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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/28/ESB

Nr. 57/17

2016/EES/57/05

frá 26. febrúar 2014
um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða sprengiefni til almennra nota fram á markaði
og um eftirlit með þeim (endurútgefin) (*)

EVRÓPUÞINGIÐ
HAFA,

OG

RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

vörur auðkenndar sem flugeldavörur eða skotfæri og falla
því utan gildissviðs þessarar tilskipunar. Því ber að fella
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/57/EB frá 23.
apríl 2004 um auðkenningu flugeldavöru og tiltekinna
skotfæra að því er varðar tilskipun ráðsins 93/15/EBE um
samhæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með
sprengiefnum til almennra nota (5) úr gildi.

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

3)

Í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008
frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og
markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á
vörum (6) er mælt fyrir um reglur varðandi faggildingu
samræmismatsstofa, um ramma fyrir markaðseftirlit með
vörum ásamt eftirliti með vörum frá þriðju löndum og þar
er einnig mælt fyrir um almennar meginreglur varðandi
CE-merki.

4)

Í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 768/2008/EB frá
9. júlí 2008 um sameiginlegan ramma um markaðssetningu
á vörum (7) er mælt fyrir um sameiginlegar meginreglur
og viðmiðunarákvæði sem á að beita í löggjöf sem
bundin er við tiltekna geira til að fá samræmdan grunn að
endurskoðun eða endurútgáfu þeirrar löggjafar. Því ætti
að aðlaga tilskipun 93/15/EBE að þeirri ákvörðun.

5)

Öryggi við geymslu fellur undir tilskipun ráðsins
96/82/EB frá 9. desember 1996 um varnir gegn hættu
á stórslysum af völdum hættulegra efna (8) þar sem
settar eru fram öryggiskröfur sem starfsstöðvar, þar sem
sprengiefni eru til staðar, eiga að uppfylla. Settar hafa verið

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu
sambandsins (1),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Tilskipun ráðsins 93/15/EBE frá 5 apríl 1993 um sam
hæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með
sprengiefnum til almennra nota (3) hefur verið breytt í
veigamiklum atriðum (4). Þar sem um frekari breytingar
verður að ræða er rétt að endurútgefa þá tilskipun til
glöggvunar.

2)

Í þessari tilskipun er nauðsynlegt að skýra að í kjölfar
tilmæla SÞ um flutning á hættulegum farmi voru tilteknar

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 96, 16.3.2016, bls. 1. Hennar var getið
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2016 frá 23. september
2016 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 181, 21.6.2012, bls. 105.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 5. febrúar 2014 (hefur enn ekki verið birt í
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. febrúar 2014.
(3) Stjtíð. EB L 121, 15.5.1993, bls. 20.
4
( ) Sjá A-hluta í V. viðauka.

(5)
(6)
(7)
(8)

Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2004, bls. 73.
Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.
Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 82.
Stjtíð. EB L 10, 14.1.1997, bls.13.
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öryggisreglur um flutning á hættulegum sprengiefnum í
alþjóðasáttmálum og -samningum, þ.m.t. í tilmælum SÞ
um flutning á hættulegum farmi. Þessir þættir ættu því
ekki að falla undir gildissvið þessarar tilskipunar.
6)

Nauðsynlegt er að gera viðeigandi ráðstafanir vegna
flugeldavara til að tryggja vernd endanlegra notenda
og almannaöryggi. Flugeldavörur falla undir tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2013/29/ESB frá 12. júní
2013 um samræmingu laga aðildarríkjanna um að bjóða
flugeldavörur fram á markaði (9). Þessi tilskipun ætti því
ekki að gilda um flugeldavörur.

7)

Gildissvið þessarar tilskipunar tekur einnig til skotfæra en
aðeins að því er varðar reglur um eftirlit með tilflutningi
og ákvæði þar að lútandi. Þar eð tilflutningur skotfæra og
skotvopna er háður sömu skilyrðum er rétt að tilflutningur
á skotfærum falli undir sömu ákvæði og gilda um vopn,
eins og sett eru fram í tilskipun ráðsins 91/477/EBE frá
18. júní 1991 um eftirlit með öflun og eign vopna (10).

8)

Tilskipun þessi gildir um hvers kyns afhendingu, þ.m.t.
fjarsölu.

9)

Í tengslum við skilgreiningu á því hvaða sprengiefni falla
undir þessa tilskipun ætti að styðjast við skilgreiningu á
slíkum vörum sem sett er fram í tilmælum SÞ um flutning
á hættulegum farmi.

10) Til að tryggja frjálsan flutning á sprengiefnum er
nauðsynlegt að samræma lögin sem varða það að bjóða
sprengiefni fram á markaði.
11) Rekstraraðilar ættu að bera ábyrgð á því að sprengiefni
uppfylli kröfur þessarar tilskipunar, í samræmi við það
hlutverk sem hver þeirra gegnir í aðfangakeðjunni, til að
tryggja öfluga vernd sem varðar hagsmuni almennings,
s.s. heilbrigði og öryggi einstaklinga og almannaöryggi
og tryggja sanngjarna samkeppni á markaði Sambandsins.
12) Allir rekstraraðilar, sem koma að aðfangakeðjunni og
dreifingarferlinu, ættu að gera viðeigandi ráðstafanir
til að tryggja að þeir bjóði aðeins fram sprengiefni
á markaðinum sem samræmast þessari tilskipun.
Nauðsynlegt er að kveða á um skýra og hóflega dreifingu
skuldbindinga sem samsvara hlutverki hvers rekstraraðila
í aðfanga- og dreifingarkeðjunni.
13) Til að auðvelda samskipti milli rekstraraðila, markaðs
eftirlitsyfirvalda og endanlegra notenda ættu aðildarríkin
(9) Stjtíð. ESB L 178, 28.6.2013, bls. 27.
(10) Stjtíð. EB L 256, 13.9.1991, bls. 51.
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að hvetja rekstraraðila til þess að veita upplýsingar um
veffang til viðbótar við póstfang.
14) Þar eð framleiðandinn býr yfir ítarlegri þekkingu á
hönnunar- og framleiðsluferlinu er hann sá aðili sem
hæfastur er til að framkvæma samræmismatsaðferðina.
Samræmismatið skal því áfram vera skylda fram
leið
andans eingöngu.
15) Nauðsynlegt er að tryggja að sprengiefni frá þriðju
löndum, sem koma inn á markað Sambandsins, séu í
samræmi við þessa tilskipun og einkum að framleiðendur
hafi framkvæmt samræmismat á þessum sprengiefnum
með viðeigandi matsaðferð. Því ætti að setja ákvæði um
að innflytjendur skuli ganga úr skugga um að sprengiefni,
sem þeir setja á markað, séu í samræmi við kröfur þessarar
tilskipunar og að þeir setji ekki sprengiefni á markað
sem uppfylla ekki slíkar kröfur eða hafa áhættu í för
með sér. Einnig ætti að setja ákvæði um að innflytjendur
eigi að ganga úr skugga um að samræmismat hafi verið
framkvæmt og að merkingar á sprengiefnum og gögn, sem
tekin eru saman af hálfu framleiðenda, séu aðgengileg
lögbærum landsyfirvöldum til skoðunar.
16) Dreifingaraðilinn býður sprengiefni fram á markaði eftir
að framleiðandi eða innflytjandi setur það á markað
og ætti hann að gæta þess vandlega að tryggja að
meðhöndlun hans á sprengiefninu hafi ekki neikvæð áhrif
á að sprengiefnið uppfylli gildandi kröfur.
17) Rekstraraðili, sem annaðhvort setur sprengiefni á markað
undir eigin nafni eða vörumerki eða gerir breytingar á
sprengiefni þannig að breytingarnar kunni að hafa áhrif á
það hvort sprengiefnið sé í samræmi við þessa tilskipun,
ætti að teljast framleiðandinn og takast á hendur skyldur
framleiðanda.
18) Þar sem dreifingaraðilar og innflytjendur eru nátengdir
markaðinum ættu þeir að taka þátt í verkefnum er lúta
að markaðseftirliti, sem lögbær landsyfirvöld annast, og
ættu þeir að vera reiðubúnir til að taka virkan þátt í því að
veita þessum yfirvöldum allar nauðsynlegar upplýsingar
varðandi viðkomandi sprengiefni.
19) Brýnt er að sprengiefni beri ótvírætt auðkenni ef halda á
nákvæmar og fullnægjandi skrár yfir sprengiefni á öllum
stigum aðfangakeðjunnar. Þannig ætti að vera hægt að
auðkenna og rekja sprengiefni frá framleiðslustað og
setningar á markað til endanlegs notanda og endanlegrar
notkunar með það í huga að hindra misnotkun og þjófnað
og að aðstoða löggæsluyfirvöld við að rekja uppruna
týndra eða stolinna sprengiefna. Skilvirkt rekjanleikakerfi
auðveldar einnig markaðseftirlitsyfirvöldum það verkefni
að rekja rekstraraðila, sem bjóða fram sprengiefni á
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markaði sem ekki uppfylla kröfurnar. Þegar rekstraraðilar
geyma þær upplýsingar sem krafist er samkvæmt þessari
tilskipun til að tilgreina rekstraraðila ættu þeir ekki að
þurfa að uppfæra slíkar upplýsingar, að því er varðar
aðra rekstraraðila, sem hafa annaðhvort afhent þeim
sprengiefni eða sem þeir hafa afhent sprengiefni.

25) CE-merkið, sem sýnir að sprengiefni samrýmist tilskildum
kröfum, er sýnileg niðurstaða af heilu samræmismatsferli
í víðri merkingu. Almennar meginreglur um fyrirkomulag
CE-merkisins eru settar fram í reglugerð (EB) nr.
765/2008. Í þessari tilskipun skal mæla fyrir um reglur
sem gilda um áfestingu CE-merkisins.

20) Takmarka ætti ákvæði þessarar tilskipunar, í tengslum við
það að bjóða fram á markaði, við grunnkröfur um öryggi
fyrir sprengiefni í því skyni að vernda heilbrigði og öryggi
manna ásamt því að vernda eignir og umhverfi. Til að
auðvelda mat á samræmi við þessar kröfur er nauðsynlegt
að kveða á um fyrirframætlað samþykki hvað varðar
sprengiefni, sem eru í samræmi við samhæfða staðla, sem
eru samþykktir í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 um evrópska stöðlun (11)
í því skyni að setja fram ítarlegar tækniforskriftir fyrir
þessar kröfur.

26) Samræmismatsaðferðirnar, sem settar eru fram í þessari
tilskipun, krefjast afskipta samræmismatsstofu, sem
aðildarríkin hafa tilkynnt til framkvæmdastjórnarinnar.

21) Í reglugerð (ESB) nr. 1025/2012 er kveðið á um
málsmeðferð um andmæli við samhæfðum stöðlum sem
fullnægja ekki að öllu leyti kröfum þessarar tilskipunar.

22) Nauðsynlegt er að kveða á um samræmismatsaðferðir
til að gera rekstraraðilum kleift að sýna fram á og
lögbærum yfirvöldum kleift að tryggja að sprengiefni,
sem boðin eru fram á markaði, samræmist grunnkröfum
um öryggi. Í ákvörðun nr. 768/2008/EB er kveðið á um
aðferðareiningar fyrir samræmismatsaðferðir sem fela í
sér mismunandi strangar aðferðir í samræmi við þá áhættu
sem um er að ræða og það öryggisstig sem nauðsynlegt
er. Til þess að tryggja samræmi milli einstakra geira
og forðast að upp komi frávik við tilteknar aðstæður
ætti að velja samræmismatsaðferðirnar meðal þessara
aðferðareininga. Vegna sérstakra eiginleika sprengiefna
og hættunnar, sem þeim fylgir, ættu sprengiefni alltaf að
gangast undir samræmismat þriðja aðila.

23) Framleiðendur ættu að útbúa ESB-samræmisyfirlýsingu
til að veita upplýsingarnar, sem krafist er samkvæmt
þessari tilskipun, um að sprengiefni samrýmist þessari
tilskipun og annarri viðeigandi samhæfingarlöggjöf
Sambandsins.

24) Til að tryggja greiðan aðgang að upplýsingum vegna
markaðseftirlits ættu allar upplýsingarnar, sem nauð
synlegar eru til að tilgreina allar gildandi gerðir Sam
bandsins, að vera tiltækar í einni ESB-samræmisyfirlýs
ingu. Til þess að draga úr stjórnsýslubyrði rekstraraðila
má þessi eina ESB-samræmisyfirlýsing vera í formi máls
skjala sem samanstanda af viðeigandi einstökum sam
ræmisyfirlýsingum.
(11) Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12.

27) Reynslan hefur sýnt að þær viðmiðanir sem settar eru
fram í tilskipun 93/15/EBE, sem samræmismatsstofur
verða að uppfylla áður en þær eru tilkynntar til
framkvæmdastjórnarinnar, nægja ekki til að tryggja
einsleitan og góðan árangur tilkynntra stofa í gervöllu
Sambandinu. Þó er afar mikilvægt að allar tilkynntar
stofur sinni hlutverki sínu á sama stigi og við sanngjörn
samkeppnisskilyrði. Því er nauðsynlegt að setja
skyldubundnar kröfur, sem gilda um samræmismatsstofur
sem vilja vera tilkynntar, svo þær geti veitt
samræmismatsþjónustu.

28) Til þess að tryggja samræmt gæðastig við samræmismat
er einnig nauðsynlegt að setja kröfur, sem tilkynningar
yfirvöld og aðrar stofur, sem eiga hlutdeild í mati, tilkynn
ingu og vöktun með tilkynntum stofum, eiga að uppfylla.

29) Ef samræmismatsstofa sýnir fram á að hún uppfylli
viðmiðanirnar, sem mælt er fyrir um í samhæfðu
stöðlunum, ætti að gera ráð fyrir að hún uppfylli
samsvarandi kröfur sem settar eru fram í þessari tilskipun.

30) Faggildingarkerfið, sem sett er fram í reglugerð (EB) nr.
765/2008, ætti að vera viðbót við kerfið sem kveðið er á
um í þessari tilskipun. Þar eð faggilding er nauðsynleg
aðferð til að sannprófa hæfni samræmismatsstofa skal
einnig nota hana að því er varðar tilkynningu.

31) Opinber yfirvöld í aðildarríkjum í gervöllu Sambandinu
líta svo á að gagnsæ faggilding, eins og kveðið er á um
í reglugerð (EB) nr. 765/2008, sem tryggir nægilegt
traust á samræmisvottorðum, sé æskilegasta aðferðin
til að sýna fram á tæknilega færni samræmismatsstofa.
Yfirvöld í aðildarríkjunum geta þó litið svo á að þau búi
yfir viðeigandi aðferðum til þess að framkvæma þetta mat
sjálf. Í slíkum tilvikum skulu þau, til að tryggja viðeigandi
trúverðugleika á mati, sem yfirvöld í öðrum aðildarríkjum
hafa framkvæmt, láta framkvæmdastjórninni og öðrum
aðildarríkjum í té nauðsynleg skrifleg sönnunargögn sem
sýna að samræmismatsstofurnar, sem voru metnar með
tilliti til viðkomandi reglna, hafi farið að kröfum.
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32) Samræmismatsstofur fá oft undirverktaka til að annast
hluta starfsemi sinnar er tengist samræmismati eða nýta
sér dótturfyrirtæki. Til að tryggja nauðsynlegt verndarstig
fyrir sprengiefni, sem á að setja á markað Sambandsins,
er nauðsynlegt að undirverktakar og dótturfyrirtæki, sem
annast samræmismat, uppfylli sömu kröfur og tilkynntar
stofur með tilliti til framkvæmdar samræmismatsverkefna.
Því er mikilvægt að mat á hæfni og frammistöðu hjá
samræmismatsstofum, sem á að tilkynna, og vöktun með
tilkynntum stofum taki einnig til starfsemi undirverktaka
og dótturfyrirtækja.
33) Nauðsynlegt er að auka skilvirkni og gagnsæi máls
meðferðar um tilkynningar og einkum að laga hana að
nýrri tækni svo tilkynning geti farið fram rafrænt.
34) Þar eð tilkynntar stofur geta boðið þjónustu sína í
gervöllu Sambandinu er rétt að önnur aðildarríki og
framkvæmdastjórnin eigi þess kost að hreyfa andmælum
gegn tilkynntri stofu. Því er mikilvægt að kveða á um
tímabil þar sem ráða má bót á öllum vafaatriðum eða
áhyggjuefnum um hæfni samræmismatsstofa áður en þær
hefja starfsemi sem tilkynntar stofur.
35) Af samkeppnisástæðum er brýnt að tilkynntar stofur
beiti samræmismatsaðferðunum án þess að skapa
rekstraraðilum óþarfa byrði. Af sömu ástæðum og til að
tryggja jafna meðferð á rekstraraðilum verður að tryggja
samræmi í tæknilegri beitingu samræmismatsaðferðanna.
Því verður best náð fram með viðeigandi samræmingu og
samstarfi milli tilkynntra stofa.
36) Til þess að tryggja réttarvissu er nauðsynlegt að skýra
að reglurnar um markaðseftirlit Sambandsins og eftirlit
með vörum, sem koma inn á markað Sambandsins, sem
kveðið er á um í reglugerð (EB) nr. 765/2008, gilda
um sprengiefni. Þessi tilskipun ætti ekki að koma í veg
fyrir að aðildarríkin velji hvaða lögbæru yfirvöld eigi að
framkvæma þessi verkefni.
37) Aðildarríki ættu að gera allar viðeigandi ráðstafanir til
að tryggja að ekki megi setja sprengiefni á markað nema
þau séu geymd á réttan hátt og þau notuð í fyrirhuguðum
tilgangi eða við sæmilega fyrirsjáanleg notkunarskilyrði
þannig að þau stofni ekki heilbrigði og öryggi fólks í
hættu. Líta ætti svo á að sprengiefni samræmist ekki
grunnkröfunum um öryggi, sem mælt er fyrir um í þessari
tilskipun, nema þau séu einungis notuð við sæmilega
fyrirsjáanleg skilyrði, þ.e.a.s. við notkun sem gæti átt
sér stað í tengslum við löglegt og mannlegt atferli sem
auðveldlega má sjá fyrir.
38) Bæta skal við núverandi kerfi málsmeðferð þar sem
hagsmunaaðilar eru upplýstir um fyrirhugaðar ráðstafanir
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að því er varðar sprengiefni sem skapar áhættu fyrir
heilbrigði eða öryggi manna eða fyrir eignir eða umhverfi.
Einnig skal það gera markaðseftirlitsyfirvöldum kleift, í
samstarfi við viðkomandi rekstraraðila, að bregðast fyrr
við að því er varðar slík sprengiefni.

39) Þegar aðildarríki og framkvæmdastjórnin eru sammála
um að ráðstöfun af hálfu aðildarríkis sé réttmæt, ætti
frekari hlutdeild framkvæmdastjórnarinnar ekki að vera
nauðsynleg nema unnt sé að rekja vanefndir til annmarka
á samhæfðum staðli.

40) Ef um er að ræða alvarlega ógnun við eða árás á
almannaöryggi, sem stafar af ólöglegri vörslu eða notkun
sprengiefna eða skotfæra, ætti aðildarríkjunum að vera
heimilt að víkja frá þessari tilskipun, við tiltekin skilyrði,
að því er varðar flutning á sprengiefnum og skotfærum til
að koma í veg fyrir þessa ólöglegu vörslu eða notkun.

41) Það er mjög mikilvægt að koma á kerfi um samstarf á
sviði stjórnsýslu milli lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna.
Í því sambandi ættu lögbær yfirvöld að byggja á reglugerð
ráðsins (EB) nr. 515/97 frá 13. mars 1997 um gagnkvæma
aðstoð stjórnvalda í aðildarríkjunum og samvinnu
aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar til að
tryggja rétta beitingu tolla- og landbúnaðarlaga (12).

42) Þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á vald aðildarríkjanna
til að gera ráðstafanir í því skyni að hindra ólögleg
viðskipti með sprengiefni og skotfæri.

43) Í því skyni að ná markmiðum þessarar tilskipunar ætti
að fela framkvæmdastjórninni umboð til að samþykkja
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti
Evrópusambandsins að því er varðar ráðstafanir
Sambandsins varðandi aðlögun þessarar tilskipunar að
tilmælum SÞ um flutning á hættulegum farmi. Einkum er
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi samráð
meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við
sérfræðinga. Þegar framkvæmdastjórnin undirbýr og
semur framseldar gerðir skal framkvæmdastjórnin
tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu
viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.

