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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

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 13 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/15/EØF får anvendelse på eksplosjonsfarlige 
stoffer og artikler som anses som slike i De forente 
nasjoners rekommandasjoner om transport av farlig 
gods, og som kommer inn under klasse 1 i disse 
rekommandasjonene. Pyrotekniske artikler er imidlertid 
uttrykkelig unntatt fra dette direktivs virkeområde.

2) For å sikre en ensartet anvendelse av direktiv 93/15/EØF 
i hele Fellesskapet er det derfor nødvendig å identifisere 
artikler som skal anses som pyrotekniske, med henvisning 
til De forente nasjoners relevante rekommandasjoner.

3) Visse artikler som kommer inn under klasse 1 i De 
forente nasjoners rekommandasjoner, har en dobbelt 
funksjon, ettersom de kan brukes enten som eksplosive 
varer eller som pyrotekniske artikler. Med henblikk 
på en ensartet anvendelse av direktiv 93/15/EØF bør 
det derfor fastsettes bestemmelser om identifisering av 
disse artiklene ut fra deres vesentlige kjennetegn, det 
vil si enten som eksplosive varer eller som pyrotekniske 
artikler.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 i direktiv 93/15/
EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Med henblikk på gjennomføring av artikkel 1 nr. 3 annet og 
til dels tredje strekpunkt i direktiv 93/15/EØF inneholder 
vedlegg I til dette direktiv en liste over de artiklene som 
anses som pyrotekniske artikler eller ammunisjon i De forente 
nasjoners relevante rekommandasjoner.

Artikkel 2

Med henblikk på gjennomføring av artikkel 1 nr. 3 annet 
strekpunkt i direktiv 93/15/EØF inneholder vedlegg II til dette 
direktiv en liste over artikler der det må fastslås om disse 
artiklene er pyrotekniske artikler eller eksplosive varer.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2004 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 31. januar 2005.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
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 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 23. april 2004.

 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF

av 23. april 2004

om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF om 
harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 29.4.2004, s. 73, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 11.

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20.
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VEDLEGG I

Artikler som anses som pyrotekniske artikler eller ammunisjon i De forente nasjoners relevante 
rekommandasjoner

FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

Gruppe G

0009 Ammunisjon, brannstiftende, 
med eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.2 G Ammunisjon
Allmenn betegnelse som hovedsakelig gjelder 
artikler til militær bruk, og som omfatter 
alle typer bomber, granater, raketter, miner, 
prosjektiler og andre lignende innretninger.
Ammunisjon, brannstiftende
Ammunisjon som inneholder brennbart stoff. 
Med unntak av tilfeller der sammensetningen 
er et sprengstoff i seg selv, inneholder det 
også en eller flere av følgende bestanddeler: 
en drivladning med tennladning og 
tennsats, et tennrør med sprengladning eller 
utstøterladning. 

0010 Ammunisjon, brannstiftende, 
med eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.3 G Se FN-nr. 0009

0015 Ammunisjon, røyk-, med 
eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.2 G Ammunisjon, røyk-
Ammunisjon som inneholder røykproduserende 
stoff. Med unntak av tilfeller der stoffet 
er et sprengstoff i seg selv, inneholder 
ammunisjonen også en eller flere av følgende 
bestanddeler: en drivladning med tennladning 
og tennsats, et tennrør med sprengladning eller 
utstøterladning.

0016 Ammunisjon, røyk-, med 
eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.3 G Se FN-nr. 0015

0018 Ammunisjon, tåreframkallende, 
med sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.2 G Ammunisjon, tåreframkallende, med 
sprengladning, utstøterladning eller 
drivladning
Ammunisjon som inneholder tåreframkallende 
stoff. Den inneholder også en eller flere 
av følgende bestanddeler: et pyroteknisk 
stoff, en drivladning med tennladning og 
tennsats, et tennrør med sprengladning eller 
utstøterladning.

