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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 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/15/EBE frá 5. apríl 1993 
um samhæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með 
sprengiefnum til almennra nota (1), einkum öðrum málslið 
annarrar málsgreinar 14. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 93/15/EBE er mælt fyrir um reglur um að 
tryggja örugga og áreiðanlega dreifingu sprengiefna á 
markaði Bandalagsins.

2) Eins og kveðið er á um í þeirri tilskipun er nauðsynlegt að 
tryggja að fyrirtæki í sprengiefnageiranum búi yfir kerfi 
til að rekja sprengiefni í því skyni að hægt sé að auðkenna 
þá sem hafa sprengiefnin í vörslu sinni hvenær sem er.

3) Brýnt er að auðkenna sprengiefni sérstaklega ef halda 
á nákvæmar og fullnægjandi skrár yfir sprengiefni á 
öllum stigum aðfangakeðjunnar. Þetta skal gera kleift 
að auðkenna og rekja sprengiefni frá framleiðslustað 
og fyrstu 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.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit stjórnarnefndarinnar sem komið 
var á fót skv. 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 93/15/EBE.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 94, 5.4.2008, bls. 8. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 119/2010 frá 10. nóvember 
2010 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 12, 3.3.2011, bls. 18.

(1) Stjtíð. EB L 121, 15.5.1993, bls. 20. Tilskipuninni var breytt með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1882/2003 (Stjtíð. ESB L 284, 
31.10.2003, bls. 1).

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. KAFLI

ALMENN ÁKVÆÐI

1. gr.

Efni

Með þessari tilskipun er komið á samræmdu kerfi til að 
auðkenna og rekja sprengiefni til almennra nota.

2. gr.

Gildissvið

Tilskipun þessi gildir ekki:

a) um sprengiefni sem flutt eru og afhent óinnpökkuð eða í 
dælubílum til beinnar losunar í sprengjuholuna,

b) um sprengiefni sem framleidd eru á sprengistaðnum 
og sem hlaðin eru um leið og þau hafa verið framleidd 
(framleiðsla á staðnum),

c) um skotfæri.

2. KAFLI

AUÐKENNI VÖRU

3. gr.

Sérstakt	auðkenni

1. Aðildarríkin skulu tryggja að fyrirtæki í 
sprengiefnageiranum, sem framleiða eða flytja inn sprengiefni 
eða setja saman hvellhettur, merki sprengiefni og allar minnstu 
pökkunareiningarnar með sérstöku auðkenni.

Ef sprengiefni fara í frekara framleiðsluferli skulu framleiðendur 
ekki skyldugir að merkja sprengiefnin með nýju sérstöku 
auðkenni nema upphaflega sérstaka auðkennið sé ekki lengur 
í samræmi við 4. gr.
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2. Ákvæði 1. mgr. gilda ekki ef sprengiefnin eru framleidd 
til útflutnings og eru merkt með auðkenni sem gerir kleift að 
rekja sprengiefnin í samræmi við kröfur innflutningslandsins.

3. Sérstaka auðkennið skal samanstanda af þáttunum sem 
lýst er í viðaukanum.

4. Hverjum framleiðslustað skal úthlutað þriggja stafa 
talnakóða hjá yfirvaldi í aðildarríkinu þar sem hann hefur 
staðfestu.

5. Ef framleiðslustaðurinn er staðsettur utan Bandalagsins 
skal framleiðandinn, sem hefur staðfestu innan Bandalagsins, 
hafa samband við yfirvald í innflutningsaðildarríkinu til þess 
að fá úthlutað kóða fyrir framleiðslustaðinn.

Ef framleiðslustaðurinn er staðsettur utan Bandalagsins og 
framleiðandinn hefur ekki staðfestu innan Bandalagsins skal 
innflytjandi sprengiefnisins, sem um er að ræða, hafa samband 
við yfirvald í innflutningsaðildarríkinu til þess að fá úthlutað 
kóða fyrir framleiðslustaðinn.

6. Aðildarríkin skulu sjá til þess að dreifingaraðilar sem 
umpakka sprengiefnum gangi úr skugga um að sérstaka 
auðkennið sé fest á sprengiefnið og minnstu pökkunareininguna.

4. gr.

merking	og	áfesting

Sérstaka auðkenninu skal komið fyrir á eða tryggilega fest á 
viðkomandi hlut með varanlegum hætti og þannig að tryggt sé 
að það sé auðlæsilegt.

5. gr.