44) Til að tryggja samræmd skilyrði fyrir framkvæmd
þessarar tilskipunar ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011
frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur
(12) Stjtíð. EB L 82, 22.3.1997, bls. 1.
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varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með fram
kvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmda
valdi
sínu (13).
45) Beita ætti ráðgjafarnefndarmeðferðinni um samþykkt
framkvæmdargerða, þar sem kveðið er á um að
tilkynningaraðildarríki geri nauðsynlegar ráðstafanir til
úrbóta, að því er varðar tilkynntar stofur sem uppfylla
ekki eða uppfylla ekki lengur kröfurnar viðvíkjandi
tilkynningu þeirra.
46) Nota ætti rannsóknarmálsmeðferðina um samþykkt
framkvæmdargerða til að ákveða hagnýtt fyrirkomulag í
tengslum við rekstur kerfisins fyrir ótvíræða auðkenningu
og rekjanleika sprengiefna sem og til að ákveða tæknilegt
fyrirkomulag í tengslum við beitingu ákvæðanna um
flutning á sprengiefnum, einkum fyrirmyndina að skjalinu
sem á að nota.
47) Einnig ætti að beita rannsóknarmálsmeðferðinni
um samþykkt framkvæmdargerða að því er varðar
sprengiefni, sem uppfylla kröfur en skapa áhættu fyrir
heilbrigði eða öryggi manna, eða aðra þætti sem varða
verndun almannahagsmuna.
48) Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum, þegar brýna
nauðsyn ber til, ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja
framkvæmdargerðir, sem öðlast gildi tafarlaust, að því er
varðar sprengiefni, sem uppfylla kröfur en skapa áhættu
fyrir heilbrigði eða öryggi manna eða fyrir eignir eða
umhverfi.
49) Í samræmi við viðteknar venjur getur nefndin, sem
skipuð er samkvæmt þessari tilskipun, haft gagnlegu
hlutverki að gegna við rannsókn mála er varða beitingu
þessarar tilskipunar, sem annaðhvort formaður hennar
leggur fram eða fulltrúi aðildarríkis í samræmi við
málsmeðferðarreglur nefndarinnar.
50) Þegar mál, sem varða þessa tilskipun, önnur en mál, sem
varða framkvæmd hennar eða brot á henni, eru til umræðu,
þ.e. hjá sérfræðingahópi framkvæmdastjórnarinnar, ætti
Evrópuþingið, miðað við núverandi verklag, að fá allar
upplýsingar og skjöl og, eftir því sem við á, boð um að
sitja slíka fundi.
51) Framkvæmdastjórnin ætti að ákvarða með fram
kvæmdargerðum og, vegna sérstaks eðlis þeirra, án þess að
beita reglugerð (ESB) nr. 182/2011, hvort þær ráðstafanir
sem aðildarríkin gera að því er varðar sprengiefni, sem
uppfylla ekki kröfurnar, séu réttlætanlegar eða ekki.
52) Aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög
við brotum gegn ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt
samkvæmt þessari tilskipun, og tryggja að þeim sé
framfylgt. Viðurlögin, sem kveðið er á um, skulu vera
skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og letjandi.
( ) Stjtíð. ESB L 55, 28.2.2011, bls. 13.
13
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53) Nauðsynlegt er að kveða á um viðeigandi umbreyt
ingarfyrirkomulag sem gerir kleift að sprengiefni, sem
þegar hefur verið sett á markað í samræmi við tilskipun
93/15/EBE fyrir gildistökudag landsráðstafana til
lögleiðingar á þessari tilskipun, verði boðnar fram á
markaði án þess að þurfa að uppfylla frekari vörukröfur.
Dreifingaraðilar ættu því að geta afhent sprengiefni,
sem hefur verið sett á markað, nánar tiltekið birgðir
sem eru þegar í dreifingarkeðjunni, fyrir gildistökudag
landsráðstafana til lögleiðingar á þessari tilskipun.

54) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum
þessarar tilskipunar, þ.e. að tryggja að sprengiefni á
markaði uppfylli kröfur, sem vernda heilbrigði og öryggi
og aðra almannahagsmuni með öflugum hætti um leið og
starfsemi innri markaðarins er tryggð, og þeim verður
betur náð á vettvangi Sambandsins, vegna umfangs
og áhrifa hennar, er Sambandinu heimilt að samþykkja
ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna eins og
kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið.
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram
í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í
þessari tilskipun til að ná því markmiði.

55) Skyldan til að taka þessa tilskipun upp í landslög skal
takmarkast við þau ákvæði þar sem gerð er efnisleg
breyting í samanburði við fyrri tilskipanir. Skyldan
að lögleiða óbreyttu ákvæðin er fyrir hendi í fyrri
tilskipununum.

56) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar
aðildarríkjanna varðandi fresti til að taka upp í landslög
og beita tilskipununum sem eru tilgreindar í B-hluta V.
viðauka.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. KAFLI
ALMENN ÁKVÆÐI
1. gr.
Gildissvið
1.

Þessi tilskipun gildir um sprengiefni til almennra nota.

2.

Tilskipun þessi gildir ekki um:

a) sprengiefni, þ.m.t. skotfæri, sem ætlunin er að her eða
lögregla noti í samræmi við landslög,
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b) flugeldavörur sem falla innan gildissviðs tilskipunar
2013/29/ESB,
c) skotfæri, burtséð frá ákvæðum 12., 13. og 14. gr.
Í I. viðauka er að finna skrá, sem er ekki tæmandi, yfir
flugeldavörur og skotfæri, sem um getur annars vegar í
b-lið þessarar málsgreinar og hins vegar í 2. mgr. 2. gr., og
sem auðkennd eru í samræmi við tilmæli SÞ um flutning á
hættulegum farmi.
3. Tilskipun þessi kemur ekki í veg fyrir að aðildarríkin
skilgreini tiltekin efni, sem falla ekki undir þessa tilskipun,
sem sprengiefni samkvæmt landslögum eða landsbundnum
reglugerðum.
2. gr.
Skilgreiningar
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:
1)

2)

3)

„sprengiefni“: efni og vörur sem teljast sprengiefni í
tilmælum SÞ um flutninga á hættulegum farmi og falla
undir 1. flokk þessara tilmæla,
„skotfæri“: skeyti, með eða án drifhleðslu, og púðurskot
sem notuð eru í færanlegum skotvopnum, öðrum byssum
og fallbyssum,
„öryggi“: aðgerðir til að fyrirbyggja slys og, þegar það er
ekki unnt, aðgerðir til að takmarka áhrif þeirra,

4)

„almannaöryggi“: aðgerðir til að fyrirbyggja notkun sem
brýtur gegn lögum og reglu,

5)

„samþykki“: ákvörðun um að leyfa fyrirhugaðan
tilflutning á sprengiefnum innan Sambandsins,

6)

„tilflutningur“: öll tilfærsla á sprengiefnunum sjálfum
innan Sambandsins, að undanskilinni tilfærslu innan
sömu lóðar,

7)

„að bjóða fram á markaði“: öll afhending sprengiefna til
dreifingar eða til notkunar á markaði Sambandsins meðan
á viðskiptastarfsemi stendur, hvort sem það er gegn
greiðslu eða án endurgjalds,

8)

„setning á markað“: það að sprengiefni er boðið fram í
fyrsta sinn á markaði Sambandsins,

9)

„framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili, sem framleiðir
sprengiefni, eða lætur hanna eða framleiða sprengiefni
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og setur sprengiefnið á markað undir eigin nafni eða
vörumerki eða notar það í eigin tilgangi,
10) „viðurkenndur fulltrúi“: einstaklingur eða lögaðili með
staðfestu í Sambandinu sem hefur skriflegt umboð frá
framleiðandanum til að koma fram fyrir hans hönd í
tengslum við tilgreind verkefni,
11) „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu
innan Sambandsins sem setur sprengiefni frá þriðja landi
á markað í Sambandinu,
12) „dreifingaraðili“: einstaklingur eða lögaðili í aðfanga
keðjunni, annar en framleiðandi eða innflytjandi, sem
býður sprengiefni fram á markaði,
13) „rekstraraðili“: framleiðandi, viðurkenndur fulltrúi,
innflytjandi, dreifingaraðili og allir aðrir einstaklingar
og lögaðilar sem taka þátt í geymslu, notkun, flutningi,
innflutningi, útflutningi eða viðskiptum með sprengiefni,
14) „vopnaframleiðandi eða vopnasali“: einstaklingur eða
lögaðili sem starfar eingöngu eða að hluta við framleiðslu,
viðskipti, skipti, leigu, viðgerðir eða breytingar á
skotvopnum og skotfærum,
15) „tækniforskrift“: skjal þar sem mælt er fyrir um
tæknikröfur sem sprengiefni þarf að uppfylla,
16) „samhæfður staðall“: samhæfður staðall eins og hann
er skilgreindur í c-lið 1. liðar í 2. gr. reglugerðar (ESB)
nr. 1025/2012,
17) „faggilding“: faggilding eins og hún er skilgreind í 10. lið
2. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008,
18) „faggildingarstofa í aðildarríki“: faggildingarstofa
í aðildarríki eins og hún er skilgreind í 11. lið 2. gr.
reglugerðar (EB) nr. 765/2008,
19) „samræmismat“: ferli sem sýnir fram á hvort grunnkröfur
þessarar tilskipunar um öryggi í tengslum við sprengiefni
hafi verið uppfylltar,
20) „samræmismatsstofa“: stofa, sem annast samræmismat,
þ.m.t. kvörðun, prófun, vottun og eftirlit,
21) „innköllun“: hvers konar ráðstöfun sem miðar að því
að sprengiefni, sem þegar er aðgengilegt endanlegum
notanda, sé skilað til baka,
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22) „vara tekin af markaði“: hvers konar ráðstöfun sem miðar
að því að koma í veg fyrir að sprengiefni í aðfangakeðjunni
sé boðið fram á markaði,
23) „samhæfingarlöggjöf Sambandsins“: öll löggjöf
Sambandsins þar sem skilyrði fyrir markaðssetningu á
vörum eru samræmd,
24) „CE-merkið“: merki þar sem framleiðandinn tilgreinir að
sprengiefnið sé í samræmi við gildandi kröfur, sem settar
eru fram í samhæfingarlöggjöf Sambandsins, þar sem
kveðið er á um áfestingu merkisins.
3. gr.
Frjáls flutningur
Aðildarríki skulu hvorki banna né takmarka eða hindra að
sprengiefni, sem standast kröfur þessarar tilskipunar, séu boðin
fram á markaði.

4. gr.
Að bjóða fram á markaði
Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að sprengiefni séu aðeins boðin fram á markaði ef þau uppfylla
öll kröfur þessarar tilskipunar.

2. KAFLI
SKYLDUR REKSTRARAÐILA
5. gr.
Skyldur framleiðenda
1. Þegar framleiðendur setja sprengiefni á markað eða nota
þau í eigin þágu skulu þeir sjá til þess að sprengiefnin hafi verið
hönnuð og framleidd í samræmi við grunnkröfurnar um öryggi
sem settar eru fram í II. viðauka.

2. Framleiðendur skulu útbúa tæknigögnin, sem um getur í
III. viðauka, og sjá til þess að viðeigandi samræmismats
aðferðum, sem um getur í 20. gr., verði framfylgt.

Ef sýnt hefur verið fram á að sprengiefni uppfylli viðeigandi
kröfur með þessari aðferð skulu framleiðendur gera ESBsamræmisyfirlýsingu og festa CE-merkið á.

3. Framleiðendur skulu varðveita tæknigögnin og ESBsamræmisyfirlýsinguna í tíu ár eftir að sprengiefni hefur verið
sett á markað.
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4. Framleiðendur skulu tryggja að aðferðir séu til staðar til
að raðframleiðsla haldist í samræmi við þessa tilskipun. Taka
skal fullnægjandi tillit til breytinga á hönnun eða eiginleikum
sprengiefnis og breytinga á samhæfðum stöðlum eða öðrum
tækniforskriftum sem lýst er yfir að samræmi sprengiefnis við
tilskildar kröfur miðist við.
5. Framleiðendur skulu tryggja að sprengiefni, sem þeir
hafa sett á markað, beri ótvírætt auðkenni í samræmi við kerfið
til að auðkenna og rekja sprengiefni sem sett er fram í 15. gr.
Hvað varðar sprengiefni, sem eru undanskilin frá þessu kerfi,
skulu framleiðendur:
a) tryggja að á sprengiefnum, sem þeir hafa sett á markað, sé
gerðar-, framleiðslueiningar- eða raðnúmer eða annað sem
gerir kleift að bera kennsl á sprengiefnin eða, ef það er ekki
hægt vegna stærðar, lögunar eða hönnunar sprengiefnis, að
tilskildar upplýsingar séu veittar á umbúðunum eða í skjali
sem fylgir sprengiefninu,
b) tilgreina á sprengiefninu nafn sitt, skráð viðskiptaheiti eða
skráð vörumerki og heimilisfang þar sem hafa má samband
við þá eða, ef það er ekki mögulegt, á umbúðunum eða í
skjali sem fylgir sprengiefninu. Heimilisfangið skal vera
heimilisfang eins tiltekins staðar þar sem hægt er að hafa
samband við framleiðandann. Samskiptaupplýsingarnar
skulu vera á tungumáli sem endanlegir notendur og
markaðseftirlitsyfirvöld hafa á valdi sínu.
6. Framleiðendur skulu tryggja að sprengiefnum, sem þeir
hafa sett á markað, fylgi leiðbeiningar og upplýsingar um
öryggismál á tungumáli, sem endanlegir notendur hafa á valdi
sínu, eins og hlutaðeigandi aðildarríki hefur ákvarðað. Slíkar
leiðbeiningar og upplýsingar um öryggismál, sem og hvers
kyns merkingar, skulu vera skýrar, skiljanlegar og greinilegar.
7. Framleiðendur, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla
að sprengiefni, sem þeir hafa sett á markað, samrýmist ekki
þessari tilskipun skulu tafarlaust gera nauðsynlegar ráðstafanir
til úrbóta til að sprengiefnið verði í samræmi við kröfur, til að
taka það af markaði eða innkalla það, ef við á. Ef áhætta stafar
af sprengiefninu skulu framleiðendur enn fremur tafarlaust
upplýsa lögbær yfirvöld aðildarríkjanna þar sem sprengiefnið
var boðið fram á markaði þar um, einkum um tilvik þar sem
ekki er farið að ákvæðum og um allar ráðstafanir til úrbóta.
8. Framleiðendur skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda yfirvaldinu allar upplýsingar
og skjöl, á pappír eða rafrænu formi, sem nauðsynleg eru til
að sýna fram á að sprengiefnið samrýmist þessari tilskipun,
á tungumáli sem það yfirvald hefur á valdi sínu. Þeir skulu
starfa með þessu yfirvaldi, að beiðni þess, að því er varðar allar
aðgerðir sem gripið er til, til að útiloka áhættu sem stafar af
sprengiefni sem þeir hafa sett á markað.
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6. gr.
Viðurkenndir fulltrúar
1. Framleiðanda er heimilt að tilnefna viðurkenndan fulltrúa
með skriflegu umboði.
Skyldurnar, sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 5. gr., og skyldan um
að útbúa tæknigögn, sem um getur í 2. mgr. 5. gr., eru ekki hluti
af umboði viðurkennda fulltrúans.
2. Viðurkenndur fulltrúi skal inna af hendi þau verkefni sem
tilgreind eru í umboðinu frá framleiðandanum. Umboðið skal
a.m.k. gefa viðurkennda fulltrúanum heimild til:
a) að varðveita ESB-samræmisyfirlýsinguna og tæknigögnin
svo þau séu tiltæk fyrir landsbundin markaðseftirlitsyfirvöld
í tíu ár eftir að sprengiefnið hefur verið sett á markað,
b) að afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæru
landsyfirvaldi, því yfirvaldi allar upplýsingar og skjöl sem
nauðsynleg eru til að sýna fram á að sprengiefni samrýmist
tilskildum kröfum,
c) að hafa samvinnu við lögbær landsyfirvöld, að beiðni
þeirra, að því er varðar allar aðgerðir sem beitt er til að
útiloka áhættu sem stafar af sprengiefnum sem falla undir
umboð viðurkennda fulltrúans.
7. gr.
Skyldur innflytjenda
1. Innflytjendur skulu aðeins setja sprengiefni, sem
samrýmast tilskildum kröfum, á markað.

2. Áður en sprengiefni er sett á markað skulu innflytjendur
tryggja að framleiðandi hafi framkvæmt viðeigandi
samræmismatsaðferð sem um getur í 20. gr. Þeir skulu tryggja
að framleiðandinn hafi útbúið tæknigögn, að sprengiefnið
beri CE-merki, að því fylgi þau skjöl sem krafist er og að
framleiðandinn hafi uppfyllt kröfurnar sem settar eru fram í 5.
mgr. 5. gr.

Ef innflytjandi telur eða hefur ástæðu til að ætla að sprengiefni
sé ekki í samræmi við grunnkröfurnar um öryggi, sem settar eru
fram í II. viðauka, skal hann ekki setja sprengiefnið á markað
fyrr en það hefur verið fært til samræmis við kröfur. Ef áhætta
stafar af sprengiefninu skal innflytjandi enn fremur upplýsa
framleiðandann og markaðseftirlitsyfirvöld þar um.

3. Innflytjandi skal tilgreina á sprengiefninu nafn sitt,
skráð viðskiptaheiti eða skráð vörumerki og heimilisfang,
þar sem hafa má samband við hann eða, ef það er ekki
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mögulegt, á umbúðunum eða í skjali sem fylgir sprengiefninu.
Samskiptaupplýsingarnar skulu vera á tungumáli sem endan
legir notendur og markaðseftirlitsyfirvöld hafa á valdi sínu.
4. Innflytjendur skulu tryggja að sprengiefninu fylgi
leiðbeiningar og upplýsingar um öryggismál á tungumáli, sem
endanlegir notendur hafa á valdi sínu, eins og hlutaðeigandi
aðildarríki hefur ákvarðað.
5. Innflytjendur skulu sjá til þess að á meðan tiltekið
sprengiefni er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- eða flutningsskilyrði
ekki í tvísýnu samræmi þess við grunnkröfurnar um öryggi sem
settar eru fram í II. viðauka.
6. Innflytjendur, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla að
sprengiefni, sem þeir hafa sett á markað samrýmist ekki þessari
tilskipun, skulu tafarlaust gera nauðsynlegar ráðstafanir til
úrbóta til að sprengiefnið verði í samræmi við kröfur, til að taka
það af markaði eða innkalla það, ef við á. Ef áhætta stafar af
sprengiefninu skulu innflytjendur enn fremur tafarlaust upplýsa
lögbær landsyfirvöld aðildarríkjanna þar sem sprengiefnið var
boðið fram á markaði þar um, einkum um tilvik þar sem ekki
er farið að ákvæðum og um allar ráðstafanir sem gerðar eru til
úrbóta.
7. Innflytjendur skulu varðveita afrit af ESBsamræmisyfirlýsingunni í tíu ár eftir að sprengiefni hefur verið
sett á markað, hafa það tiltækt fyrir markaðseftirlitsyfirvöld og
tryggja að þessi yfirvöld geti haft aðgang að tæknigögnunum,
sé þess óskað.
8. Innflytjendur skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda yfirvaldinu allar upplýsingar
og skjöl, á pappír eða á rafrænu formi, sem nauðsynleg eru til
að sýna fram á að sprengiefni samrýmist tilskildum kröfum, á
tungumáli sem það yfirvald hefur á valdi sínu. Þeir skulu hafa
samvinnu við þetta yfirvald, að beiðni þess, að því er varðar
allar aðgerðir sem gripið er til, til að útiloka áhættu sem stafar
af sprengiefni sem þeir hafa sett á markað.
8. gr.
Skyldur dreifingaraðila
1. Þegar dreifingaraðilar bjóða sprengiefni fram á markaði
skulu þeir gæta þess vandlega að varan sé í samræmi við kröfur
þessarar tilskipunar.
2. Áður en dreifingaraðilar bjóða sprengiefni fram á
markaði skulu þeir staðfesta að sprengiefnið beri CE-merkið,
að því fylgi þau skjöl sem krafist er og einnig leiðbeiningar og
upplýsingar um öryggismál á tungumáli sem er auðskiljanlegt
fyrir endanlega notendur í aðildarríkinu þar sem bjóða
á sprengiefnið fram á markaði og að framleiðandinn og
innflytjandinn hafi uppfyllt kröfurnar sem settar eru fram í 5.
mgr. 5. gr. annars vegar og 3. mgr. 7. gr. hins vegar.
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Ef dreifingaraðili telur eða hefur ástæðu til að ætla að
sprengiefni sé ekki í samræmi við grunnkröfur um öryggi, sem
settar eru fram í II. viðauka, skal hann ekki bjóða sprengiefnið
fram á markaði fyrr en það hefur verið fært til samræmis við
kröfur. Ef áhætta stafar af sprengiefninu skal dreifingaraðilinn
enn fremur upplýsa framleiðandann eða innflytjandann, ásamt
markaðseftirlitsyfirvöldum, þar um.

b) öllum rekstraraðilum sem þeir hafa afhent sprengiefni.

