7.12.2017

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Nr. 79/433

KOMMISJONSDIREKTIV 2012/4/EU

2017/EØS/79/34

av 22. februar 2012
om endring av direktiv 2008/43/EF om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av
eksplosive varer til sivil bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR —

forskjellige registre. Plikten til datainnsamling og
registrering bør derfor utsettes med tre år, til
5. april 2015.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte,
3)

Visse artikler er for små til at det er mulig å plassere
produksjonsstedets kode eller den elektronisk lesbare
informasjonen på dem. Visse andre artikler har en form
eller konstruksjon som gjør det umulig å plassere en
entydig identifikasjonsmarkering på dem. I slike tilfeller
bør den nødvendige identifikasjonsmarkeringen
plasseres på hver minste pakningsenhet. Tekniske
framskritt kan i framtiden gjøre det mulig å plassere
produksjonsstedets kode eller den elektronisk lesbare
informasjonen på slike artikler. Kommisjonen bør derfor
innen utgangen av 2020 gjennomgå om det er mulig å
plassere de nødvendige opplysningene på selve
artiklene.

4)

Direktiv 2008/43/EF bør derfor endres.

5)

Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med
uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i
direktiv 93/15/EF —

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993
om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og
kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 14
annet ledd annet punktum, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

Lunter, herunder svartkruttlunter og tennladninger av
tennhettetypen, omfattes av direktiv 93/15/EØF, men
brukes til pyrotekniske formål heller enn til sprenging.
De mulige skadevirkningene ved misbruk vil
sannsynligvis tilsvare virkningene av misbruk av
pyrotekniske artikler, som har et lavt farenivå, og disse
virkningene er derfor langt mindre alvorlige enn ved
andre typer eksplosive varer. I henhold til
forholdsmessighetsprinsippet bør lunter, herunder
svartkruttlunter og tennladninger av tennhettetypen,
unntas fra systemet for identifisering og sporing av
eksplosive varer til sivil bruk.
Utviklingen av datasystemer som er nødvendige for å
gjennomføre systemet for identifisering og sporing av
eksplosive varer til sivil bruk har tatt lengre tid enn
forventet.
Anvendelsen
av
kommisjonsdirektiv
2008/43/EF(2) må utsettes for å gi foretak i sektoren for
eksplosive varer ytterligere tid til full utvikling, prøving
og validering, for dermed å øke sikkerheten til de
elektroniske systemene som kreves for å gjennomføre
direktiv 2008/43/EF. For å gjøre dette mulig, bør
forpliktelsen for produsenter og importører til å merke
eksplosive varer utsettes med ett år, til 5. april 2013. Det
trengs ytterligere tid for at de nødvendige elektroniske
sporingssystemene skal kunne gjennomføres av alle
aktører i omsetningskjeden. Videre vil lagre av
eksplosive varer med lengre lagringstid som er framstilt
tidligere og ikke skulle merkes i henhold til direktiv
2008/43/EF, fortsatt befinne seg i omsetningskjeden, og
det er upraktisk å forplikte selskapene til å føre

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 23.2.2012, s. 18,
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 226/2013 av
13. desember 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØStillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 22.5.2014,
s. 23.
(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20.
(2) EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
I direktiv 2008/43/EF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 2 skal ny bokstav d)–f) lyde:

«d) lunter, som er
tennanordninger,

trådlignende

ikke-detonerende

e) svartkruttlunter, som består av en kjerne av finkornet
svartkrutt omgitt av en bøyelig vev med et eller flere
beskyttende ytterlag, og, som når de tennes, brenner
med en forhåndsbestemt hastighet uten noen ytre
sprengvirkning,

f) tennladninger av tennhettetypen, som består av en hette
av metall eller plast som inneholder en liten mengde
primærsprengstoff, som lett tennes ved anslag, og som
fungerer som tennelementer i patroner for håndvåpen
eller som anslagstennhetter for drivladninger.»
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2) Artikkel 7 skal lyde:
«Artikkel 7
Fenghetter
For fenghetter skal den entydige identifikasjonsmerkingen
bestå av en selvklebende etikett eller direkte trykk eller
stempel på hylsen. En tilsvarende etikett skal festes på hver
kasse med fenghetter.
Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på
hver fenghette og feste en tilsvarende brikke på hver kasse
med fenghetter.»
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«Artikkel 15a
Innen 31. desember 2020 skal Kommisjonen ha foretatt en
vurdering av om den tekniske utviklingen har gjort det
mulig å oppheve unntakene fastsatt i nr. 3 i vedlegget.»

6) I nr. 3 i vedlegget tilføyes følgende ledd:

«For artikler som er for små til at opplysningene omhandlet
i nr. 1 bokstav b) i) og ii) samt i nr. 2 får plass, eller der
artiklenes form eller konstruksjon gjør det teknisk umulig å
påføre en entydig identifikasjonsmerking, skal en entydig
identifikasjonsmerking påføres hver minste pakningsenhet.

3) Artikkel 9 og 10 skal lyde:
Hver minste pakningsenhet skal forsegles.
«Artikkel 9
Tennladninger og forsterkerladninger
For andre tennladninger enn de som omhandles i artikkel 2
og for forsterkerladninger, skal den entydige
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett
eller direkte trykk på tennladningen eller forsterkerladningen. En tilsvarende etikett skal festes på hver kasse
med slike tennladninger eller forsterkerladninger.
Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på
hver slik tennladning eller forsterkerladning og feste en
tilsvarende brikke på hver kasse med slike tennladninger
eller forsterkerladninger.
Artikkel 10
Detonerende lunter
For
detonerende
lunter
skal
den
entydige
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett
eller direkte trykk på spolen. Den entydige
identifikasjonsmerkingen skal påføres hver femte meter,
enten på luntens ytre hylster eller på det innerste laget av
ekstrudert plastmateriale rett under luntens ytre fibrer. En
tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med
detonerende lunter.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke
inne i lunten og en tilsvarende brikke på hver kasse med
detonerende lunter.»

4) I artikkel 15 nr. 1 skal annet ledd lyde:

«De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. april 2013.
Bestemmelsene som er nødvendige for å etterkomme
artikkel 3 nr. 6 og artikkel 13–14, skal imidlertid få
anvendelse fra 5. april 2015.»

5) Ny artikkel 15a skal lyde:

Enhver fenghette eller forsterkerladning som faller inn
under unntaket i annet ledd, skal merkes på en varig måte
slik at det er tydelig leselig, med opplysningene omhandlet
i nr. 1 bokstav b) i) og ii). Antallet fenghetter eller
forsterkerladninger i pakningsenheten skal trykkes på den
minste pakningsenheten.

Enhver lunte som faller inn under unntaket i annet ledd,
skal merkes med den entydige identifikasjonsmerkingen på
rullen eller spolen, og på den minste pakningsenheten der
dette er aktuelt.»

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 4. april 2012 vedta og kunngjøre
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene og en sammenligningstabell
som viser sammenhengen mellom disse bestemmelsene og
bestemmelsene i dette direktiv.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 5. april 2013.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. februar 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO

President
__________
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