Sprengiefni	í	hylkjum	og	sprengiefni	í	sekkjum

Að því er varðar sprengiefni í hylkjum og sprengiefni í 
sekkjum skal sérstaka auðkenninu komið fyrir á merkimiða 
sem límdur er á hvert hylki eða hvern sekk eða prentað beint á 
þau. Líma skal tengdan merkimiða á hvern kassa af hylkjum.

Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust rafrænt 
merki sem fest er við hvert hylki eða hvern sekk og á sama hátt 
tengt rafrænt merki fyrir hvern kassa af hylkjum.

6. gr.

Tveggja	þátta	sprengiefni

Að því er varðar tveggja þátta sprengiefni í umbúðum skal 
sérstaka auðkenninu komið fyrir á merkimiða sem límdur 
er á allar minnstu pökkunareiningarnar, sem innihalda báða 
þættina, eða sérstaka auðkennið prentað beint á þær. 

7. gr.

Púðurhvellhettur	og	púðurkveikiþræðir

Að því er varðar púðurhvellhettur eða púðurkveikiþræði skal 
sérstaka auðkenninu komið fyrir á merkimiða sem límdur er á 
hylki púðurhvellhettunnar eða sérstaka auðkennið prentað eða 
stimplað beint á það. Líma skal tengdan merkimiða á hvern 
kassa af púðurhvellhettum eða púðurkveikiþráðum.

Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust rafrænt merki, 
sem fest er við hverja púðurhvellhettu eða púðurkveikiþráð, 
og tengt merki fyrir hvern kassa af púðurhvellhettum eða 
púðurkveikiþráðum.

8. gr.

Rafmagnshvellhettur,	höggtúbuhvellhettur	og	
rafeindahvellhettur

Að því er varðar rafmagnshvellhettur, höggtúbuhvellhettur 
og rafeindahvellhettur skal sérstaka auðkenninu annaðhvort 
komið fyrir á merkimiða sem límdur er á leiðslur eða rör eða 
á hylki hvellhettunnar eða sérstaka auðkennið prentað eða 
stimplað beint á hylkið.  Líma skal tengdan merkimiða á hvern 
kassa af hvellhettum.

Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust rafrænt 
merki sem fest er við hverja hvellhettu og tengt merki fyrir 
hvern kassa af hvellhettum.

9. gr.

Kveikjur	og	forsprengjur

Að því er varðar kveikjur og forsprengjur skal sérstaka 
auðkenninu komið fyrir á merkimiða sem límdur er á kveikjuna 
eða forsprengjuna eða sérstaka auðkennið prentað beint á þær. 
Líma skal tengdan merkimiða á hvern kassa af kveikjum eða 
forsprengjum.

Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust rafrænt 
merki sem fest er við hverja kveikju eða forsprengju og tengt 
rafrænt merki fyrir hvern kassa af kveikjum eða forsprengjum.

10. gr.

Tundurkveikiþræðir	og	öryggispúðurkveikiþræðir

Að því er varðar tundurkveikiþræði og öryggispúðurkveiki-
þræði skal sérstaka auðkenninu komið fyrir á merkimiða 
sem er límdur á keflið eða sérstaka auðkennið prentað beint 
á það. Sérstaka auðkenninu verður annaðhvort komið fyrir 
með fimm metra millibili á ytri kápu hvors þráðarins eða 
á pressaða innra plastlaginu sem er rétt undir ytri trefjum 
tundurkveikiþráðarins eða öryggispúðurkveikiþráðarins. Líma 
skal tengdan merkimiða á hvern kassa af tundurkveikiþráðum 
eða öryggispúðurkveikiþráðum. 
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Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust rafrænt merki, 
sem komið er fyrir inni í þræðinum, og tengt merki fyrir hvern 
kassa af tundurkveikiþráðum eða öryggispúðurkveikiþráðum.

11. gr.

dósir	og	tunnur	sem	innihalda	sprengiefni

Að því er varðar dósir og tunnur sem innihalda sprengiefni 
skal sérstaka auðkenninu komið fyrir á merkimiða sem límdur 
er á dósina eða tunnuna sem inniheldur sprengiefni eða 
sérstaka auðkennið prentað beint á þær. 

Að auki skal fyrirtækjum heimilt að nota hlutlaust, óvirkt 
rafrænt merki sem fest er við hverja dós og tunnu.

12. gr.

Afrit	af	upprunalega	merkimiðanum

Fyrirtækjum er heimilt að festa lausa límmiða með afritum af 
upprunalega merkimiðanum á sprengiefnin sem viðskiptavinir 
þeirra geta notað. Þessi afrit skulu merkt á skýran hátt sem afrit 
af frumritinu til að hindra misnotkun.