Rekstraraðilar skulu geta lagt fram upplýsingarnar, sem um
getur í fyrstu málsgrein, í tíu ár eftir að þeim hefur verið afhent
sprengiefni og í tíu ár eftir að þeir hafa afhent sprengiefni.

3. Dreifingaraðilar skulu sjá til þess að á meðan tiltekið
sprengiefni er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- eða flutningsskilyrði
ekki í tvísýnu samræmi þess við grunnkröfurnar um öryggi sem
settar eru fram í II. viðauka.
4. Dreifingaraðilar, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla
að sprengiefni, sem þeir hafa boðið fram á markaði, sé ekki
í samræmi við þessa tilskipun, skulu ganga úr skugga um að
gerðar séu ráðstafanir til úrbóta, sem nauðsynlegar eru, til
að sprengiefnið verði í samræmi við tilskildar kröfur, til að
taka það af markaði eða innkalla, ef við á. Ef áhætta stafar
af sprengiefninu skulu dreifingaraðilar enn fremur tafarlaust
upplýsa lögbær landsyfirvöld aðildarríkjanna, þar sem
sprengiefnið var boðið fram á markaði, þar um, einkum um
tilvik þar sem ekki er farið að ákvæðum og um allar ráðstafanir
sem gerðar eru til úrbóta.
5. Dreifingaraðilar skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda yfirvaldinu allar upplýsingar
og skjöl, á pappír eða á rafrænu formi, sem nauðsynleg eru til
að sýna fram á að sprengiefnið samrýmist tilskildum kröfum.
Þeir skulu hafa samvinnu við þetta yfirvald, að beiðni þess,
að því er varðar allar aðgerðir sem gripið er til, til að útiloka
áhættu sem stafar af sprengiefni sem þeir hafa boðið fram á
markaði.
9. gr.
Tilvik þar sem skyldur framleiðenda gilda um
innflytjendur og dreifingaraðila
Í skilningi þessarar tilskipunar telst innflytjandi eða
dreifingaraðili vera framleiðandi og skal hann gegna sömu
skyldum og framleiðandi, skv. 5. gr., þegar hann setur
sprengiefni á markað undir eigin nafni eða eigin vörumerki
eða gerir breytingar á sprengiefni, sem þegar hefur verið sett
á markað, þannig að breytingarnar kunni að hafa áhrif á það
hvort varan uppfylli kröfur þessarar tilskipunar.

10. gr.
Rekstraraðilar tilgreindir
Að því er varðar sprengiefni, sem falla ekki undir kerfið sem
um getur í 15. gr., skulu rekstraraðilar, samkvæmt beiðni,
greina markaðseftirlitsyfirvöldum frá eftirfarandi aðilum:

a) öllum rekstraraðilum, sem hafa afhent þeim sprengiefni,
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3. KAFLI
ÁKVÆÐI UM ALMANNAÖRYGGI
11. gr.
Flutningur sprengiefna
1.

Sprengiefni má aðeins flytja til í samræmi við 2.–8. mgr.

2. Viðtakandi verður að fá samþykki lögbærs yfirvalds
í aðildarríki viðtakandans fyrir tilflutningi sprengiefna.
Lögbæra yfirvaldið skal ganga úr skugga um að viðtakandi
hafi heimild að lögum til að afla sprengiefna og nauðsynleg
leyfi. Séu sprengiefni flutt um yfirráðasvæði aðildarríkis skal
rekstraraðilinn, sem ber ábyrgð á tilflutningnum, tilkynna það
lögbærum yfirvöldum í hlutaðeigandi aðildarríki, sem flutt er
um, og fá fyrirframsamþykki hlutaðeigandi aðildarríkis.

3. Líti aðildarríki svo á að það sé erfiðleikum bundið að
sannprófa réttinn til að afla sprengiefna, sem um getur í 2. mgr.,
skal aðildarríkið senda fyrirliggjandi upplýsingar um málið til
framkvæmdastjórnarinnar sem skal upplýsa önnur aðildarríki
þar um.

4. Samþykki lögbært yfirvald í aðildarríki viðtakanda
tilflutning skal það afhenda viðtakanda skjal því til staðfestingar
með öllum þeim upplýsingum sem um getur í 5. mgr. Skjalið
skal fylgja sprengiefnunum alla leið á ákvörðunarstað. Skjalið
skal sýnt hlutaðeigandi lögbærum yfirvöldum, að beiðni þeirra.
Viðtakandinn skal halda eftir afriti af skjalinu og afhenda það
lögbæru yfirvaldi á viðtökustað, að beiðni þess.

5. Þegar fylgjast þarf sérstaklega með tilflutningi sprengiefna
til að fullnægja sérstökum kröfum um almannaöryggi á
yfirráðasvæði aðildarríkis eða hluta þess skal viðtakandi veita
lögbæra yfirvaldinu í aðildarríki viðtakandans eftirfarandi
upplýsingar áður en tilflutningur fer fram:

a) nöfn og heimilisföng viðkomandi rekstraraðila,

b) fjölda og magn sprengiefna, sem flutt eru til,
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c) fullkomna lýsingu á umræddum sprengiefnum og hvernig
bera má kennsl á þau, þ.m.t. kenninúmer Sameinuðu
þjóðanna,

d) upplýsingar um að skilyrðin fyrir setningu á markað hafi
verið uppfyllt, ef til stendur að setja sprengiefnin á markað,

e) tilflutningsmáta og tilflutningsleið,

f) fyrirhugaða sendingar- og komudaga,

g) ef þörf krefur skal tiltaka nákvæmlega landamærastaðina
þar sem vörurnar fara inn í og út úr aðildarríkjunum.
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12. gr.
Tilflutningur skotfæra
1. Einungis er heimilt að flytja skotfæri frá einu aðildarríki
til annars í samræmi við ákvæði 2.–5. mgr. Þessi ákvæði gilda
einnig um tilflutning á skotfærum í tengslum við póstverslun.

2. Þegar flytja á skotfæri til annars aðildarríkis skal
viðkomandi, áður en skotfærin eru send, tilkynna aðildarríkinu
þar sem skotfærin eru staðsett um:

a) nöfn og heimilisföng seljanda eða þess sem sér um tilflutning
skotfæranna, kaupanda eða viðtakanda skotfæranna og,
eftir því sem við á, eiganda þeirra,

b) heimilisfangið sem skotfærin skulu send til eða flutt á,
Upplýsingarnar, sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar, skulu
vera nógu nákvæmar til að lögbær yfirvöld geti haft samband
við rekstraraðilana og fengið það staðfest að hlutaðeigandi
rekstraraðilar hafi rétt á að taka við sendingunni.

Lögbært yfirvald í aðildarríki viðtakanda skal kanna með
hvaða skilyrðum tilflutningur má eiga sér stað, einkum að því
er varðar sérstakar kröfur um almannaöryggi. Hafi þessum
sérstöku kröfum um almannaöryggi verið fullnægt skal veita
samþykki fyrir tilflutningnum. Sé um að ræða flutning um
yfirráðasvæði annarra aðildarríkja skulu þau aðildarríki einnig
kanna upplýsingarnar um tilflutninginn og samþykkja hann.

6. Líti lögbært yfirvald í aðildarríki svo á að sérstakar kröfur
um almannaöryggi, sem um getur í 4. og 5. mgr., séu óþarfar má
flytja sprengiefni til á yfirráðasvæði þess eða hluta þess án þess
að áður hafi verið aflað upplýsinga í skilningi 5. mgr. Lögbæra
yfirvaldið í aðildarríki viðtakanda skal síðan veita samþykki til
ákveðins tíma sem fresta má eða draga til baka hvenær sem er
með rökstuddri ákvörðun. Í skjalinu, sem um getur í 4. mgr. og
fylgja skal sprengiefnunum þar til þau koma á ákvörðunarstað,
skal aðeins vísað í þetta samþykki.

7. Með fyrirvara um venjubundið eftirlit, sem sendingar
aðildarríkið á að framkvæma á yfirráðasvæði sínu að beiðni
viðkomandi lögbærra yfirvalda, skulu hlutaðeigandi viðtakendur
og rekstraraðilar senda yfirvöldum í sendingaraðildarríkinu og
aðildarríkinu, sem flutt er um, allar viðeigandi upplýsingar sem
þeir hafa undir höndum um tilflutninga á sprengiefnum.

8. Enginn rekstraraðili má flytja sprengiefni til nema
viðtakandi hafi fengið nauðsynlegar heimildir fyrir tilflutningi
sínum í samræmi við ákvæði 2., 4., 5. og 6. mgr.

c) fjölda skotfæra í viðkomandi sendingu eða flutningi,

d) nauðsynlegar upplýsingar til að bera kennsl á skotfærin,
ásamt staðfestingu á að skotfærin hafi verið skoðuð í
samræmi við samninginn frá 1. júlí 1969 um gagnkvæma
viðurkenningu á merkingum handvopna,

e) tilflutningsmáta,

f) brottfarardag og áætlaðan komudag.

Ekki þarf að veita upplýsingarnar, sem um getur í e- og
f-lið fyrstu undirgreinar, þegar um er að ræða tilflutning á
milli vopnaframleiðanda/vopnasala. Aðildarríkið skal kanna
skilyrðin við tilflutning, einkum að því er varðar almannaöryggi.
Heimili aðildarríkið tilflutning skal það gefa út leyfi sem
inniheldur allar upplýsingarnar sem um getur í fyrsta undirlið.
Leyfið skal fylgja skotfærunum á ákvörðunarstað. Því skal sýnt
lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna að beiðni þeirra.

3. Hvert aðildarríki getur veitt vopnaframleiðendum/
vopnasölum réttindi til að flytja skotfæri frá yfirráðasvæði sínu
til vopnaframleiðanda/vopnasala sem hefur staðfestu í öðru
aðildarríki, án þess að heimildin sem um getur í 2. mgr. liggi
fyrir. Með það fyrir augum skal aðildarríkið gefa út heimild sem
gildir í þrjú ár og hægt er að fresta eða afturkalla fyrirvaralaust
með rökstuddri ákvörðun. Skjal, sem vísar í þessa heimild,
skal fylgja skotfærunum á ákvörðunarstað. Skjalið skal sýnt
lögbærum yfirvöldum aðildarríkjanna að beiðni þeirra.
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Fyrir tilflutninginn skal vopnaframleiðandinn/vopnasalinn veita
yfirvöldum í aðildarríkinu, sem flutt er frá, allar upplýsingarnar
sem taldar eru upp í fyrstu undirgrein 2. mgr.

4. Hvert aðildarríki skal afhenda hinum aðildarríkjunum
skrá yfir þær gerðir skotfæra sem flytja má til yfirráðasvæðis
þess án þess að fá fyrirframsamþykki.
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Aðildarríkin skulu hafa tiltækar fyrir hin aðildarríkin og
framkvæmdastjórnina, uppfærðar upplýsingar um rekstraraðila,
sem hafa leyfi eða heimildir, sem um getur í 16. gr.
2. Að því er varðar framkvæmd þessarar tilskipunar, einkum
kröfurnar um trúnaðarmál, gilda ákvæði reglugerðar (EB)
nr. 515/97 að breyttu breytanda.
15. gr.

Skrár þessar skulu sendar vopnaframleiðendum/vopnasölum
sem fengið hafa samþykki fyrir flutningi skotfæra án fyrirfram
samþykkis samkvæmt málsmeðferðinni í 3. mgr.

5. Hvert aðildarríki skal senda allar gagnlegar upplýsingar,
sem það hefur um lokatilflutning skotfæra, til aðildarríkisins
sem þau eru flutt til.

Allar upplýsingar, sem aðildarríkin fá í samræmi við 2. og
3. mgr., skulu sendar viðtökuaðildarríkinu, eigi síðar en við
komandi tilflutningur fer fram, og, eftir því sem við á, aðildar
ríkjunum, sem flutt er um, eigi síðar en tilflutningur hefst.

13. gr.

Auðkenning og rekjanleiki sprengiefna
1. Rekstraraðilar skulu fylgja samræmdu kerfi fyrir ótvíræða
auðkenningu og rekjanleika sprengiefna, sem tekur mið af
stærð þeirra, lögun eða hönnun, nema þegar ekki er nauðsynlegt
að setja ótvírætt auðkenni á sprengiefnið vegna þess að af því
stafar lítil hætta ef tekið er mið af eiginleikum þess og þátta
eins og lítillar sprengivirkni efnisins, notkunar þess og þess að
lítil áhætta stafar af því, með tilliti til almannaöryggis, vegna
takmarkaðra áhrifa af hugsanlegri misnotkun.

Kerfið gildir ekki um sprengiefni sem eru flutt og afhent
óinnpökkuð eða í dælubílum til beinnar losunar í sprengjuholuna
eða um sprengiefni sem eru framleidd á sprengistaðnum og sem
eru hlaðin um leið og þau hafa verið framleidd (framleiðsla á
staðnum).

Undanþágur að því er varðar almannaöryggi
Þegar um er að ræða alvarlega ógnun við eða árás á
almannaöryggi, sem stafar af ólöglegri vörslu eða notkun
sprengiefna eða skotfæra, getur aðildarríki, þrátt fyrir ákvæði
2., 4., 5. og 6. mgr. 11. gr. og 12. gr., gert allar nauðsynlegar
ráðstafanir er varða tilflutning sprengiefna eða skotfæra til að
koma í veg fyrir þessa ólöglega vörslu eða notkun.

Við gerð ráðstafananna, sem um getur í fyrstu málsgrein, skal
virða meðalhófsregluna. Þær skulu hvorki fela í sér gerræðislega
mismunun né dulin höft í viðskiptum milli aðildarríkjanna.

Aðildarríki sem samþykkir slíkar ráðstafanir skal þegar í stað
tilkynna framkvæmdastjórninni um þær. Framkvæmdastjórnin
skal tilkynna þær hinum aðildarríkjunum.

14. gr.

2. Kerfið skal tryggja að gögnum sé safnað og þau geymd,
mögulega með rafrænum aðferðum, til að gera kleift að
auðkenna og rekja sprengiefni með ótvíræðum hætti sem
og til að setja ótvíræða auðkenningu á sprengiefnið og/eða
umbúðir þess, sem veitir aðgang að þessum gögnum. Þessi
gögn skulu tengjast ótvíræðri auðkenningu sprengiefnisins,
þ.m.t. staðsetningu þess á meðan það er í vörslu rekstraraðila
og auðkenni þessara rekstraraðila.

3. Gögnin, sem um getur í 2. mgr., skulu prófuð með
reglulegu millibili og vernduð gegn tjóni fyrir slysni eða af illum
hvötum. Geyma skal þessi gögn í tíu ár eftir að viðskiptin fóru
fram eða, þegar búið er að nota sprengiefnin eða farga þeim, þá
í tíu ár eftir að sprengiefnin voru notuð eða þeim fargað, jafnvel
þótt rekstraraðilinn hafi hætt rekstrinum. Þau skulu ætíð vera
tiltæk til skoðunar, að beiðni lögbærra yfirvalda.

4. Framkvæmdastjórnin getur samþykkt framkvæmdar
gerðir:

Upplýsingaskipti
1. Aðildarríki skulu koma upp kerfi fyrir upplýsingaskipti
með tilliti til framkvæmdar ákvæða 11. og 12. gr. Þau skulu
tilkynna hinum aðildarríkjunum og framkvæmdastjórninni um
þau landsbundnu yfirvöld sem bera ábyrgð á að senda og taka
við upplýsingum og beita þeim málsmeðferðarreglum sem um
getur í þessum greinum.

a) þar sem mælt er fyrir um hagnýtt fyrirkomulag fyrir rekstur
kerfisins, sem um getur í 1. mgr., fyrir ótvíræða auðkenningu
og rekjanleika, að teknu tilliti til stærðar, lögunar eða
hönnunar sprengiefnanna og þá einkum til framsetningar
og efnisskipanar ótvíræðu auðkenningarinnar, sem kveðið
er á um í 2. mgr.,
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b) þar sem skilgreind eru þau tilvik sem um getur í 1. mgr. þar
sem rekstraraðilar þurfa ekki að fylgja kerfinu um ótvíræða
auðkenningu og rekjanleika sökum þess að af sprengiefninu
stafar lítil hætta í skilningi þeirrar málsgreinar.
Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 49. gr.
16. gr.
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a) ESB-gerðarprófun (aðferðareining B) og, að vali fram
leiðanda, einhverri af eftirfarandi aðferðum:
i.

gerðarsamræmi, byggt á innra framleiðslueftirliti ásamt
vöruathugunum undir eftirliti með óreglulegu millibili
(aðferðareining C2),

ii. gerðarsamræmi, byggt á gæðatryggingu framleiðslu
ferlisins (aðferðareining D),

Leyfi eða heimild
Rekstraraðilar skulu hafa undir höndum leyfi eða heimild, sem
veitir þeim rétt til að framleiða, geyma, nota, flytja inn, flytja út,
flytja til eða stunda viðskipti með sprengiefni.

Fyrsta málsgreinin gildir ekki um starfsfólk rekstraraðila sem
er handhafi leyfis eða heimildar.

17. gr.
Framleiðsluleyfi
Þegar aðildarríki veitir leyfi eða heimild, sem um getur í 16.
gr., til framleiðslu sprengiefna skal það einkum kanna hvort
rekstraraðilarnir, sem eru ábyrgir, séu færir um að fullnægja
þeim tæknilegu skuldbindingum sem þeir takast á hendur.

iii. gerðarsamræmi, byggt á gæðatryggingu vöru (aðferðar
eining E),
iv. gerðarsamræmi, byggt á sannprófun vöru (aðferðar
eining F),
b) samræmi, byggt á einingarsannprófun (aðferðareining G),
21. gr.
ESB-samræmisyfirlýsing
1. ESB-samræmisyfirlýsingin skal vera yfirlýsing um að
sýnt hafi verið fram á að grunnkröfurnar um öryggi, sem settar
eru fram í II. viðauka, hafi verið uppfylltar.

18. gr.
Haldlagning
Hvert aðildarríki skal samþykkja nauðsynlegar ráðstafanir til að
gera lögbærum yfirvöldum kleift að leggja hald á sprengiefni ef
nægilegar sannanir eru fyrir því að sprengiefnisins verði aflað
eða það notað eða selt á ólöglegan hátt.

2. ESB-samræmisyfirlýsingin skal byggð upp eins og
fyrirmyndin, sem sett er fram í IV. viðauka, og innihalda þá
þætti sem tilgreindir eru í viðeigandi aðferðareiningum í III.
viðauka og skal stöðugt uppfærð. Hún skal þýdd á það eða
þau tungumál sem aðildarríkið, þar sem sprengiefnið er sett á
markað eða boðið fram á markaði, gerir kröfu um.

4. KAFLI
SAMRÆMI SPRENGIEFNA VIÐ TILSKILDAR
KRÖFUR
19. gr.
Fyrirframætlað samræmi sprengiefna við tilskildar kröfur

3. Þegar sprengiefni fellur undir fleiri en eina gerð Sam
bandsins þar sem krafist er ESB-samræmisyfirlýsingar, skal
gera eina ESB-samræmisyfirlýsingu að því er varðar allar slíkar
gerðir Sambandsins. Í þeirri yfirlýsingu skal tilgreina viðkom
andi gerðir Sambandsins, þ.m.t. tilvísanir í birtingu þeirra.

