, stilling) (underskrift): 

 ______  

  

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer. 
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VEDLEGG V 

DEL A 

Opphevede direktiver med liste over endringsdirektiver 

(som nevnt i artikkel 53) 

Rådsdirektiv 93/15/EØF 

(EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20). 

 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1882/2003 

(EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1). 

Bare nr. 13 i vedlegg II 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 219/2009 

(EUT L 87 av 31.3.2009, s. 109). 

Bare nr. 2.2 i vedlegget 

Europaparlaments- og rådsforordning 

(EU) nr. 1025/2012 

(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12). 

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav b) 

Kommisjonsdirektiv 2004/57/EF 

(EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73). 

 

DEL B 

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og anvendelsesdatoer 

(som nevnt i artikkel 53) 

Direktiv Frist for innarbeiding Anvendelsesdato 

93/15/EØF (artikkel 9, 10, 11, 12, 13 

og 14) 

30. september 1993 30. september 1993 

93/15/EØF (alle øvrige artikler) 30. juni 1994 1. januar 1995 

2004/57/EF 31. desember 2004 31. januar 2005 
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VEDLEGG VI 

SAMMENLIGNINGSTABELL 

Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Artikkel 1 nr. 1  Artikkel 1 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 2  Artikkel 2 nr. 1 

Artikkel 1 nr. 3  Artikkel 1 nr. 2 

Artikkel 1 nr. 4  Artikkel 2 nr. 3–6, 8, 13 og 14 

—  Artikkel 2 nr. 2, 7, 9–12 og 15–24 

Artikkel 1 nr. 5  Artikkel 1 nr. 3 

Artikkel 2 nr. 1  Artikkel 3 

Artikkel 2 nr. 2  Artikkel 4 

Artikkel 2 nr. 3  Artikkel 22 

Artikkel 3  Artikkel 4 og artikkel 5 nr. 1 

—  Artikkel 5 nr. 2–8 

—  Artikkel 6 

—  Artikkel 7 

—  Artikkel 8 

—  Artikkel 9 

  Artikkel 10 

Artikkel 4 nr. 1  Artikkel 19 

Artikkel 4 nr. 2  — 

Artikkel 5  Artikkel 43 nr. 3 

Artikkel 6 nr. 1  Artikkel 20 

—  Artikkel 21 

—  Artikkel 24–27 

Artikkel 6 nr. 2  Artikkel 28–40 

Artikkel 7 nr. 1  Artikkel 22 og 23 

Artikkel 7 nr. 2  Artikkel 22 

Artikkel 7 nr. 3  Artikkel 22 

—  Artikkel 41 

Artikkel 8 nr. 1  Artikkel 42 og 44 

Artikkel 8 nr. 2  Artikkel 43 

Artikkel 8 nr. 3  Artikkel 45 

Artikkel 9 nr. 1  Artikkel 11 nr. 1 

Artikkel 9 nr. 2  — 

Artikkel 9 nr. 3  Artikkel 11 nr. 2 

Artikkel 9 nr. 4  Artikkel 11 nr. 3 



15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/249 

 

Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Artikkel 9 nr. 5  Artikkel 11 nr. 4 

Artikkel 9 nr. 6  Artikkel 11 nr. 6 

Artikkel 9 nr. 7  Artikkel 11 nr. 5 

Artikkel 9 nr. 8  Artikkel 11 nr. 7 

Artikkel 9 nr. 9  Artikkel 11 nr. 8 

Artikkel 10 nr. 1  Artikkel 12 nr. 1 

Artikkel 10 nr. 2  Artikkel 12 nr. 2 

Artikkel 10 nr. 3  Artikkel 12 nr. 3 

Artikkel 10 nr. 4  Artikkel 12 nr. 4 

Artikkel 10 nr. 5  Artikkel 12 nr. 5 

Artikkel 11  Artikkel 13 

Artikkel 12 nr. 1  Artikkel 14 nr. 1 

Artikkel 12 nr. 2  Artikkel 14 nr. 2 

Artikkel 13 nr. 1  Artikkel 49 nr. 1 

Artikkel 13 nr. 2  — 

Artikkel 13 nr. 3  Artikkel 46 og 47 

—  Artikkel 48 

Artikkel 13 nr. 4  Artikkel 49 nr. 2–5 

Artikkel 13 nr. 5  Artikkel 46 og 47 

Artikkel 14 første ledd  Artikkel 16 

Artikkel 14 annet ledd  Artikkel 15 nr. 1 og 4 

Artikkel 14 tredje ledd  Artikkel 15 nr. 2 og 4 

Artikkel 14 fjerde ledd  Artikkel 15 nr. 3 

Artikkel 15  — 

Artikkel 16  Artikkel 17 

Artikkel 17  Artikkel 50 

Artikkel 18  Artikkel 18 

Artikkel 19  Artikkel 51 og 52 

—  Artikkel 53 

—  Artikkel 54 

Artikkel 20  Artikkel 55 

 Artikkel 1 — 

 Artikkel 2 — 

 Artikkel 3 — 

 Artikkel 4 — 

 Artikkel 5 — 

 Vedlegg I Vedlegg I 

 Vedlegg II — 
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Direktiv 93/15/EØF Direktiv 2004/57/EF Dette direktiv 

Vedlegg I  Vedlegg II 

Vedlegg II  Vedlegg III 

Vedlegg III  Artikkel 28 

Vedlegg IV  Artikkel 22 

—  Vedlegg IV 

—  Vedlegg V 

—  Vedlegg VI 
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET 

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU) 

nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» innenfor rammen av 

komitéframgangsmåten i henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og 

Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den 

utstrekning andre forhold drøftes. 

 ____________  