3. KAFLI

GAGNAÖFLUN OG SKRÁAHALD

13. gr.

Gagnaöflun

1. Aðildarríkin skulu tryggja að fyrirtæki í 
sprengiefnageiranum komi á fót kerfi til að safna gögnum í 
tengslum við sprengiefni, að meðtöldu sérstöku auðkenni í 
allri aðfangakeðjunni og á endingartímanum.

2. Gagnaöflunarkerfið skal gera fyrirtækjunum kleift að 
rekja sprengiefnin þannig að hægt sé að auðkenna þá sem hafa 
sprengiefnin í vörslu sinni hvenær sem er.

3. Aðildarríkin skulu tryggja að gögn, sem aflað er, þ.m.t. 
sérstök auðkenni, séu geymd og þeim viðhaldið í tíu ár 
eftir afhendingu eða, ef þau eru þekkt, við lok endingartíma 
sprengiefnisins jafnvel þótt rekstri fyrirtækjanna hafi verið 
hætt.

14. gr.

Skyldur	fyrirtækja

Aðildarríkin skulu tryggja að fyrirtæki í sprengiefnageiranum 
uppfylli eftirfarandi kröfur:

a) haldi skrár yfir öll auðkenni sprengiefna ásamt öllum 
viðeigandi upplýsingum, þ.m.t. tegund sprengiefnis, 
fyrirtæki eða einstaklingur sem fékk það í hendur,

b) skrái staðsetningu hvers sprengiefnis á meðan sprengiefnið 
er í eigu eða vörslu þeirra þar til það er flutt til annars 
fyrirtækis eða notað,

c) prófi, með reglulegu millibili, gagnaöflunarkerfið í því 
skyni að tryggja skilvirkni þess og gæði skráðra gagna,

d) geymi og viðhaldi gögnum sem er aflað, þ.m.t. sérstök 
auðkenni, á tímabilinu sem tilgreint er í 3. mgr. 13. gr.,

e) verndi gögnin gegn tjóni eða eyðileggingu fyrir slysni eða 
af illum hvötum,

f) leggi fram upplýsingar, sem lögbært yfirvald fer fram 
á, varðandi uppruna og staðsetningu alls sprengiefnis á 
endingartíma þess og í gegnum alla aðfangakeðjuna,

g) veiti viðkomandi yfirvöldum í aðildarríkjunum 
samskiptaupplýsingar og nöfn einstaklinga sem geta veitt 
upplýsingarnar, sem fjallað er um í f-lið, utan hefðbundins 
skrifstofutíma.

Að því er d-lið varðar skal fyrirtækið, þegar um er að ræða 
sprengiefni sem framleidd eru eða flutt inn fyrir þann dag sem 
tilgreindur er í annarri undirgrein í 1. mgr. 15. gr., varðveita 
skrár í samræmi við gildandi ákvæði landslaga.
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4. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

15. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 5. 
apríl 2009. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni 
texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli viðkomandi 
ákvæða og þessarar tilskipunar.

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 5. apríl 2012.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
verða birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun.

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

16. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

17. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 4. apríl 2008.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Günter VERHEUGEN

 varaforseti
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VIÐAUKI

Sérstakt auðkenni samanstendur af:

1. hluta auðkennisins sem er læsilegur mönnum og inniheldur eftirfarandi:

a) heiti framleiðanda,

b) alstafakóða sem inniheldur:

i. tvo bókstafi sem auðkenna aðildarríkið (sem framleiðir eða flytur inn á markað Bandalagsins, 
t.d. AT = Austurríki),

ii. þrjá tölustafi sem auðkenna heiti framleiðslustaðarins (úthlutað af yfirvaldi í hverju aðildarríki 
fyrir sig),

iii. sérstakan vörukóða og vörustjórnunarupplýsingar sem hannaðar eru af framleiðanda,

2. auðkenni sem unnt er að lesa með rafrænum hætti í formi strikamerkis og/eða fylkiskóða sem tengist 
beint við alstafaauðkenniskóðann.

 Dæmi:

Alfa Explosives Limited

AT 023 100806 B 34512 345101

3. Að því er varðar hluti, sem eru of litlir til að festa á sérstaka vörukóðann og vörustjórnunar-
upplýsingarnar, sem hannaðar eru af framleiðanda, skulu upplýsingarnar í i. og ii. lið b-liðar 1. mgr. 
og 2. mgr. teljast fullnægjandi.

____________