Ætla skal fyrir fram að sprengiefni, sem eru í samræmi við
samhæfða staðla eða hluta þeirra, og þar sem tilvísunarnúmer
í þá hefur verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins,
samræmist grunnkröfum um öryggi sem settar eru fram í
II. viðauka og sem falla undir þessa staðla eða hluta þeirra.

4. Með samningu ESB-samræmisyfirlýsingar skal framleið
andinn ábyrgjast að sprengiefnið samrýmist kröfunum sem
mælt er fyrir um í þessari tilskipun.

20. gr.

22. gr.

Samræmismatsaðferðir

Almennar meginreglur um CE-merkið

Til að meta samræmi sprengiefna skal framleiðandinn fylgja
einni af eftirfarandi aðferðum sem tilgreindar eru í III. viðauka:

Um CE-merkið skulu gilda almennu meginreglurnar sem settar
eru fram í 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008.
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23. gr.
Reglur og skilyrði fyrir áfestingu CE-merkisins
1. CE-merkið skal fest á sýnilegan, læsilegan og óafmáan
legan hátt á sjálft sprengiefnið. Ef því verður ekki komið við
eða það er ástæðulaust vegna eðlis sprengiefnisins skal festa
merkið á umbúðir eða fylgiskjöl.
2. CE-merkið skal fest á áður en sprengiefnið er sett á
markað.
3. Á eftir CE-merkinu skal setja kenninúmer tilkynntu
stofunnar, ef hún tekur þátt í eftirlitsþætti framleiðslunnar.
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2. Aðildarríki geta ákveðið að faggildingarstofa í aðildarríki,
í skilningi og í samræmi við reglugerð (EB) nr. 765/2008,
annist matið og vöktunina sem um getur í 1. mgr.
26. gr.
Kröfur til tilkynningaryfirvalda
1. Tilkynningaryfirvaldi skal komið á fót með þeim hætti að
engir hagsmunaárekstrar við samræmismatsstofur eigi sér stað.
2. Tilkynningaryfirvald skal skipulagt og starfrækt þannig
að hlutlægni og óhlutdrægni starfseminnar sé tryggð.

Tilkynnta stofan skal sjálf sjá um að festa kenninúmer sitt á, að
öðrum kosti skal framleiðandinn eða viðurkenndur fulltrúi hans
sjá um það samkvæmt fyrirmælum hennar.

3. Tilkynningaryfirvald skal skipulagt með þeim hætti að allar
ákvarðanir, sem tengjast tilkynningu um samræmismatsstofu,
séu teknar af þar til bærum aðilum, öðrum en þeim sem unnu
matið.

4. Á eftir CE-merkinu og, eftir atvikum, kenninúmeri
tilkynntu stofunnar getur fylgt önnur merking sem gefur til
kynna sérstaka áhættu eða notkun.

4. Tilkynningaryfirvald skal ekki bjóða eða sinna neinni
starfsemi, sem samræmismatsstofur annast, eða sinna ráð
gjafarþjónustu á viðskipta- eða samkeppnisgrundvelli.

5. CE-merkið skal festa á fylgiskjölin þegar um er að ræða
sprengiefni, sem eru framleidd til eigin nota, sprengiefni, sem
eru flutt og afhent óinnpökkuð eða í færanlegum einingum til
sprengiefnaframleiðslu til beinnar losunar í sprengjuholuna,
og sprengiefni sem eru framleidd á sprengistaðnum og sem
hlaðin eru um leið og þau hafa verið framleidd (framleiðsla á
staðnum).

5. Tilkynningaryfirvald skal tryggja að upplýsingar, sem
það fær, séu meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

6. Aðildarríkin skulu byggja á fyrirliggjandi kerfum til að
tryggja að reglunum um notkun CE-merkisins sé rétt framfylgt
og grípa til viðeigandi ráðstafana ef um óviðeigandi notkun á
merkinu er að ræða.

6. Tilkynningaryfirvald skal hafa yfir að ráða nægilegum
fjölda af hæfu starfsfólki til að sinna verkefnum sínum á
viðeigandi hátt.
27. gr.
Upplýsingaskylda tilkynningaryfirvalda
Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um þær aðferðir sem þau beita til að meta og tilkynna um samræmis
matsstofur, vakta tilkynntar stofur og um allar breytingar þar á.

5. KAFLI
TILKYNNING UM SAMRÆMISMATSSTOFUR
24. gr.

Framkvæmdastjórnin skal gera þessar upplýsingar aðgengilegar
öllum.

Tilkynning
Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum
aðildarríkjunum um stofnanir sem hafa leyfi til að leysa af
hendi samræmismatsverkefni þriðja aðila í samræmi við þessa
tilskipun.

28. gr.
Kröfur sem gerðar eru til tilkynntra stofa
1. Hvað varðar tilkynningar skal samræmismatsstofa upp
fylla kröfurnar sem mælt er fyrir um í 2.-11. mgr.

25. gr.
Tilkynningaryfirvöld
1. Aðildarríki skulu tilnefna tilkynningaryfirvald, sem
ber ábyrgð á því að koma á og framfylgja nauðsynlegum
málsmeðferðarreglum til að meta og tilkynna um samræmis
matsstofur og vakta tilkynntar stofur, þ.m.t. hvort farið sé að
ákvæðum 30. gr.

2. Samræmismatsstofu skal komið á fót samkvæmt lands
lögum aðildarríkis og skal hún hafa réttarstöðu lögaðila.

3. Samræmismatsstofan skal vera þriðji aðili sem er óháður
fyrirtækinu eða sprengiefninu sem verið er að meta.
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4. Samræmismatsstofa, æðstu stjórnendur hennar og
starfs
fólk, sem ber ábyrgð á framkvæmd samræmismats
verkefna, mega hvorki vera hönnuðir, framleiðendur, birgjar,
uppsetningaraðilar, innkaupsaðilar, eigendur, notendur eða
viðhaldsaðilar sprengiefna né heldur vera viðurkenndir
fulltrúar neins þessara aðila. Þetta kemur þó hvorki í veg
fyrir notkun sprengiefna, sem eru nauðsynleg fyrir starfsemi
samræmismatsstofunnar, né persónulega notkun sprengiefna.

Samræmismatsstofa, æðstu stjórnendur hennar og starfsfólk,
sem ber ábyrgð á framkvæmd samræmismatsverkefna, skulu
hvorki taka með beinum hætti þátt í hönnun, framleiðslu eða
smíði, markaðssetningu, uppsetningu, notkun eða viðhaldi
sprengiefna né heldur vera fulltrúar þeirra aðila sem fást við
slíka starfsemi. Þau mega ekki taka þátt í neinni starfsemi sem
gæti haft áhrif á sjálfstætt mat þeirra og heilindi að því er varðar
þá samræmismatsstarfsemi sem þau eru tilnefnd til. Þetta gildir
einkum um ráðgjafarþjónustu.

Samræmismatsstofur skulu tryggja að starfsemi dótturfyrirtækja
þeirra eða undirverktaka hafi ekki áhrif á trúnað, hlutlægni eða
óhlutdrægni í samræmismatsstarfsemi þeirra.

5. Samræmismatsstofur og starfsfólk þeirra skulu annast
starfsemi á sviði samræmismats af faglegri ráðvendni á hæsta
stigi og með nauðsynlegri tæknikunnáttu á viðkomandi sviði,
vera laus við allan þrýsting og hvatningu, einkum fjárhagslega,
sem kynni að hafa áhrif á mat þeirra eða niðurstöður
samræmismatsstarfsemi þeirra, einkum frá einstaklingum eða
hópum einstaklinga sem eiga hagsmuna að gæta varðandi
niðurstöður þessarar starfsemi.

6. Samræmismatsstofa skal vera fær um að framkvæma þau
samræmismatsverkefni sem henni hafa verið falin, samkvæmt
III. viðauka, og sem hún er tilkynnt stofa fyrir, hvort sem
samræmismatsstofan framkvæmir verkefnin sjálf eða þau eru
framkvæmd fyrir hönd hennar og á ábyrgð hennar.
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c) nauðsynlegar aðferðir til að sinna starfsemi þar sem tekið
er tilhlýðilegt tillit til stærðar fyrirtækis, geirans, sem það
starfar í, skipulags þess, hversu flókna framleiðslutækni er
um að ræða og hvort um fjölda- eða raðframleiðslu er að
ræða.

Samræmismatsstofa skal hafa yfir að ráða öllum þeim
úrræðum sem nauðsynleg eru til að geta framkvæmt á réttan
hátt þau tæknilegu og stjórnsýslulegu störf sem tengjast
samræmismatsstarfsemi og hafa aðgang að öllum nauðsyn
legum búnaði eða aðstöðu.

7. Það starfsfólk sem ber ábyrgð á framkvæmd
samræmismatsverkefna skal búa yfir eftirfarandi:

a) traustri tækni- og starfsþjálfun sem nær til allrar
samræmismatsstarfsemi sem samræmismatsstofan er
tilkynnt stofa fyrir,

b) fullnægjandi þekkingu á kröfum varðandi matið, sem það
annast, og fullnægjandi heimild til að annast slíkt mat,

c) viðeigandi þekkingu og skilningi á grunnkröfum um öryggi,
sem settar eru fram í II. viðauka, á viðeigandi samhæfðum
stöðlum og á viðkomandi ákvæðum samhæfingarlöggjafar
Sambandsins og landslöggjafar,

d) getu til þess að útbúa vottorð, skrár og skýrslur sem sýna að
mat hafi verið unnið.

8. Hlutleysi samræmismatsstofa, æðstu stjórnenda þeirra
og starfsfólks, sem ber ábyrgð á framkvæmd samræmismats
verkefna, verður að vera tryggt.

Samræmismatsstofa skal ávallt og fyrir hverja samræmis
matsaðferð og hverja tegund eða flokk sprengiefnis, sem hún er
tilkynnt stofa fyrir, hafa eftirfarandi til umráða:

Laun æðstu stjórnenda og starfsfólks, sem ber ábyrgð á fram
kvæmd samræmismatsverkefna samræmismatsstofnunar, mega
hvorki vera háð fjölda matsgerða, sem unnar eru, né niður
stöðum úr þessum matsgerðum.

a) nauðsynlegt starfsfólk með tækniþekkingu og nægi
legri og viðeigandi reynslu til að framkvæma samræmis
matsverkefnin,

9. Samræmismatstofur skulu hafa ábyrgðartryggingu nema
ríkið sé bótaskylt samkvæmt landslögum eða aðildarríkið sjálft
beri beina ábyrgð á samræmismatinu.

b) nauðsynlegar lýsingar á aðferðunum, sem beitt er við
samræmismat, sem tryggja gagnsæi og getu til að
endurtaka þessar aðferðir; samræmismatsstofa skal hafa í
gildi viðeigandi stefnur og aðferðir til að gera greinarmun
á verkefnum, sem hún framkvæmir sem tilkynnt stofa, og
annarri starfsemi,

10. Starfsfólk samræmismatsstofu skal bundið þagnarskyldu
um allar upplýsingar, sem það aflar sér við framkvæmd verkefna
sinna skv. III. viðauka eða hverju því ákvæði landslaga sem sett
er í tilefni af honum, nema gagnvart lögbærum yfirvöldum þess
aðildarríkis þar sem starfsemin fer fram. Einkaleyfisréttur skal
varinn.
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11. Samræmismatsstofur skulu taka þátt í vinnu við gerð
staðla og vinnunni, sem fer fram innan samræmingarhóps
tilkynntu stofunnar, sem komið er á fót samkvæmt viðeigandi
samhæfingarlöggjöf Sambandsins, eða tryggja að starfsfólk
hennar, sem ber ábyrgð á framkvæmd samræmismatsverkefna,
sé upplýst þar um, og þær skulu nota sem almennar leiðbeiningar
þær stjórnsýsluákvarðanir og skjöl, sem eru afrakstur af vinnu
þessa hóps.
29. gr.
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3. Ef hlutaðeigandi samræmismatsstofa getur ekki lagt fram
faggildingarvottorð skal hún láta tilkynningaryfirvaldinu í té öll
skrifleg sönnunargögn, sem nauðsynleg eru fyrir sannprófun,
viðurkenningu og reglulega vöktun á því að hún fari að
kröfunum, sem mælt er fyrir um í 28. gr.

32. gr.
Málsmeðferð við tilkynningu

Fyrirframætlað samræmi samræmismatsstofa við
tilskildar kröfur

1. Tilkynningaryfirvöld mega einungis tilkynna samræmis
matsstofur sem hafa uppfyllt kröfurnar sem mælt er fyrir um í
28. gr.

Ætla skal fyrir fram að samræmismatsstofa uppfylli þær kröfur
sem settar eru fram í 28. gr., að svo miklu leyti sem gildandi
samhæfðir staðlar ná yfir þær kröfur, ef hún sýnir fram á að
hún uppfylli viðmiðanirnar, sem mælt er fyrir um í viðeigandi
samhæfðum stöðlum eða hlutum þeirra, og tilvísun í þá hefur
verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

2. Þau skulu tilkynna þær til framkvæmdastjórnarinnar og
hinna aðildarríkjanna með því að nota rafræna tilkynningartækið
sem framkvæmdastjórnin hefur þróað og haft umsjón með.

30. gr.
Dótturfyrirtæki og undirverktakastarfsemi tilkynntra
stofa
1. Ef tilkynnt stofa felur undirverktaka sérstök verkefni
í tengslum við samræmismat eða nýtir sér dótturfyrirtæki,
skal hún tryggja að undirverktakinn eða dótturfyrirtækið
uppfylli kröfurnar, sem settar eru fram í 28. gr., og upplýsa
tilkynningaryfirvald þar um.
2. Tilkynntar stofur skulu bera fulla ábyrgð á þeim verk
efnum sem undirverktakar eða dótturfyrirtæki framkvæma, án
tillits til staðsetningar.
3. Starfsemi má aðeins fela undirverktaka eða dótturfyrirtæki
með samþykki viðskiptavinarins.
4. Tilkynntar stofur skulu hafa tiltæk fyrir tilkynningar
yfirvaldið öll skjöl, sem skipta máli varðandi mat á réttindum
og hæfi undirverktakans eða dótturfyrirtækisins, og þau
verkefni sem þær framkvæma skv. III. viðauka.
31. gr.
Umsókn um tilkynningu
1. Samræmismatsstofa skal leggja fram umsókn um til
kynningu til tilkynningaryfirvalds aðildarríkisins þar sem hún
hefur staðfestu.
2. Með umsókninni um tilkynningu skal fylgja lýsing
á þeirri samræmismatsstarfsemi, þeirri eða þeim aðferðar
einingum fyrir mat á samræmi við tilskildar kröfur og því
eða þeim sprengiefnum sem stofan fullyrðir að hæfi hennar
nái til og faggildingarvottorð, ef það er fyrir hendi, sem
faggildingarstofnun í aðildarríki gefur út, þar sem staðfest er að
samræmismatsstofan uppfylli kröfurnar sem mælt er fyrir um í
28. gr.

3. Í tilkynningunni skulu vera ítarlegar upplýsingar um
samræmismatsstarfsemina, aðferðareininguna eða -einingarnar
fyrir mat á samræmi við tilskildar kröfur, sprengiefnið eða
sprengiefnin, sem um er að ræða, og viðeigandi staðfesting á
hæfi.
4. Ef tilkynning byggist ekki á faggildingarvottorði, eins
og um getur í 2. mgr. 31. gr., skal tilkynningaryfirvaldið láta
framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum í té skrifleg
sönnunargögn, sem staðfesta hæfi samræmismatsstofunnar, og
upplýsingar um það fyrirkomulag sem er til staðar til að tryggja
að reglulegt eftirlit sé haft með stofunni til að tryggja að hún
uppfylli áfram kröfurnar sem mælt er fyrir um í 28. gr.
5. Hlutaðeigandi stofu er aðeins heimilt að annast starfsemi
tilkynntrar stofu hreyfi framkvæmdastjórnin eða hin aðildarríkin
ekki andmælum innan tveggja vikna frá tilkynningu, sem
byggist á faggildingarvottorði, eða innan tveggja mánaða frá
tilkynningu sem byggist ekki á faggildingarvottorði.
Aðeins slík stofa skal teljast tilkynnt stofa að því er þessa
tilskipun varðar.
6. Tilkynningaryfirvaldið skal tilkynna framkvæmdastjórn
inni og hinum aðildarríkjunum um allar síðari breytingar á
tilkynningunni sem máli skipta.
33. gr.
Kenninúmer og skrár yfir tilkynntar stofur
1. Framkvæmdastjórnin skal úthluta tilkynntri stofu kenni
númeri.
Hverri stofu er aðeins úthlutað einu slíku númeri jafnvel þó hún
sé tilkynnt samkvæmt mörgum gerðum Sambandsins.
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2. Framkvæmdastjórnin skal birta opinberlega skrána yfir
stofurnar, sem tilkynntar eru samkvæmt þessari tilskipun, þ.m.t.
kenninúmerin, sem þeim hefur verið úthlutað, og starfsemina
sem þeim hefur verið falin.
Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að skráin sé uppfærð.
34. gr.
Breytingar á tilkynningum
1. Ef tilkynningaryfirvald hefur komist að raun um eða
hefur verið upplýst um að tilkynnt stofa uppfylli ekki lengur
kröfurnar, sem mælt er fyrir um í 28. gr., eða að hún uppfylli
ekki skyldur sínar, skal tilkynningaryfirvaldið takmarka, fella
tímabundið úr gildi eða afturkalla tilkynningu, eins og við á,
með hliðsjón af því hversu alvarlegur misbrestur er á því að
þessar kröfur eða skyldur séu uppfylltar. Það skal tafarlaust
tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum um
það.
2. Ef tilkynning er takmörkuð, felld tímabundið úr gildi eða
afturkölluð, eða tilkynnta stofan hefur lagt niður starfsemi,
skal tilkynningaraðildarríkið gera viðeigandi ráðstafanir til að
tryggja að skjöl tilkynntu stofunnar verði annaðhvort unnin
hjá annarri tilkynntri stofu eða höfð tiltæk þar til bærum
tilkynningaryfirvöldum og markaðseftirlitsyfirvöldum að
þeirra beiðni.
35. gr.
Hæfi tilkynntra stofa vefengt
1. Framkvæmdastjórnin skal rannsaka öll tilvik þar sem hún
hefur efasemdir um hæfi tilkynntrar stofu eða um að tilkynnt
stofa uppfylli áfram þær kröfur og skyldur sem á henni hvíla, og
öll tilvik þar sem athygli hennar er vakin á slíkum efasemdum.
2. Sé óskað eftir því skal tilkynningaraðildarríkið veita
framkvæmdastjórninni allar upplýsingar sem varða ástæður
fyrir tilkynningunni eða áframhaldandi hæfi hlutaðeigandi
tilkynntrar stofu.
3. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að farið sé með allar
viðkvæmar upplýsingar, sem fást úr rannsóknum hennar, sem
trúnaðarmál.
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36. gr.
Rekstrarlegar skyldur tilkynntra stofa
1. Tilkynntar stofur skulu framkvæma samræmismat í
samræmi við samræmismatsaðferðirnar sem kveðið er á um í
III. viðauka.
2. Við framkvæmd samræmismats skal gæta meðalhófs
til að forðast að leggja óþarfa byrðar á rekstraraðila.
Samræmismatsstofur skulu, er þær sinna starfsemi sinni, taka
tilhlýðilegt tillit til stærðar fyrirtækis, geirans, sem það starfar
í, skipulags þess, hversu flókna framleiðslutækni er um að ræða
og hvort um fjölda- eða raðframleiðslu er að ræða.
Við það skulu þær samt sem áður virða það hversu strangar
kröfur eru gerðar og það verndarstig sem krafist er til þess að
sprengiefnið uppfylli ákvæði þessarar tilskipunar.
3. Ef tilkynnt stofa kemst að þeirri niðurstöðu að
framleiðandi hafi ekki uppfyllt grunnkröfurnar um öryggi, sem
settar eru fram í II. viðauka, samsvarandi samhæfða staðla eða
aðrar tækniforskriftir, skal hún krefjast þess að framleiðandinn
geri viðeigandi ráðstafanir til úrbóta og skal ekki gefa út
samræmisvottorð.
4. Ef tilkynnt stofa kemst að þeirri niðurstöðu, við vöktun
á því að samræmis sé gætt í kjölfar útgáfu á vottorði, að
sprengiefni uppfylli ekki lengur ákvæði skal hún krefjast þess
að framleiðandinn geri viðeigandi ráðstafanir til úrbóta og
skal fella vottorðið tímabundið úr gildi eða afturkalla það ef
nauðsyn krefur.
5. Ef ekki eru gerðar ráðstafanir til úrbóta eða þær hafa ekki
tilskilin áhrif skal tilkynnta stofan takmarka vottorðin, fella þau
tímabundið úr gildi eða afturkalla þau, eins og við á.
37. gr.
Áfrýjun ákvarðana sem tilkynntar stofur hafa tekið
Aðildarríkin skulu tryggja að fyrir hendi sé málsmeðferð við
áfrýjun ákvarðana sem tilkynntar stofur hafa tekið.
38. gr.
Upplýsingaskylda tilkynntra stofa

4. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um að tilkynnt stofa
uppfylli ekki, eða uppfylli ekki lengur, kröfurnar viðvíkjandi
tilkynningu hennar, skal hún samþykkja framkvæmdargerð og
óska eftir því að tilkynningaraðildarríkið geri nauðsynlegar
ráðstafanir til úrbóta, þ.m.t. að afturkalla tilkynningu, ef
nauðsyn krefur.
Sú framkvæmdargerð skal samþykkt í samræmi við
ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 49. gr.

1. Tilkynntar stofur skulu upplýsa tilkynningaryfirvaldið
um:
a) tilvik þar sem synjað er um vottorð, það takmarkað, fellt
tímabundið úr gildi eða afturkallað,
b) aðstæður sem hafa áhrif á gildissvið tilkynningar eða
skilyrði fyrir henni,
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c) beiðnir sem þeim hafa borist frá markaðseftirlitsyfirvöldum
um upplýsingar varðandi samræmismatsstarfsemi,
d) sé þess óskað, samræmismatsstarfsemi, sem hefur farið
fram innan gildissviðs tilkynningar þeirra, og alla aðra
starfsemi, sem hefur farið fram, þ.m.t. starfsemi sem nær
yfir landamæri og undirverktakastarfsemi.
2. Tilkynntar stofur skulu veita öðrum stofum, sem eru
tilkynntar samkvæmt þessari tilskipun og annast sambærilega
samræmismatsstarfsemi á sömu sprengiefnum, viðeigandi
upplýsingar um mál er varða neikvæðar og, sé þess óskað,
jákvæðar niðurstöður úr samræmismati.
39. gr.
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heilbrigði eða öryggi fólks eða fyrir eignir eða umhverfið,
skulu þau framkvæma mat á viðkomandi sprengiefni sem
tekur til allra krafna sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.
Viðkomandi rekstraraðilar skulu í þessum tilgangi hafa
samvinnu við markaðseftirlitsyfirvöld eins og nauðsyn krefur.

Ef markaðseftirlitsyfirvöld komast að þeirri niðurstöðu, á
meðan matið, sem um getur í fyrstu undirgrein, fer fram, að
sprengiefni uppfylli ekki kröfurnar, sem mælt er fyrir um í
þessari tilskipun, skulu þau án tafar krefjast þess að viðkomandi
rekstraraðili grípi til allra viðeigandi aðgerða til úrbóta til
að sprengiefnið uppfylli þessar kröfur, taki sprengiefnið af
markaði eða innkalli það innan hæfilegs frests, sem yfirvöld
mæla fyrir um miðað við eðli áhættunnar.

Miðlun reynslu
Framkvæmdastjórnin skal tryggja að þau yfirvöld í aðildar
ríkjunum sem bera ábyrgð á viðmiðunarreglum um tilkynningar
miðli reynslu sinni sín á milli.
40. gr.
Samræming tilkynntra stofa
Framkvæmdastjórnin skal tryggja að komið sé á viðeigandi
samræmingu og samstarfi á milli stofa, sem tilkynntar eru
samkvæmt þessari tilskipun, og að þessi samræming og þetta
samstarf fari fram með fullnægjandi hætti innan sérsviðshópa
tilkynntra stofa.
Aðildarríkin skulu tryggja að stofurnar, sem þau tilkynna, taki
þátt í vinnu þessa hóps, annaðhvort með beinum hætti eða í
gegnum tilnefnda fulltrúa.
6. KAFLI
MARKAÐSEFTIRLIT EVRÓPUSAMBANDSINS,
EFTIRLIT MEÐ SPRENGIEFNUM, SEM
KOMA INN Á MARKAÐ SAMBANDSINS, OG
VERNDARRÁÐSTAFANAMEÐFERÐ SAMBANDSINS
41. gr.
Markaðseftirlit Evrópusambandsins og eftirlit með
sprengiefnum sem koma inn á markað Sambandsins
Ákvæði 16.–29. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 gilda um
sprengiefni.
Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja
að sprengiefni megi aðeins setja á markað ef það stofnar ekki
heilbrigði eða öryggi fólks í hættu þegar það er geymt á réttan
hátt og notað í fyrirhuguðum tilgangi.
42. gr.
Málsmeðferð sem á við um sprengiefni sem hætta stafar af
á landsvísu
1. Ef markaðseftirlitsyfirvöld í einu aðildarríki hafa
nægilegar ástæður til að ætla að sprengiefni skapi áhættu fyrir

Markaðseftirlitsyfirvöld skulu upplýsa viðkomandi tilkynntri
stofu um það.

Ákvæði 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 gilda um
þær ráðstafanir sem um getur í annarri undirgrein þessarar
málsgreinar.

2. Ef markaðseftirlitsyfirvöld telja að þau tilvik þar sem ekki
er farið að ákvæðum einskorðist ekki við þeirra yfirráðasvæði
skulu þau upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin
um niðurstöður matsins og um aðgerðirnar sem þau hafa krafist
að rekstraraðilinn grípi til.

3. Rekstraraðilinn skal tryggja að gripið verði til allra
viðeigandi aðgerða til úrbóta að því er varðar öll viðkomandi
sprengiefni sem hann hefur boðið fram á markaði í gervöllu
Sambandinu.

4. Ef viðkomandi rekstraraðili grípur ekki til fullnægjandi
aðgerða til úrbóta innan þess frests, sem um getur í annarri
undirgrein 1. mgr., skulu markaðseftirlitsyfirvöld gera allar
viðeigandi bráðabirgðaráðstafanir til að banna eða takmarka að
sprengiefnið sé boðið fram á markaði í heimalandi þeirra, taka
sprengiefnið af þeim markaði eða innkalla það.

Markaðseftirlitsyfirvöld skulu án tafar tilkynna framkvæmda
stjórninni og hinum aðildarríkjunum um þessar ráðstafanir.

5. Í upplýsingunum, sem um getur í annarri undirgrein
4. mgr., skulu koma fram öll tiltæk smáatriði, einkum gögn,
sem eru nauðsynleg til að sanngreina sprengiefnið, sem
ekki uppfyllir kröfurnar, uppruna þess, eðli meintra tilvika
þar sem ekki var farið að ákvæðum og áhættunnar, sem því
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fylgir, eðli og gildistíma landsbundinna ráðstafana, sem gerðar
hafa verið, ásamt rökstuðningi viðkomandi rekstraraðila.
Markaðseftirlitsyfirvöldin skulu einkum tilgreina hvort ósam
ræmið stafi af því að:
a) sprengiefnið uppfyllir ekki kröfur varðandi heilbrigði eða
öryggi manna eða verndun eigna eða umhverfis eða
b) annmarkar eru á samhæfðu stöðlunum sem um getur í
19. gr. og sem eru grundvöllur fyrir fyrirframætluðu
samræmi.
6. Aðildarríki, önnur en það aðildarríki sem hefur frumkvæði
að málsmeðferðinni, samkvæmt þessari grein, skulu án tafar
upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin um allar
samþykktar ráðstafanir og um allar viðbótarupplýsingar, sem
þau hafa yfir að ráða, að því er varðar viðkomandi sprengiefni,
sem ekki uppfyllir kröfur, og, komi upp ágreiningur um
samþykkta ráðstöfun aðildarríkis, um andmæli sín.
7. Hafi aðildarríki eða framkvæmdastjórnin ekki hreyft
andmælum við bráðabirgðaráðstöfun aðildarríkis innan þriggja
mánaða frá viðtöku upplýsinganna, sem um getur í annarri
undirgrein 4. mgr., telst sú ráðstöfun réttlætanleg.
8. Aðildarríki skulu tryggja að tafarlaust verði gripið til
viðeigandi takmarkandi ráðstafana að því er varðar viðkomandi
sprengiefni, t.d. að taka sprengiefnið af markaði.
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3. Ef ráðstöfun aðildarríkis telst réttlætanleg og vanefndir
á því að sprengiefni fari að ákvæðum megi rekja til annmarka
á samhæfðu stöðlunum, sem um getur í b-lið 5. mgr. 42.
gr. þessarar tilskipunar, skal framkvæmdastjórnin beita
málsmeðferðinni sem kveðið er á um í 11. gr. reglugerðar
(ESB) nr. 1025/2012.
44. gr.
Sprengiefni sem uppfylla kröfur en áhætta stafar af
1. Ef aðildarríki kemst að þeirri niðurstöðu, að loknu mati
skv. 1. mgr. 42. gr., að enda þótt sprengiefni fari að ákvæðum
þessarar tilskipunar stafi af því áhætta fyrir heilbrigði eða
öryggi manna eða eignir eða umhverfi skal aðildarríkið krefjast
þess að viðkomandi rekstraraðili grípi til allra viðeigandi
ráðstafana til að tryggja að þegar viðkomandi sprengiefni
verður sett á markað stafi ekki áhætta af því lengur, að hann taki
sprengiefnið af markaði eða innkalli það innan hæfilegs frests
sem aðildarríkið mælir fyrir um miðað við eðli áhættunnar.
2. Rekstraraðilinn skal tryggja að gripið sé til aðgerða til
úrbóta að því er varðar öll viðkomandi sprengiefni sem hann
hefur boðið fram á markaði í gervöllu Sambandinu.
3. Aðildarríkið skal tafarlaust tilkynna framkvæmdastjórninni
og hinum aðildarríkjunum um það. Í þessum upplýsingum
skulu koma fram öll tiltæk smáatriði, einkum gögn, sem
nauðsynleg eru til að sanngreina viðkomandi sprengiefni,
uppruna og aðfangakeðju sprengiefnisins, eðli áhættunnar, sem
henni fylgir, og eðli og gildistíma landsbundinna ráðstafana
sem gerðar hafa verið.

43. gr.
Verndarráðstafanameðferð Sambandsins
1. Ef við lok málsmeðferðarinnar, sem sett er fram í 3. og
4. mgr. 42. gr., andmælum er hreyft við ráðstöfun, sem
aðildarríki gerir, eða ef framkvæmdastjórnin telur að
ráðstöfun aðildarríkis stríði gegn löggjöf Sambandsins skal
framkvæmdastjórnin án tafar hefja viðræður við aðildarríkin
og viðkomandi rekstraraðila og leggja mat á ráðstöfun aðildar
ríkis. Á grundvelli niðurstaðna úr þessu mati skal fram
kvæmdastjórnin samþykkja framkvæmdargerð til að ákveða
hvort ráðstöfun aðildarríkisins sé réttlætanleg eða ekki.

Framkvæmdastjórnin skal beina ákvörðun sinni til allra
aðildarríkja og skal þegar í stað veita þeim og viðkomandi
rekstraraðila eða rekstraraðilum upplýsingar þar um.

2. Teljist ráðstöfun aðildarríkis réttlætanleg skulu öll
aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að
sprengiefni, sem ekki uppfyllir kröfurnar, sé tekið af markaði
þeirra og tilkynna framkvæmdastjórninni um það. Teljist
ráðstöfun aðildarríkis ekki réttlætanleg skal hlutaðeigandi
aðildarríki afturkalla ráðstöfunina.

4. Framkvæmdastjórnin skal án tafar hefja viðræður við
aðildarríkin og viðkomandi rekstraraðila og leggja mat á
ráðstafanir aðildarríkis sem gerðar hafa verið. Á grundvelli
niðurstaðna úr þessu mati skal framkvæmdastjórnin ákveða
með framkvæmdargerðum hvort ráðstöfun aðildarríkis er
réttlætanleg eða ekki og, ef nauðsyn krefur, leggja til viðeigandi
ráðstafanir.
Framkvæmdargerðirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein
þessarar málsgreinar, skulu samþykktar í samræmi við
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 49. gr.
Þegar brýna nauðsyn ber til í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum
varðandi heilsu- og öryggisvernd einstaklinga eða verndun
eigna og umhverfis, skal framkvæmdastjórnin samþykkja
framkvæmdargerðir, sem öðlist strax gildi, í samræmi við
málsmeðferðina sem vísað er til í 4. mgr. 49. gr.
5. Framkvæmdastjórnin skal beina ákvörðun sinni til allra
aðildarríkja og skal þegar í stað veita þeim og viðkomandi
rekstraraðila eða rekstraraðilum upplýsingar þar um.
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45. gr.

47. gr.

Kröfur formlega ekki uppfylltar

Beiting valdaframsals

1. Með fyrirvara um 42. gr. skal aðildarríki krefjast þess að
viðkomandi rekstraraðili ráði bót á viðkomandi vanefndum
komist það að einni af eftirfarandi niðurstöðum:

1. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir, með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir
um í þessari grein.

a) að CE-merki hafi verið fest á með þeim hætti að það brjóti
gegn ákvæði 30. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 eða
23. gr. þessarar tilskipunar,

b) að CE-merki hafi ekki verið fest á,

c) að kenninúmer tilkynntu stofunnar, ef sú stofa tekur þátt
í eftirlitsþætti framleiðslunnar, hafi verið fest á þannig að
það brjóti gegn ákvæði 23. gr. eða hafi ekki verið fest á,

d) að ESB-samræmisyfirlýsing hafi ekki verið útbúin,

e) að ESB-samræmisyfirlýsing hafi ekki verið útbúin með
réttum hætti,

f) að tæknigögn séu annaðhvort ekki tiltæk eða ekki tæmandi,

g) að upplýsingarnar, sem um getur í 5. mgr. 5. gr. eða 3. mgr.
7. gr., vanti, séu rangar eða ófullnægjandi,

h) að ein eða fleiri af þeim stjórnsýslukröfum sem kveðið er á
um í 5. eða 7. gr. séu ekki uppfylltar.

2. Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldu gerðirnar, sem um getur í 46. gr., í fimm ár frá og
með 18. apríl 2014. Framkvæmdastjórnin skal taka saman
skýrslu um valdaframsalið eigi síðar en níu mánuðum fyrir
lok fimm ára tímabilsins. Framsal valds skal framlengt með
þegjandi samkomulagi um jafnlangan tíma nema Evrópuþingið
eða ráðið andmæli þeirri framlengingu eigi síðar en þremur
mánuðum fyrir lok hvers tímabils.
3. Evrópuþingið eða ráðið getur hvenær sem er afturkallað
framsal valds sem um getur í 46. gr. Með ákvörðun um
afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins sem tilgreint er
í þeirri ákvörðun. Ákvörðunin öðlast gildi daginn eftir birtingu
hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir
því sem tilgreint er í ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á
gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.
4. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda
gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu.
5. Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 46. gr., skal því
aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða ráðið hafi ekki haft
uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um
gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða ef bæði Evrópuþingið
og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn
er liðinn, um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum.
Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði
Evrópuþingsins eða ráðsins.
48. gr.

2. Ef vanefndir þær sem um getur í 1. mgr. eru viðvarandi
skal hlutaðeigandi aðildarríki gera allar viðeigandi ráðstafanir
til að takmarka eða banna að sprengiefnið sé boðið fram á
markaði eða tryggja að það sé afturkallað eða tekið af markaði.

7. KAFLI
FRAMSELT VALD, FRAMKVÆMDARVALD OG
NEFND
46. gr.
Framselt vald
Framkvæmdastjórninni skal falið vald til að samþykkja
framseldar gerðir í samræmi við 47. gr. í því skyni að uppfæra
I. viðauka til að laga hann að tilmælum SÞ um flutning á
hættulegum farmi.

Framkvæmdargerðir
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja framkvæmdargerðir þar
sem sett er tæknilegt fyrirkomulag í tengslum við beitingu 11.
gr., einkum fyrirmyndina að skjali sem nota skal.

Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 49. gr.

49. gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar
um sprengiefni til almennra nota. Þessi nefnd skal vera nefnd í
skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
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2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 4. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 5. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
4. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gildir 8. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 182/2011, í tengslum við 5. gr. þeirrar
reglugerðar.
5. Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við nefndina
um málefni sem krefjast samráðs við sérfræðinga samkvæmt
reglugerð (ESB) nr. 1025/2012 eða samkvæmt annarri löggjöf
Sambandsins.
Nefndin getur enn fremur rannsakað öll önnur mál sem varða
beitingu þessarar tilskipunar, sem annaðhvort formaður
hennar vekur athygli á eða fulltrúi aðildarríkis, í samræmi við
starfsreglur nefndarinnar.
8. KAFLI

13.10.2016

52. gr.
Lögleiðing
1. Aðildarríki skulu, eigi síðar en 19. apríl 2016, samþykkja
og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að uppfylla
ákvæði 2. gr. (2. mgr., 7.–13. mgr. og 15.–24. mgr.), 3.–10. gr.,
14. gr. (1. mgr.), 15. og 16. gr., 20. gr. (i. liður a-liðar), 21.–27.
gr., 28. gr. (1.–4. mgr., 6., 7., 10. og 11. mgr.), 29.–45. gr., 50.
gr., 51. gr. og III. og IV. viðauka. Þau skulu þegar í stað senda
framkvæmdastjórninni texta þessara ráðstafana.

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá 20. apríl 2016.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
eru birtar opinberlega. Í þeim skal einnig vera yfirlýsing um að
líta beri á tilvísanir í gildandi lögum og stjórnsýslufyrirmælum
í tilskipunina, sem er felld niður með þessari tilskipun, sem
tilvísanir í þessa tilskipun. Aðildarríkin skulu setja nánari
reglur um slíka tilvísun og hvernig yfirlýsingin skal sett fram.

UMBREYTINGAR- OG LOKAÁKVÆÐI
50. gr.
Viðurlög
Aðildarríkin skulu mæla fyrir um reglur um viðurlög við
brotum rekstraraðila á ákvæðum landslaga, sem eru samþykkt
samkvæmt þessari tilskipun, og gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé framfylgt. Slíkar reglur
geta falið í sér refsiviðurlög vegna alvarlegra brota.

Viðurlögin skulu vera skilvirk, í réttu hlutfalli við brotið og
hafa letjandi áhrif.

51. gr.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

53. gr.
Niðurfelling
Tilskipun 93/15/EBE, eins og henni var breytt með
reglugerðunum, sem tilgreindar eru í A-hluta V. viðauka, og
tilskipun 2004/57/EB eru felldar úr gildi frá og með 20. apríl
2016, með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna að því
er varðar þá fresti til lögleiðingar og gildistökudagsetningar
tilskipananna sem eru tilgreindir í B-hluta V. viðauka.

Umbreytingarákvæði
1. Aðildarríkin skulu ekki hindra að sprengiefni, sem falla
undir og eru í samræmi við tilskipun 93/15/EBE og sem voru
sett á markaðinn fyrir 20. apríl 2016, séu boðin fram á markaði.

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem tilvísanir
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í VI. viðauka.

2. Vottorð, sem gefin eru út samkvæmt tilskipun 93/15/EBE,
gilda samkvæmt þessari tilskipun.

54. gr.

3. Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/43/EB frá
4. apríl 2008 um að koma á, samkvæmt tilskipun ráðsins 93/15/
EBE, kerfi til að auðkenna og rekja sprengiefni til almennra
nota (14), gildir áfram þar til ráðstafanir, sem samþykktar eru
skv. 15. gr. þessarar tilskipunar, koma í stað hennar.
(14) Stjtíð. ESB L 94, 5.4.2008, bls. 8.

Gildistaka og beiting
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Ákvæði 1. gr., 2. gr. (1. mgr., 3.–6. mgr. og 14. mgr.), 11., 12. og
13. gr., 14. gr. (2. mgr.), 17.–19. gr., 20. gr. (ii.–iv. liður a-liðar
og b-liður), 28. gr. (5., 8. og 9. mgr.), 46. gr., 47. gr., 48. og 49.
gr. og I., II., V. og VI. viðauka gilda frá og með 20. apríl 2016.
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55. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.
Gjört í Strassborg 26. febrúar 2014.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd ráðsins,

forseti.

forseti.

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
______
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I. VIÐAUKI
HLUTIR SEM TALDIR ERU VERA FLUGELDAVÖRUR EÐA SKOTFÆRI Í VIÐEIGANDI TILMÆLUM
SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA
UN-nr.

HEITI og LÝSING

FLOKKUR/DEILD

ORÐALISTI (skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

1.2 G

Skotfæri

G-flokkur:
0009

Íkveikjuskotfæri, með eða
án sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu

Almennt heiti sem tengist aðallega hlutum sem notaðir
eru í hernaði og samanstanda af hvers konar sprengjum,
handsprengjum, eldflaugum, jarðsprengjum, skeytum
og öðrum áþekkum búnaði.
Íkveikjuskotfæri
Skotfæri sem innihalda íkveikjuefni. Nema þegar
samsetningin er í sjálfu sér sprengiefni, innihalda
skotfærin einnig eitt eða fleira af eftirfarandi:
drifhleðslu með hvellhettu og kveikihleðslu,
kveikibúnað með sundrara eða kasthleðslu.

0010

Íkveikjuskotfæri, með eða
án sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0009

0015

Reykskotfæri, með eða án
sundrara, kasthleðslu eða
drifhleðslu

1.2 G

Reykskotfæri

0016

Reykskotfæri, með eða án
sundrara, kasthleðslu eða
drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0015

0018

Táraframkallandi skotfæri
með sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu

1.2 G

Táraframkallandi skotfæri með sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu

0019

Táraframkallandi skotfæri
með sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0018

0039

Myndatökublossa
sprengjur

1.2 G

Sprengjur

Blossaskothylki

1.1 G

0049

Skotfæri sem innihalda reykmyndandi efni. Nema
þegar efnið er í sjálfu sér sprengiefni, innihalda
skotfærin einnig eitt eða fleira af eftirfarandi:
drifhleðslu með hvellhettu og kveikihleðslu,
kveikibúnað með sundrara eða kasthleðslu.

Skotfæri sem innihalda táraframkallandi efni. Þau
innihalda einnig eitt eða fleira eftirfarandi: skoteldaefni,
drifhleðslu með hvellhettu og kveikihleðslu,
kveikibúnað með sundrara eða kasthleðslu.

Sprengifimir hlutir sem varpað er úr flugvél.
Þeir geta innihaldið eldfiman vökva með
sundrunarhleðslu, samsetningu fyrir myndatökublossa
eða sundrunarhleðslu. Hugtakið tekur til:
myndatökublossasprengna.
Blossaskothylki
Hlutir, sem samanstanda af hylki, hvellhettu og
blossapúðri, samsettir í eitt stykki sem reiðubúið er til
skots.

0050

Blossaskothylki

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0049

0054

Merkjaskothylki

1.3 G

Merkjaskothylki
Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum
merkjum úr merkjabyssum o.s.frv.
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UN-nr.

0066

HEITI og LÝSING

Kveikiþráður

FLOKKUR/DEILD

ORÐALISTI (skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

1.4 G

Kveikiþráður
Hlutur, sem samanstendur af tauþræði sem hefur verið
húðaður með svörtu púðri eða öðru slíku skoteldaefni,
sem brennur hratt, og sveigjanlegri hlífðarkápu, eða
hlutur sem samanstendur af kjarna úr svörtu púðri sem
er umlukinn sveigjanlegu ofnu efni. Þráðurinn brennur
með framrás eftir lengd sinni með utanáloga og er
notaður til að senda kveikingu frá búnaði yfir í hleðslu.

0092

Yfirborðsblys

1.3 G

Blys Hlutir sem innihalda skoteldaefni og eru hannaðir
til að lýsa, auðkenna, gefa merki eða vara við.

0093

Loftblys

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0101

Kveikiþráður, ekki
sprengifimur

1.3 G

Kveikiþráður/kveikibúnaður (e. Fuse/Fuze)
Þó að orðin séu skyld (franska: fusée, fusil) og séu
stundum talin vera mismunandi stafsetning á sama orði
er gagnlegt að viðhalda þeirri venju að kveikiþráður
(fuse) vísi til kveikibúnaðar (fuze), sem svipar til
þráðar af einhverju tagi, en kveikibúnaður til búnaðar
í skotfærum, sem getur verið ýmist vélbúnaður,
rafbúnaður, efnasamband eða vökvabúnaður og kemur
af stað tundurslóð með sprengibruna eða sprengingu.
Kveikiþráður, tafarlaus, ekki sprengifimur
Hlutur sem samanstendur af bómullarþræði sem hefur
verið mettaður með fínu svörtu púðri (e. quickmatch).
Brennur með utanáloga og er notaður í kveikislóðum
fyrir flugelda o.s.frv.

0103

Kveikirör, málmklætt

1.4 G

Kveikirör, málmklætt
Hlutur sem samanstendur af málmröri og kjarna fylltum
sprengibrunaefni.

0171

Lýsandi skotfæri,
með eða án sundrara,
kasthleðslu eða
drifhleðslu.

1.2 G

0191

Handmerkjagjafi

1.4 G

Hlutir hannaðir til að gefa merki.

0192

Hvellmerki fyrir
járnbrautir

1.1 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0194

Neyðarmerki fyrir skip

1.1 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0195

Neyðarmerki fyrir skip

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0196

Reykmerki

1.1 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0197

Reykmerki

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0212

Ljósspor fyrir skotfæri

1.3 G

Ljósspor fyrir skotfæri

Lýsandi skotfæri, með eða án sundrara, kasthleðslu eða
drifhleðslu.
Skotfæri sem hönnuð eru til að gefa frá sér sterkt, stakt
ljós til að lýsa upp svæði. Hugtakið tekur til lýsandi
skothylkja, handsprengna og skeyta auk lýsandi
sprengna og sprengna til að auðkenna skotmörk.

Innsiglaðir hlutir sem innihalda skoteldaefni, hannaðir
til að sýna feril skeytis.
0254

Lýsandi skotfæri,
með eða án sundrara,
kasthleðslu eða
drifhleðslu.

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0171
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UN-nr.

HEITI og LÝSING

FLOKKUR/DEILD

ORÐALISTI (skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

0297

Lýsandi skotfæri,
með eða án sundrara,
kasthleðslu eða
drifhleðslu.

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0254

0299

Myndatökublossa
sprengjur

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0039

0300

Íkveikjuskotfæri, með eða
án sundrara, kasthleðslu
eða drifhleðslu.

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0009

0301

Táraframkallandi
skotfæri, með sundrara,
kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0018

0303

Reykskotfæri, með eða án
sundrara, kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0015

0306

Ljósspor fyrir skotfæri

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0212

0312

Merkjaskothylki

1.4 G

Merkjaskothylki
Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum
merkjum úr merkjabyssum.

0313

Reykmerki

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0195

0318

Hand- eða
riffilæfingasprengjur

1.3 G

Hand- eða riffilsprengjur

Rörhvellhetta

1.3 G

0319

Hlutir sem eru hannaðir til þess að vera kastað með
handafli eða varpað með riffli. Hugtakið felur í sér:
hand- eða riffilæfingasprengjur.
Rörhvellhetta
Hlutir sem samanstanda af hvellhettu til kveikingar
og viðbótarhleðslu af sprengibrunaefni eins og svörtu
púðri til að kveikja í drifhleðslu í skothylki, t.d. fyrir
fallbyssu.

0320

Rörhvellhetta

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0319

0333

Skoteldar

1.1 G

Skoteldar
Flugeldavörur hannaðar til að skemmta.

0334

Skoteldar

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0333

0335

Skoteldar

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0333

0336

Skoteldar

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0333

0362

Æfingaskotfæri

1.4 G

Æfingaskotfæri
Skotfæri án aðalsundrunarhleðslu sem innihalda
sundrara eða kasthleðslu. Yfirleitt innihalda þau einnig
kveikibúnað og drifhleðslu.

0363

Prófunarskotfæri

1.4 G

Prófunarskotfæri
Skotfæri sem innihalda skoteldaefni, notuð til að prófa
nothæfi eða styrk nýrra skotfæra, vopnaíhluta eða
-samsetninga.

0372

Hand- eða
riffilæfingasprengjur

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0318
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UN-nr.

HEITI og LÝSING

FLOKKUR/DEILD

ORÐALISTI (skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

0373

Handmerkjagjafi

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0191

0403

Loftblys

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0418

Yfirborðsblys

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0419

Yfirborðsblys

1.1 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0420

Loftblys

1.1 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0421

Loftblys

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0424

Treg skeyti, með ljósspori

1.3 G

Skeyti
Hlutir, s.s. sprengikúlur eða byssukúlur, sem skotið
er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu,
riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir,
með eða án ljósspors, eða geta innihaldið sundrara eða
kasthleðslu, eða sundrunarhleðslu. Hugtakið felur í sér:
Treg skeyti, með ljósspori, skeyti með sundrara eða
kasthleðslu, skeyti með sundrunarhleðslu.

0425

Treg skeyti, með ljósspori

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0424

0428

Flugeldavörur til
tækninota

1.1 G

Flugeldavörur til tækninota

0429

Flugeldavörur til
tækninota

1.2 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0428

0430

Flugeldavörur til
tækninota

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0428

0431

Flugeldavörur til
tækninota

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0428

0434

Skeyti með sundrara eða
kasthleðslu

1.2 G

Skeyti

0435

Skeyti með sundrara eða
kasthleðslu

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0434

0452

Hand- eða
riffilæfingasprengjur

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0372

0487

Reykmerki

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0194

0488

Æfingaskotfæri

1.3 G

Æfingaskotfæri

Hlutir sem innihalda skoteldaefni til tækninota, s.s.
varmaframleiðslu, gasframleiðslu, fyrir sjónspil o.s.frv.
Hugtakið tekur ekki til eftirfarandi hluta sem eru
skráðir sérstaklega: allra skotfæra, merkjaskothylkja,
sprengihöggvara fyrir strengi/kaðla, flugelda, loftblysa,
yfirborðsblysa, sleppibúnaðar með sprengiefni,
sprengihnoða, handmerkjagjafa, neyðarmerkja,
hvellmerkja fyrir járnbrautir, reykmerkja.

Hlutir, s.s. sprengikúlur eða byssukúlur, sem skotið
er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu,
riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir,
með eða án ljósspors, eða geta innihaldið sundrara eða
kasthleðslu, eða sundrunarhleðslu. Hugtakið felur í sér:
Skeyti, treg, með ljósspori, skeyti með sundrara eða
kasthleðslu, skeyti með sundrunarhleðslu.

Skotfæri án aðalsundrara sem innihalda sundrara eða
kasthleðslu. Yfirleitt innihalda þau einnig kveikibúnað
og drifhleðslu. Hugtakið tekur ekki til eftirfarandi hluta
sem eru skráðir sérstaklega: Æfingahandsprengjur

Nr. 57/41

Nr. 57/42

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

UN-nr.

HEITI og LÝSING

FLOKKUR/DEILD

ORÐALISTI (skal aðeins notast sem leiðarvísir til upplýsingar)

0492

Hvellmerki fyrir
járnbrautir

1.3 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0194

0493

Hvellmerki fyrir
járnbrautir

1.4 G

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0194

0503

Öryggispúðauppblásarar
eða öryggispúðaeiningar
eða sætisbeltastrekkjarar

1.4 G

0110

Hand- eða
riffilæfingasprengjur

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0318

0193

Hvellmerki fyrir
járnbrautir

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0194

0337

Flugeldar

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0334

0345

Treg skeyti, með ljósspori

1.4 S

Skeyti

S-flokkur

Hlutir, s.s. sprengikúlur eða byssukúlur, sem skotið
er úr fallbyssu eða annars konar stórskotaliðsbyssu,
riffli eða öðru smærra vopni. Þeir geta verið tregir,
með eða án ljósspors, eða geta innihaldið sundrara eða
kasthleðslu, eða sundrunarhleðslu.
0376

Rörhvellhetta

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0319

0404

Loftblys

1.4 S

Sjá færslu fyrir UN-nr. 0092

0405

Merkjaskothylki

1.4 S

Merkjaskothylki
Hlutir hannaðir til að skjóta litblysum eða öðrum
merkjum úr merkjabyssum o.s.frv.

0432

Flugeldavörur til
tækninota

1.4 S
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II. VIÐAUKI
GRUNNKRÖFUR UM ÖRYGGI
I.

Almennar kröfur

1.

Sprengiefni verður að hanna, framleiða og afhenda á þann hátt að lífi og heilsu manna stafi sem minnst hætta af
og komist verið hjá tjóni á eignum og umhverfi við eðlilegar, fyrirsjáanlegar aðstæður, einkum að því er varðar
öryggisreglur og viðteknar venjur áður en sprengiefnið er notað.

2.

Sprengiefni verður að hafa þá afkastagetu sem framleiðandi tilgreinir til tryggingar hámarksöryggis og áreiðanleika
þess.

3.

Sprengiefni verður að hanna og framleiða á þann hátt að hægt sé að farga því með viðeigandi hætti þannig að það
hafi sem minnst áhrif á umhverfið.

II.

Sérstakar kröfur

1.

Eftir því sem við á skulu a.m.k. eftirfarandi upplýsingar og eiginleikar teknir til athugunar og prófuð:
a) hönnun og einkennandi eiginleikar, þ.m.t. efnasamsetning, einsleitni og, eftir því sem við á, stærð og dreifing
kornastærðar,
b) eðlis- og efnafræðilegur stöðugleiki sprengiefnisins við öll umhverfisskilyrði sem geta haft áhrif á það,
c) næmi fyrir höggum og núningi,
d) samrýmanleiki allra íhluta að því er varðar eðlis- og efnafræðilegan stöðugleika,
e) efnafræðilegur hreinleiki sprengiefnisins,
f)

hve vel sprengiefnið þolir vatn ef nota á sprengiefnið í raka eða bleytu og vatn getur dregið úr öryggi og
áreiðanleika þess,

g) hve vel sprengiefnið þolir lágt og hátt hitastig ef geyma á sprengiefnið eða nota við slík skilyrði og áhrif
kælingar og hitunar á einstaka íhluta eða sprengiefnið allt geta dregið úr öryggi og áreiðanleika þess,
h) hve vel sprengiefnið hentar til notkunar við hættulegar aðstæður (t.d. þar sem hætta er á eldfimum lofttegundum
eða heitum massa), ef nota á sprengiefnið við þær aðstæður,
i)

öryggisráðstafanir í þeim tilgangi að koma í veg fyrir ótímabæra ræsingu eða íkveikju af slysni,

j)

rétt hleðsla og virkni sprengiefnisins þegar það er notað eins og til er ætlast,

k) viðeigandi leiðbeiningar og, ef þörf krefur, merkingar er varða örugga meðhöndlun, geymslu, notkun og
förgun,
l)

sá eiginleiki sprengiefnisins, umbúða þess eða annarra íhluta að skemmast ekki við geymslu fyrir „síðasta
notkunardag“ sem framleiðandinn tilgreinir,

m) skrá yfir allan búnað og fylgihluti sem þörf er á til að sprengiefnið virki á áreiðanlegan og öruggan hátt.
2.

Allt sprengiefni skal prófað við raunverulegar aðstæður. Sé það ekki unnt á rannsóknarstofu skal framkvæma
prófanir við þau skilyrði sem sprengiefnið skal notað við.

3.

Kröfur er varða flokka sprengiefna

3.1. Sprengiefni skulu einnig standast eftirfarandi kröfur:
a) fyrirhuguð aðferð við ræsingu verður að tryggja að sprengiefnið sundrist eða brenni til fulls af áreiðanlega og
öryggi; sé um svart púður að ræða skal kanna hversu auðveldlega það brennur,
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b) þegar sprengiefni eru í hulsum verður sundrunin að flytjast á öruggan og áreiðanlegan hátt í gegnum alla
hulsurununa,
c) lofttegundir frá sprengiefnum, sem ætluð eru til nota neðanjarðar, mega aðeins innihalda kolmónoxíð,
köfnunarefnislofttegundir, aðrar lofttegundir, gufur eða leifar fastra efna, sem berast um loftið, í því magni að
það sé ekki heilsuspillandi við venjulegar notkunaraðstæður.
3.2. Sprengiþræðir, öryggisþræðir, aðrir kveikiþræðir og höggbylgjupípur (e. shock tubes) skulu einnig uppfylla
eftirfarandi kröfur:
a) efnið utan um sprengiþræði, öryggisþræði, aðra kveikiþræði og höggbylgjupípur verður að vera nógu sterkt
og verja sprengiefnið nægilega við eðlilegt álag,
b) tilgreina skal færibreytur fyrir brennslutíma öryggisþráða og fylgja þeim nákvæmlega,
c) sprengiþræðina verður að vera hægt að ræsa á áreiðanlegan hátt, þeir verða að hafa nægilega ræsigetu og
standast kröfur um geymsluþol, jafnvel við sérstök loftslagsskilyrði.
3.3. Hvellhettur (þ.m.t. tímahvellhettur) og tengihlutar skulu einnig uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) hvellhettur verða að ræsa sundrun sprengiefnisins, sem nota á með þeim, á áreiðanlegan hátt við öll
fyrirsjáanleg notkunarskilyrði,
b) tengihluti fyrir sprengiþræði verður að vera hægt að ræsa á áreiðanlegan hátt,
c) raki má ekki hafa truflandi áhrif á ræsigetuna,
d) seinkunartími tímahvellhettna verður að vera nógu jafn til að tryggja að líkur á tímaskörun samliggjandi
seinkana séu óverulegar,
e) tilgreina skal rafeiginleika rafmagnshvellhettna á umbúðunum (t.d. straumþröskuld innan öryggismarka,
viðnám),
f)

leiðslurnar í rafmagnshvellhettunum verða að vera nógu vel einangraðar og sterkar, með því er einnig átt við
hversu traustar tengingarnar við hvellhettuna eru, með tilliti til fyrirhugaðrar notkunar þeirra.

3.4. Drifefni og eldflaugaeldsneyti skulu einnig uppfylla eftirfarandi kröfur:
a) þessi efni mega ekki sundrast ef þau eru notuð á fyrirhugaðan hátt,
b) drifefni (t.d. þau sem eru að stofni til nítrósellulósi) verður að verja gegn niðurbroti ef þörf krefur,
c) þegar eldflaugaeldsneyti í föstu formi er samþjappað eða steypt má það ekki innihalda aukarifur eða loftbólur
sem hafa hættuleg áhrif á virkni þeirra.

______
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III. VIÐAUKI
SAMRÆMISMATSAÐFERÐIR
AÐFERÐAREINING B
ESB-gerðarprófun
1.

ESB-gerðarprófun er sá hluti samræmismatsaðferðar þar sem tilkynnt stofa rannsakar tæknilega hönnun
sprengiefnis og sannprófar og staðfestir að tæknileg hönnun sprengiefnisins uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun
sem gilda um hana.

2.

ESB-gerðarprófunin skal framkvæmd sem mat á því hvort tæknileg hönnun sprengiefnisins sé fullnægjandi með
athugun á tæknigögnunum og sönnunargögnunum, sem notuð eru til stuðnings og um getur í 3. lið, ásamt athugun
á sýnishorni af fullbúinni vöru sem er dæmigert fyrir fyrirhugaða framleiðslu (samsetning framleiðslugerðar og
hönnunargerðar).

3.

Framleiðandinn skal leggja fram umsókn um ESB-gerðarprófun hjá einni tilkynntri stofu að eigin vali.
Umsóknin skal innihalda:
a) nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur inn umsóknina, einnig nafn hans og
heimilisfang,
b) skriflega yfirlýsingu um að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
c) tækniskjölin. Tækniskjölin skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort sprengiefnið samræmist
viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar og þau skulu innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í
tæknigögnunum skal tilgreina viðeigandi kröfur og þau skulu, að svo miklu leyti sem það skiptir máli fyrir
matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun sprengiefnisins. Í tækniskjölunum skulu a.m.k. eftirfarandi
atriði koma fram, þar sem það á við:
i.

almenn lýsing á sprengiefninu,

ii. frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum,
straumrásum o.s.frv.,
iii. lýsingar og útskýringar sem nauðsynlegar eru til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á
því hvernig sprengiefnið vinnur,
iv. skrá yfir samhæfðu staðlana, sem beitt er að fullu eða að hluta og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins, og hafi þessum samhæfðu stöðlum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem
eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkröfur þessarar tilskipunar um öryggi, þ.m.t. skrá yfir aðrar
viðeigandi tækniforskriftir sem var beitt; þegar samhæfðum stöðlum hefur verið beitt að hluta til skal í
tæknigögnunum tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
v.

niðurstöður hönnunarútreikninga og athugana, sem gerðar hafa verið, o.s.frv.,

vi. prófunarskýrslur,
d) sýnishorn sem eru dæmigerð fyrir fyrirhugaða framleiðslu; tilkynnta stofan getur farið fram á að fá fleiri
eintök sé þess þörf til að gera fyrirhugaðar prófanir,
e) sönnunargögn sem styðja að tæknihönnun sé fullnægjandi. Í þessum sönnunargögnum, sem notuð eru til
stuðnings, skulu tilgreind öll gögn, sem notuð hafa verið, einkum þar sem viðeigandi samhæfðum stöðlum
hefur ekki verið beitt í heild. Ef nauðsyn krefur skulu í sönnunargögnunum, sem notuð eru til stuðnings, einnig
koma fram niðurstöður prófana sem framkvæmdar hafa verið í samræmi við viðeigandi tækniforskriftir, á
viðeigandi rannsóknarstofu framleiðandans eða á annarri prófunarstofu fyrir hans hönd og á hans ábyrgð.
4.

Tilkynnta stofan skal:
að því er sprengiefnið varðar:
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4.1. rannsaka tæknigögnin og sönnunargögnin, sem notuð eru til stuðnings, til að meta hvort tæknihönnun
sprengiefnisins sé fullnægjandi,
að því er varðar sýnishornið eða sýnishornin:
4.2. sannprófa að sýnishornið eða sýnishornin hafi verið framleidd í samræmi við tæknigögnin og auðkenna þá þætti
sem hafa verið hannaðir í samræmi við gildandi ákvæði viðeigandi samhæfðra staðla og þá þætti sem hafa verið
hannaðir í samræmi við aðrar viðeigandi tækniforskriftir,
4.3. þegar framleiðandinn hefur kosið að beita viðeigandi samhæfðum stöðlum, gera eða láta gera viðeigandi athuganir
og prófanir til að kanna hvort þeim hefur verið beitt með réttum hætti,
4.4. þegar framleiðandi hefur valið að nota aðrar viðeigandi tækniforskriftir en ekki lausnirnar í viðeigandi samhæfðum
stöðlum, gera eða láta gera viðeigandi athuganir og prófanir til að kanna hvort þær lausnir sem framleiðandi hefur
valið uppfylli samsvarandi grunnkröfur um öryggi í þessari tilskipun,
4.5. semja við framleiðandann um hvar athuganir og prófanir skuli fara fram.
5.

Tilkynnta stofan skal gera matsskýrslu þar sem skráðar eru þær aðgerðir sem gripið hefur verið til í samræmi við 4.
lið og niðurstöður þeirra. Tilkynnta stofan skal, með fyrirvara um skyldur sínar gagnvart tilkynningaryfirvöldum,
einungis birta efni þeirrar skýrslu, að hluta til eða í heild, með samþykki framleiðandans.

6.

Ef gerðareintakið uppfyllir þær kröfur þessarar tilskipunar sem eiga við um viðkomandi sprengiefni skal tilkynnta
stofan gefa út ESB-gerðarprófunarvottorð handa framleiðandanum. Vottorðið skal innihalda nafn og heimilisfang
framleiðandans, niðurstöður athugunarinnar, skilyrði fyrir því að vottorðið sé gilt (ef einhver eru) og nauðsynlegar
upplýsingar til að auðkenna samþykkta gerðareintakið; ESB-gerðarprófunarvottorðinu getur fylgt einn viðauki
eða fleiri.
ESB-gerðarprófunarvottorðið og viðaukar þess skulu innihalda allar upplýsingar, sem skipta máli, til að gera kleift
að meta samræmi framleiddra sprengiefna við þá gerð sem er til skoðunar og framkvæma eftirlit meðan á notkun
stendur.
Ef gerðareintakið uppfyllir ekki viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar skal tilkynnta stofan synja um útgáfu ESBgerðarprófunarvottorðsins og tilkynna umsækjanda um það og gefa ítarlegan rökstuðning fyrir synjuninni.

7.

Tilkynnta stofan skal fylgjast með breytingum á almennt viðurkenndri tækni og ef það kemur í ljós að samþykkta
gerðareintakið uppfyllir ekki lengur viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar skal hún ákvarða hvort það þurfi að
rannsaka þessar breytingar frekar. Ef sú er raunin skal tilkynnta stofan upplýsa framleiðandann um það.
Framleiðandinn skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem geymir tæknigögnin er varða ESB-gerðarprófunarvottorðið,
um allar breytingar á samþykktu gerðareintaki sem geta haft áhrif á hvort sprengiefnið uppfylli grunnkröfur um
öryggi í þessari tilskipun eða skilyrði fyrir gildi vottorðsins. Fyrir slíkar breytingar skal krefjast viðbótarsamþykkis
í formi viðbótar við upphaflega ESB-gerðarprófunarvottorðið.

8.

Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um þau ESB-gerðarprófunarvottorð og/eða viðbætur
við þau, sem hún hefur gefið út eða afturkallað, og hún skal einnig, reglulega eða samkvæmt beiðni, veita
tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni yfir vottorð og/eða viðbætur við þau sem hefur verið synjað um,
hafa verið felld tímabundið úr gildi eða takmörkuð á annan hátt.
Hver tilkynnt stofa skal upplýsa aðrar tilkynntar stofur um þau ESB-gerðarprófunarvottorð og/eða viðbætur við
þau, sem hún hefur synjað um samþykki, afturkallað, fellt tímabundið úr gildi eða takmarkað á annan hátt, og,
samkvæmt beiðni, um þau vottorð og/eða viðbætur við þau sem hún hefur gefið út.
Framkvæmdastjórnin, aðildarríkin og aðrar tilkynntar stofur geta fengið afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðunum
og/eða viðbótum við þau samkvæmt beiðni. Ef framkvæmdastjórnin og aðildarríkin óska eftir því geta þau
fengið afrit af tækniskjölunum og niðurstöðum athugana sem tilkynnta stofan framkvæmir. Tilkynnta stofan skal
varðveita afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu, viðaukum og viðbótum við það ásamt tæknimöppunni, þ.m.t.
gögnin sem framleiðandinn leggur fram, þar til gildistími vottorðsins rennur út.

13.10.2016

13.10.2016

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

9.

Framleiðandinn skal varðveita afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu, viðaukum og viðbótum við það ásamt
tæknigögnunum þannig að þau séu tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað.

10.

Viðurkenndur fulltrúi framleiðandans getur lagt fram umsókn, sem um getur í 3. lið, og uppfyllt skyldurnar, sem
settar eru fram í 7. og 9. lið, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.
AÐFERÐAREINING C2

Gerðarsamræmi byggt á innra framleiðslueftirliti ásamt vöruathugunum undir eftirliti með óreglulegu millibili
1.

Gerðarsamræmi, sem byggist á innra framleiðslueftirliti ásamt vöruathugunum undir eftirliti með óreglulegu
millibili, er sá hluti samræmismatsaðferðarinnar þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar, sem mælt er fyrir
um í 2., 3. og 4. lið, og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að sprengiefnin, sem um er að ræða, séu í samræmi
við gerðareintakið sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda
um þau.

2.

Framleiðsla
Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleidd
sprengiefni séu í samræmi við gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og uppfylli kröfur
þessarar tilskipunar sem gilda um þau.

3.

Vöruathuganir
Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal gera eða láta gera vöruathuganir með óreglulegu millibili, sem stofan
ákvarðar, til að sannprófa gæði innri athugana á sprengiefninu, m.a. að teknu tilliti til þess hversu tæknilega flókin
sprengiefnin eru og umfangs framleiðslunnar. Tilkynnta stofan tekur fullnægjandi sýni af fullunnum vörum á
staðnum, áður en varan er sett á markað, og skal sýnið athugað og viðeigandi prófanir gerðar, eins og lýst er í
viðkomandi hlutum samhæfðu staðlanna og/eða samsvarandi prófanir, sem settar eru fram í öðrum viðeigandi
tækniforskriftum til að ganga úr skugga um samræmi sprengiefnisins við gerðareintakið, sem lýst er í ESBgerðarprófunarvottorðinu, og hvort það uppfylli viðeigandi kröfur í þessari tilskipun. Í þeim tilvikum sem sýni
uppfyllir ekki samþykkt gæðastig skal tilkynnta stofan gera viðeigandi ráðstafanir.
Aðferðinni, sem beita skal til að meta nothæfi sýna, er ætlað að ákvarða hvort framleiðsluferli sprengiefnisins sé
innan ásættanlegra marka í því skyni að tryggja samræmi sprengiefnisins við tilskildar kröfur.
Framleiðandi skal, á ábyrgð tilkynntu stofunnar, festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á vöruna meðan á
framleiðslu stendur.

4.

CE-merki og ESB-samræmisyfirlýsing

4.1. Framleiðandi skal festa CE-merki á öll sprengiefni, sem eru í samræmi við gerðareintakið sem er lýst í ESBgerðarprófunarvottorðinu, og uppfylla viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.
4.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisyfirlýsingu fyrir hverja gerð sprengiefnis og varðveita
hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað. Í ESBsamræmisyfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða sprengiefni hún var samin fyrir.
Afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.
5.

Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, sem settar eru fram í 4. lið, fyrir hans hönd og á
hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.
AÐFERÐAREINING D
Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu framleiðsluferlisins

1.

Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu framleiðsluferlisins er sá hluti samræmismatsaðferðarinnar þar sem
framleiðandinn uppfyllir skyldurnar, sem mælt er fyrir um í 2. og 5. lið, og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð
að sprengiefnin, sem um er að ræða, séu í samræmi við gerðareintakið sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu
og uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um þau.
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2.

Framleiðsla
Framleiðandinn skal nota samþykkt gæðakerfi fyrir framleiðslu, lokaeftirlit með fullunnum vörum og prófanir á
sprengiefnunum, sem um er að ræða, eins og tilgreint er í 3. lið, og sæta eftirliti því sem tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðakerfi

3.1. Framleiðandi skal leggja inn umsókn um mat á gæðakerfi sínu vegna viðkomandi sprengiefna hjá tilkynntri stofu
að eigin vali.
Umsóknin skal innihalda:
a) nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur inn umsóknina, einnig nafn hans og
heimilisfang,
b) skriflega yfirlýsingu um að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
c) allar upplýsingar, sem máli skipta, um fyrirhugaðan flokk sprengiefna,
d) skjöl um gæðakerfið,
e) tækniskjöl um samþykkta gerðareintakið og afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu.
3.2. Gæðakerfið á að tryggja að sprengiefnin séu í samræmi við gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðar
prófunarvottorðinu, og uppfylli kröfur þessarar tilskipunar sem við þau eiga.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandi hefur tekið tillit til, skal skjalfesta á kerfisbundinn og skipulegan
hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi skjöl um gæðakerfið eiga að tryggja að gæðaáætlanir,
-skipulag, -handbækur og -skýrslur séu alltaf túlkuð á sama hátt.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
a) gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda, með tilliti til vörugæða,
b) samsvarandi aðferðum við framleiðslu, gæðastýringu og gæðatryggingu og þeim ferlum og kerfisbundnu
aðgerðum sem nota skal,
c) þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða fyrir, við og eftir framleiðslu og hversu oft þær verða gerðar,
d) gæðaskýrslum, s.s. skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og
hæfi hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.,
e) aðferðum við vöktun á því að tilskilin vörugæði hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirkt.
3.3. Tilkynnta stofan skal meta gæðakerfið til þess að ákvarða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2.
Stofan skal ætla fyrir fram að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er varðar þætti gæðakerfisins sem
uppfylla samsvarandi forskriftir viðeigandi samhæfðra staðla.
Í úttektarhópnum skal vera a.m.k. einn aðili sem hefur reynslu af mati á því vörusviði og á þeirri framleiðslutækni
sem um er að ræða og býr yfir þekkingu á viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar auk þess að búa yfir reynslu af
gæðastjórnunarkerfum. Hluti af úttektinni skal vera matsheimsókn á athafnasvæði framleiðanda. Úttektarhópurinn
skal endurskoða tækniskjölin, sem um getur í e-lið í lið 3.1, til að sannreyna getu framleiðandans til að greina
viðeigandi kröfur í þessari tilskipun og framkvæma nauðsynlegar athuganir í því skyni að tryggja að sprengiefnið
uppfylli þessar kröfur.
Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður úttektarinnar og rökstudda
ákvörðun um matið.
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3.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeirri mynd sem það hefur verið
samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhalda því svo það sé fullnægjandi og skilvirkt.
3.5. Framleiðandi skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnta stofan skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytta gæðakerfið muni áfram
fullnægja kröfunum, sem um getur í lið 3.2, eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Stofan skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sína. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður athugunarinnar og
rökstudda ákvörðun um matið.
4.

Eftirlit á ábyrgð tilkynntu stofunnar

4.1. Tilgangur eftirlitsins er að tryggja að framleiðandinn ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðakerfi leggur
honum á herðar.
4.2. Framleiðandinn skal veita tilkynntu stofunni aðgang til að meta framleiðslu-, skoðunar-, prófunar- og geymslustaði
og láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
a) skjöl um gæðakerfið,
b) gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi
hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.
4.3. Tilkynnta stofan skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðhaldi gæðakerfinu og noti það og
gefa framleiðanda úttektarskýrslu.
4.4. Að auki getur tilkynnta stofan komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Í slíkum heimsóknum er tilkynntu
stofunni heimilt, ef þörf er á, að gera eða láta gera prófanir á vörum til að færa sönnur á að gæðakerfið vinni rétt.
Tilkynnta stofan skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.
5.

CE-merki og ESB-samræmisyfirlýsing

5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og einnig, á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 3.1, kenninúmer hins
síðarnefnda á sérhvert sprengiefni sem samræmist gerðareintakinu sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og
fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.
5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisyfirlýsingu fyrir hverja gerð sprengiefnis og varðveita
hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað. Í ESBsamræmisyfirlýsingunni skal tilgreina fyrir hvaða sprengiefni hún var samin fyrir.
Afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.
6.

Framleiðandinn skal hafa eftirfarandi tiltækt fyrir landsyfirvöld í tíu ár eftir að sprengiefnið er sett á markað:
a) skjölin sem um getur í lið 3.1,
b) upplýsingar um breytingarnar, sem um getur í lið 3.5, í þeirri mynd sem þær hafa verið samþykktar,
c) þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynntu stofunni sem um getur í liðum 3.5, 4.3 og 4.4.

7.

Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um samþykki fyrir gæðakerfum, sem hafa verið gefin út
eða afturkölluð, og skal, reglulega eða samkvæmt beiðni, veita tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni
yfir gæðakerfi sem synjað hefur verið um samþykki, þar sem samþykki hefur verið fellt tímabundið úr gildi eða
takmarkað á annan hátt.
Hver tilkynnt stofa skal upplýsa aðrar tilkynntar stofur um gæðakerfi sem hún hefur synjað um samþykki, þar
sem samþykki hefur verið fellt tímabundið úr gildi, afturkallað eða takmarkað á annan hátt og einnig, samkvæmt
beiðni, um samþykki fyrir gæðakerfum sem hún hefur gefið út.
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8.

Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, sem settar eru fram í liðum 3.1 og 3.5 og 5. og 6.
lið, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.
AÐFERÐAREINING E
Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu vöru

1.

Gerðarsamræmi byggt á gæðatryggingu vöru er sá hluti samræmismatsaðferðarinnar þar sem framleiðandinn
uppfyllir skyldurnar, sem mælt er fyrir um í 2. og 5. lið, og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að sprengiefnin,
sem um er að ræða, séu í samræmi við gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og uppfylli
kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um þau.

2.

Framleiðsla
Framleiðandinn skal nota samþykkt gæðakerfi við lokaeftirlit með fullunnum vörum og prófun á sprengiefnunum,
sem um er að ræða, eins og tilgreint er í 3. lið, og sæta eftirliti því sem tilgreint er í 4. lið.

3.

Gæðakerfi

3.1. Framleiðandi skal leggja inn umsókn um mat á gæðakerfi sínu vegna viðkomandi sprengiefna hjá tilkynntri stofu
að eigin vali.
Umsóknin skal innihalda:
a) nafn og heimilisfang framleiðandans og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur inn umsóknina, einnig nafn hans og
heimilisfang,
b) skriflega yfirlýsingu um að sama umsókn hafi ekki verið lögð inn hjá annarri tilkynntri stofu,
c) allar upplýsingar, sem máli skipta, um fyrirhugaðan flokk sprengiefna,
d) skjöl um gæðakerfið,
e) tækniskjöl um samþykkta gerðareintakið og afrit af ESB-gerðarprófunarvottorðinu.
3.2. Gæðakerfið á að tryggja að sprengiefnin séu í samræmi við gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðar
prófunarvottorðinu, og viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.
Alla þá þætti, kröfur og ákvæði sem framleiðandinn hefur tekið tillit til, skal skjalfesta á kerfisbundinn og
skipulegan hátt sem skriflegar reglur, aðferðir og leiðbeiningar. Þessi skjöl um gæðakerfið eiga að tryggja að
gæðaáætlanir, -skipulag, -handbækur og -skýrslur séu alltaf túlkaðar á sama hátt.
Gögnin skulu einkum innihalda fullnægjandi lýsingu á:
a) gæðamarkmiðum og skipulagi, ábyrgð og valdi stjórnenda með tilliti til vörugæða,
b) þeim athugunum og prófunum sem gerðar verða að framleiðslu lokinni,
c) gæðaskýrslum, s.s. skoðunarskýrslum og prófunargögnum, kvörðunargögnum, skýrslum um menntun og
hæfi hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.,
d) aðferðum við vöktun á því að gæðakerfið sé skilvirkt.
3.3. Tilkynnta stofan skal meta gæðakerfið til þess að ákvarða hvort það fullnægi kröfunum sem um getur í lið 3.2.
Stofan skal ætla fyrirfram að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er varðar þætti gæðakerfisins sem uppfylla
samsvarandi forskriftir viðeigandi samhæfðra staðla.
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Í úttektarhópnum skal vera a.m.k. einn aðili sem hefur reynslu af mati á því vörusviði og á þeirri framleiðslutækni
sem um er að ræða og býr yfir þekkingu á viðeigandi kröfum þessarar tilskipunar auk þess að búa yfir reynslu af
gæðastjórnunarkerfum. Hluti af úttektinni skal vera matsheimsókn á athafnasvæði framleiðanda. Úttektarhópurinn
skal endurskoða tækniskjölin, sem um getur í e-lið í lið 3.1, til að sannreyna getu framleiðandans til að greina
viðkomandi kröfur í þessari tilskipun og framkvæma nauðsynlegar athuganir í því skyni að tryggja að sprengiefnið
uppfylli þessar kröfur.
Ákvörðunin skal tilkynnt framleiðandanum. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður úttektarinnar og rökstudda
ákvörðun um matið.
3.4. Framleiðandinn skal skuldbinda sig til að rækja þær skyldur sem gæðakerfið, í þeirri mynd sem það hefur verið
samþykkt, leggur honum á herðar og að viðhalda því svo það sé fullnægjandi og skilvirkt.
3.5. Framleiðandi skal upplýsa tilkynntu stofuna, sem samþykkti gæðakerfið, um allar fyrirhugaðar breytingar á því.
Tilkynnta stofan skal meta þær breytingar sem lagðar eru til og ákveða hvort breytt gæðakerfi muni áfram
fullnægja kröfunum, sem um getur í lið 3.2, eða hvort nýtt mat þurfi að fara fram.
Stofan skal tilkynna framleiðandanum ákvörðun sína. Tilkynningin skal innihalda niðurstöður athugunarinnar og
rökstudda ákvörðun um matið.
4.

Eftirlit á ábyrgð tilkynntu stofunnar

4.1. Tilgangur eftirlitsins er að tryggja að framleiðandinn ræki þær skyldur sem hið samþykkta gæðakerfi leggur
honum á herðar.
4.2. Framleiðandinn skal veita tilkynntu stofunni aðgang til að meta framleiðslu-, skoðunar-, prófunar- og geymslustaði
og láta henni í té allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:
a) skjöl um gæðakerfið,
b) gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn, skýrslur um menntun og hæfi
hlutaðeigandi starfsfólks o.s.frv.
4.3. Tilkynnta stofan skal með jöfnu millibili gera úttekt á því hvort framleiðandi viðhaldi gæðakerfinu og noti það og
gefa framleiðanda úttektarskýrslu.
4.4. Að auki getur tilkynnta stofan komið óvænt í heimsókn til framleiðandans. Í slíkum heimsóknum er tilkynntu
stofunni heimilt, ef þörf er á, að gera eða láta gera prófanir á vörum til að færa sönnur á að gæðakerfið vinni rétt.
Tilkynnta stofan skal gefa framleiðandanum skýrslu um heimsóknina og, hafi prófun farið fram, prófunarskýrslu.
5.

CE-merki og ESB-samræmisyfirlýsing

5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og einnig, á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 3.1, kenninúmer hins
síðarnefnda á sérhvert sprengiefni sem samræmist gerðareintakinu sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og
fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.
5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisyfirlýsingu fyrir hverja gerð sprengiefnis og varðveita
hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað. Í ESBsamræmisyfirlýsingunni skal tilgreina þá gerð sprengiefnis sem hún á við.
Afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.
6.

Framleiðandinn skal hafa eftirfarandi tiltækt fyrir landsyfirvöld í tíu ár eftir að sprengiefnið er sett á markað:
a) skjölin, sem um getur í lið 3.1,
b) upplýsingar um breytingarnar, sem um getur í lið 3.5, í þeirri mynd sem þær hafa verið samþykktar,
c) þær ákvarðanir og skýrslur frá tilkynntu stofunni sem um getur í liðum 3.5, 4.3 og 4.4.
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7.

Hver tilkynnt stofa skal upplýsa tilkynningaryfirvöld sín um samþykki fyrir gæðakerfum, sem hafa verið gefin út
eða afturkölluð, og skal, reglulega eða samkvæmt beiðni, veita tilkynningaryfirvöldum sínum aðgang að skránni
yfir gæðakerfi sem synjað hefur verið um samþykki, þar sem samþykki hefur verið fellt tímabundið úr gildi eða
takmarkað á annan hátt.
Sérhver tilkynnt stofa skal upplýsa aðrar tilkynntar stofur um gæðakerfi sem hún hefur synjað um samþykki, fellt
samþykki fyrir tímabundið úr gildi eða afturkallað og, samkvæmt beiðni, um samþykki fyrir gæðakerfum sem hún
hefur gefið út.

8.

Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, sem settar eru fram í liðum 3.1 og 3.5 og 5. og 6.
lið, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.
AÐFERÐAREINING F
Gerðarsamræmi byggt á sannprófun vöru

1.

Gerðarsamræmi byggt á sannprófun vöru er sá hluti samræmismatsaðferðar þar sem framleiðandinn uppfyllir
skyldurnar, sem mælt er fyrir um í 2. lið, lið 5.1 og 6. lið, og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að sprengiefnin,
sem um er að ræða, sem hafa verið sannprófuð í samræmi við ákvæði 3. liðar, séu í samræmi við þá gerð sem lýst
er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda um þau.

2.

Framleiðsla
Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleidd
sprengiefni séu í samræmi við samþykkta gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og uppfylli
kröfur þessarar tilskipunar sem gilda um þau.

3.

Sannprófun
Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir til að kanna samræmi
sprengiefnanna við samþykkta gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og viðeigandi kröfur
í þessari tilskipun.
Athuganir og prófanir skulu gerðar til að kanna að sprengiefnin séu í samræmi við viðkomandi kröfur, annaðhvort
með því að athuga og prófa hvert vörueintak, eins og tilgreint er í 4. lið, eða með því að athuga og prófa
sprengiefnin á tölfræðilegum grundvelli, eins og tilgreint er í 5. lið, eftir því hvað framleiðandi velur.

4.

Sannprófun á samræmi með athugun og prófun á hverju vörueintaki

4.1. Öll sprengiefni skulu athuguð hvert fyrir sig og gerðar prófanir, sem fjallað er um í viðeigandi samhæfðum
staðli eða stöðlum, og/eða samsvarandi prófanir, sem fjallað er um í öðrum viðkomandi tækniforskriftum, til að
sannreyna að þau séu í samræmi við samþykkta gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og
viðkomandi kröfur í þessari tilskipun. Ef slíkur samhæfður staðall er ekki fyrir hendi skal hlutaðeigandi tilkynnt
stofa ákveða hvaða prófanir er viðeigandi að framkvæma.
4.2. Tilkynnta stofan skal gefa út samræmisvottorð, að því er varðar þær athuganir og prófanir sem framkvæmdar eru,
og skal hún setja kenninúmer sitt á öll samþykkt sprengiefni eða láta gera það á eigin ábyrgð.
Framleiðandinn skal varðveita samræmisvottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld til
skoðunar í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað.
5.

Tölfræðileg sannprófun á samræmi

5.1. Framleiðandi skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að hver
framleiðslulota verði einsleit og skal hann leggja fram sprengiefni sín til sannprófunar í einsleitum framleiðslulotum.
5.2. Slembisýni skal tekið úr hverri framleiðslulotu. Öll sprengiefni í sýni skulu athuguð hvert fyrir sig og gerðar
prófanir, sem fjallað er um í viðeigandi samhæfðum staðli eða stöðlum, og/eða samsvarandi prófanir, sem
fjallað er um í öðrum viðkomandi tækniforskriftum, til að sannreyna að þau séu í samræmi við samþykkta
gerðareintakið, sem lýst er í ESB-gerðarprófunarvottorðinu, og viðkomandi kröfur í þessari tilskipun og til að
ákvarða hvort framleiðslulotan verði samþykkt eða henni hafnað. Ef slíkur samhæfður staðall er ekki fyrir hendi
skal hlutaðeigandi tilkynnt stofa ákveða hvaða prófanir er viðeigandi að framkvæma.
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5.3. Ef framleiðslulota er samþykkt teljast öll sprengiefnin í lotunni samþykkt, að frátöldum þeim sprengiefnum í
sýninu sem töldust ekki uppfylla kröfur prófunarinnar.
Tilkynnta stofan skal gefa út samræmisvottorð að því er varðar athuganir og prófanir, sem framkvæmdar eru, og
skal festa kenninúmer sitt á sérhvert samþykkt sprengiefni eða láta gera það á eigin ábyrgð.
Framleiðandinn skal varðveita samræmisvottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár
eftir að sprengiefnið er sett á markað.
5.4. Ef framleiðslulotu er hafnað skal tilkynnta stofan eða lögbært yfirvald gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í
veg fyrir að sú lota verði sett á markað. Ef algengt er að framleiðslulotum sé hafnað getur tilkynnti aðilinn frestað
tölfræðilegri sannprófun og gert viðeigandi ráðstafanir.
6.

CE-merki og ESB-samræmisyfirlýsing

6.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og einnig, á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í 3. lið, kenninúmer
hins síðarnefnda á sérhvert sprengiefni sem samræmist samþykkta gerðareintakinu, sem lýst er í ESBgerðarprófunarvottorðinu, og fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.
6.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisyfirlýsingu fyrir hverja gerð sprengiefnis og varðveita
hana þannig að hún sé tiltæk fyrir landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað. Í ESBsamræmisyfirlýsingunni skal tilgreina þá gerð sprengiefnis sem hún á við.
Afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.
Framleiðandinn má einnig festa kenninúmer tilkynntu stofunnar á sprengiefnin á ábyrgð þess síðarnefnda, ef
tilkynnta stofan, sem um getur í 3. lið, samþykkir það.
Ef tilkynnta stofan samþykkir það má framleiðandinn, á ábyrgð tilkynntu stofunnar, festa kenninúmer tilkynntu
stofunnar á sprengiefnin í framleiðsluferlinu.
7.

Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, fyrir hans hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að
þær séu tilgreindar í umboðinu. Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má ekki uppfylla þær skyldur hans sem settar
eru fram í 2. lið og lið 5.1.
AÐFERÐAREINING G
Samræmi byggt á einingarsannprófun

1.

Samræmi byggt á einingarsannprófun er samræmismatsaðferðin þar sem framleiðandinn uppfyllir skyldurnar,
sem mælt er fyrir um í 2., 3. og 5. lið, og tryggir og lýsir því yfir á eigin ábyrgð að sprengiefnið, sem um er að
ræða, sem hefur verið sannprófað í samræmi við ákvæði 4. liðar, uppfylli kröfurnar í þessari tilskipun sem gilda
um það.

2.

Tækniskjöl

2.1. Framleiðandi skal útbúa tækniskjölin og gera þau aðgengileg tilkynntu stofunni sem um getur í 4. lið. Skjölin
skulu vera með þeim hætti að unnt sé að meta hvort sprengiefnið samræmist viðkomandi kröfum og þau skulu
innihalda fullnægjandi greiningu og mat á áhættu. Í tækniskjölunum skal tilgreina viðeigandi kröfur og þau skulu,
að svo miklu leyti sem það skiptir máli fyrir matið, fjalla um hönnun, framleiðslu og notkun sprengiefnisins.
Tækniskjölin skulu, þegar við á, innihalda a.m.k. eftirfarandi atriði:
a) almenna lýsingu á sprengiefninu,
b) frumdrög að hönnun og framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, straumrásum
o.s.frv.,
c) lýsingar og útskýringar sem nauðsynlegar eru til að skilja umræddar teikningar og myndir og átta sig á því
hvernig sprengiefnið vinnur,
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d) skrá yfir samhæfðu staðlana, sem beitt er að fullu eða að hluta og hafa verið birtir í Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins, og hafi þessum samhæfðu stöðlum ekki verið beitt, þá lýsing á þeim lausnum sem
eru valdar í því skyni að uppfylla grunnkröfur þessarar tilskipunar um öryggi, þ.m.t. skrá yfir viðeigandi
tækniforskriftir sem var beitt; þegar samhæfðum stöðlum hefur verið beitt að hluta til skal í tækniskjölunum
tilgreina þá hluta þeirra sem beitt hefur verið,
e) niðurstöður hönnunarútreikninga og athugana, sem gerðar hafa verið, o.s.frv. og
f)

prófunarskýrslur.

2.2. Framleiðandinn skal varðveita tæknigögnin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár eftir
að sprengiefnið er sett á markað.
3.

Framleiðsla
Framleiðandinn skal gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið og vöktun þess tryggi að framleidd
sprengiefni séu í samræmi við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun.

4.

Sannprófun
Tilkynnt stofa, sem framleiðandi velur, skal framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og prófanir, sem
settar eru fram í viðeigandi samhæfðum stöðlum, og/eða samsvarandi prófanir, sem settar eru fram í viðeigandi
tækniforskriftum, til að ganga úr skugga um samræmi sprengiefnisins við viðeigandi kröfur í þessari tilskipun. Ef
slíkur samhæfður staðall er ekki fyrir hendi skal hlutaðeigandi tilkynnt stofa ákveða hvaða prófanir er viðeigandi
að framkvæma.
Tilkynnta stofan skal gefa út samræmisvottorð að því er varðar þær athuganir og prófanir sem framkvæmdar eru
og skal festa kenninúmer sitt á samþykkt sprengiefni eða láta gera það á eigin ábyrgð.
Framleiðandinn skal varðveita samræmisvottorðin þannig að þau séu tiltæk fyrir viðkomandi landsyfirvöld í 10 ár
eftir að sprengiefnið er sett á markað.

5.

CE-merki og ESB-samræmisyfirlýsing

5.1. Framleiðandi skal festa CE-merki og einnig, á ábyrgð tilkynntu stofunnar sem um getur í lið 4, kenninúmer hins
síðarnefnda á sérhvert sprengiefni sem fullnægir viðeigandi kröfum í þessari tilskipun.
5.2. Framleiðandinn skal gera skriflega ESB-samræmisyfirlýsingu og varðveita hana þannig að hún sé tiltæk fyrir
landsyfirvöld í 10 ár eftir að sprengiefnið er sett á markað. Í ESB-samræmisyfirlýsingunni skal tilgreina þá gerð
sprengiefnis sem hún á við.
Afrit af ESB-samræmisyfirlýsingunni skal vera aðgengilegt viðkomandi yfirvöldum samkvæmt beiðni.
6.

Viðurkenndur fulltrúi
Viðurkenndur fulltrúi framleiðanda má uppfylla skyldur hans, sem settar eru fram í lið 2.2 og 5. lið, fyrir hans
hönd og á hans ábyrgð, að því tilskildu að þær séu tilgreindar í umboðinu.
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IV. VIÐAUKI
ESB-SAMRÆMISYFIRLÝSING (Nr. XXXX) (15)
1.

Nr. …(framleiðslu-, gerðar-, lotu- eða raðnúmer):

2.

Nafn og heimilisfang framleiðanda og, ef við á, viðurkennds fulltrúa hans.

3.

Útgáfa þessarar samræmisyfirlýsingar er einungis á ábyrgð framleiðandans.

4.

Hluturinn sem yfirlýsingin á við um (auðkenning vöru sem gerir rekjanleika mögulegan):

5.

Hluturinn, sem yfirlýsingin á við um og sem lýst er hér á undan, er í samræmi við viðkomandi samhæfingarlöggjöf
Sambandsins:

6.

Tilvísanir í viðkomandi samhæfða staðla, sem eru notaðir, eða tilvísanir í aðrar tækniforskriftir sem samræmis
yfirlýsing miðast við:

7.

Tilkynnt stofa ... (nafn, númer) ... framkvæmdi ... (lýsing á afskiptum) ... og gaf út vottorðið:

8.

Viðbótarupplýsingar:
Undirritað fyrir og fyrir hönd:
(útgáfustaður og -dagsetning):
(nafn, stöðuheiti)(undirritun):

______

(15) Það er valfrjálst hvort framleiðandinn úthlutar samræmisyfirlýsingunni númeri.
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V. VIÐAUKI
A-HLUTI
Niðurfelldar tilskipanir með skrá yfir síðari breytingar þeirra
(sem um getur í 53. gr.)
Tilskipun ráðsins 93/15/EBE
(Stjtíð. EB L 121, 15.5.1993, bls. 20).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 1882/2003
(Stjtíð. ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1).

Aðeins 13. liður II. viðauka.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB)
nr. 219/2009
(Stjtíð. ESB L 87, 31.3.2009, bls. 109).

Eingöngu liður 2.2 í viðaukanum.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(ESB) nr. 1025/2012
(Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).

Aðeins b-liður 1. mgr. 26. gr.

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/57/EB
(Stjtíð. ESB L 127, 29.4.2004, bls. 73).

B-HLUTI
Frestur til að leiða í landslög og gildistökudagsetningar
(sem um getur í 53. gr.)
Tilskipun

Frestur til lögleiðingar

Dagurinn þegar gerðin kemur til
framkvæmda

93/15/EBE (9., 10., 11., 12., 13. og
14. gr.)

30. september 1993

30. september 1993

93/15/EBE (allar aðrar greinar)

30. júní 1994

1. janúar 1995

2004/57/EB

31. desember 2004

31. janúar 2005
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VI. VIÐAUKI
SAMSVÖRUNARTAFLA
Tilskipun 93/15/EBE

Tilskipun 2004/57/EB

Þessi tilskipun

1. mgr. 1. gr.

1. mgr. 1. gr.

2. mgr. 1. gr.

1. mgr. 2. gr.

3. mgr. 1. gr.

2. mgr. 1. gr.

4. mgr. 1. gr.

2. gr. (3.–6. mgr., 8. mgr.,13. og 14. mgr.)

—

2. gr. (2. mgr., 7. mgr., 9.–12. mgr. og
15.–24. mgr.)

5. mgr. 1. gr.

3. mgr. 1. gr.

1. mgr. 2. gr.

3. gr.

2. mgr. 2. gr.

4. gr.

3. mgr. 2. gr.

22. gr.

3. gr.

4. gr. og 1. mgr. 5. gr.

—

2.–8. mgr. 5. gr.

—

6. gr.

—

7. gr.

—

8. gr.

—

9. gr.
10. gr.

1. mgr. 4. gr.

19. gr.

2. mgr. 4. gr.

—

5. gr.

3. mgr. 43. gr.

1. mgr. 6. gr.

20. gr.

—

21. gr.

—

24.-27. gr.

2. mgr. 6. gr.

28.-40. gr.

1. mgr. 7. gr.

22. og 23. gr.

2. mgr. 7. gr.

22. gr.

3. mgr. 7. gr.

22. gr.

—

41. gr.

1. mgr. 8. gr.

42. og 44. gr.

2. mgr. 8. gr.

43. gr.

3. mgr. 8. gr.

45. gr.

1. mgr. 9. gr.

1. mgr. 11. gr.

2. mgr. 9. gr.

—

3. mgr. 9. gr.

2. mgr. 11. gr.

4. mgr. 9. gr.

3. mgr. 11. gr.
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Tilskipun 93/15/EBE

Tilskipun 2004/57/EB
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Þessi tilskipun

5. mgr. 9. gr.

4. mgr. 11. gr.

6. mgr. 9. gr.

6. mgr. 11. gr.

7. mgr. 9. gr.

5. mgr. 11. gr.

8. mgr. 9. gr.

7. mgr. 11. gr.

9. mgr. 9. gr.

8. mgr. 11. gr.

1. mgr. 10. gr.

1. mgr. 12. gr.

2. mgr. 10. gr.

2. mgr. 12. gr.

3. mgr. 10. gr.

3. mgr. 12. gr.

4. mgr. 10. gr.

4. mgr. 12. gr.

5. mgr. 10. gr.

5. mgr. 12. gr.

11. gr.

13. gr.

1. mgr. 12. gr.

1. mgr. 14. gr.

2. mgr. 12. gr.

2. mgr. 14. gr.

1. mgr. 13. gr.

1. mgr. 49. gr.

2. mgr. 13. gr.

—

3. mgr. 13. gr.

46. og 47. gr.

—

48. gr.

4. mgr. 13. gr.

2.–5. mgr. 49. gr.

5. mgr. 13. gr.

46. og 47. gr.

Fyrsta málsgrein 14. gr.

16. gr.

Önnur málsgrein 14. gr.

1. og 4. mgr. 15. gr.

Þriðja málsgrein. 14. gr.

2. og 4. mgr. 15. gr.

Fjórða málsgrein 14. gr.

3. mgr. 15. gr.

15. gr.

—

16. gr.

17. gr.

17. gr.

50. gr.

18. gr.

18. gr.

19. gr.

51. og 52. gr.

—

53. gr.

—

54. gr.

20. gr.

55. gr.
1. gr.

—

2. gr.

—

3. gr.

—

4. gr.

—

5. gr.

—

I. viðauki

I. viðauki

II. viðauki

—
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Tilskipun 93/15/EBE

Tilskipun 2004/57/EB
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Þessi tilskipun

I. viðauki

II. viðauki

II. viðauki

III. viðauki

III. viðauki

28. gr.

IV. viðauki

22. gr.

—

IV. viðauki

—

V. viðauki

—

VI. viðauki
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YFIRLÝSING EVRÓPUÞINGSINS
Evrópuþingið telur að einungis þegar og svo framarlega sem framkvæmdargerðir, í skilningi reglugerðar
(ESB) nr. 182/2011, eru ræddar á fundum nefnda, megi líta svo á að þessar nefndir séu „framkvæmdanefndir“
í skilningi I. viðauka við rammasamninginn um samskipti á milli Evrópuþingsins og framkvæmdastjórnar
Evrópusambandsins. Fundir nefnda falla því innan gildissviðs 15. liðs rammasamningsins þegar og svo
framarlega sem önnur mál eru rædd.
_______________
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