0019 Ammunisjon, tåreframkallende, 
med sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.3 G Se FN-nr. 0018

0039 Fotobomber 1.2 G Bomber
Eksplosjonsfarlige artikler som kastes ut fra 
fly. De kan inneholde brennbar væske med 
sprengladning, en fotobombesammensetning 
eller en sprengladning. Betegnelsen omfatter 
fotobomber.

0049 Lyspatroner 1.1 G Lyspatroner
Artikler som består av en hylse, en tennladning 
og blitzlyspulver som er samlet i én enhet og er 
klart til avfyring.

0050 Lyspatroner 1.3 G Se FN-nr. 0049
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FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

0054 Signalpatroner 1.3 G Signalpatroner
Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 
signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler 
osv.

0066 Tennlunte 1.4 G Tennlunte
Artikkel som består av tekstilgarn dekket med 
svartkrutt eller en annen hurtigbrennende 
pyroteknisk blanding og bøyelig 
beskyttelsesomhylling, eller den består av en 
kjerne av svartkrutt omhyllet av et bøyelig 
vevd stoff. Den brenner i lengderetningen med 
en utvendig flamme og brukes til å overføre 
tenning fra en innretning til en ladning.

0092 Signalbluss, bakke 1.3 G Signalbluss
Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer 
beregnet på å lyse opp, identifisere, signalisere 
eller advare.

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

0101 Lunte, ikke-detonerende 1.3 G Lunte/tennrør
Selv om de engelske ordene for lunte/
tennrør (fuse/fuze) har felles opprinnelse 
(fransk fusée, fusil) og noen ganger anses 
for å være forskjellige stavemåter, er det 
viktig å fastholde at fuse (lunte) betegner en 
snorlignende tenningsinnretning, mens fuze 
(tennrør) betegner en innretning som brukes i 
ammunisjon, og som inneholder mekaniske, 
elektriske, kjemiske eller hydrostatiske 
bestanddeler som setter i gang en serietenning 
ved deflagrasjon eller detonasjon.
Lunte, hurtigvirkende, ikke-detonerende 
(quickmatch)
Artikkel som består av bomullsgarn som er 
impregnert med fint svartkrutt (quickmatch). 
Den brenner med en utvendig flamme og 
brukes ved serietenning av fyrverkeri osv.

0103 Lunte, tenn-, rørformet, 
metallbelagt

1.4 G Lunte, tenn-, rørformet, metallbelagt
Artikkel som består av et metallrør med en 
kjerne av deflagrerende sprengstoff.

0171 Ammunisjon, lys-, med eller uten 
sprengladning, utstøterladning 
eller drivladning

1.2 G Ammunisjon, lys-, med eller uten 
sprengladning, utstøterladning eller 
drivladning
Ammunisjon som er beregnet på å skape en 
enkelt sterk lyskilde som lyser opp et område. 
Betegnelsen omfatter lyspatroner, lysgranater, 
lysprosjektiler og målidentifikasjonsbomber.

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

0192 Knallkapsler for jernbane, 
eksplosive

1.1 G Se FN-nr. 0191

0194 Nødsignaler, skip 1.1 G Se FN-nr. 0191
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FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

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

0196 Røyksignaler 1.1 G Se FN-nr. 0191

0197 Røyksignaler 1.4 G Se FN-nr. 0191

0212 Sporlys for ammunisjon 1.3 G Sporlys for ammunisjon
Forseglede artikler som inneholder 
pyrotekniske stoffer beregnet på å vise banen 
til et prosjektil.

0254 Ammunisjon, lys-, med eller uten 
sprengladning, utstøterladning 
eller drivladning

1.3 G Se FN-nr. 0171

0297 Ammunisjon, lys-, med eller uten 
sprengladning, utstøterladning 
eller drivladning

1.4 G Se FN-nr. 0254

0299 Fotobomber 1.3 G Se FN-nr. 0039

0300 Ammunisjon, brannstiftende, 
med eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.4 G Se FN-nr. 0009

0301 Ammunisjon, tåreframkallende, 
med sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.4 G Se FN-nr. 0018

0303 Ammunisjon, røyk-, med 
eller uten sprengladning, 
utstøterladning eller 
drivladning

1.4 G Se FN-nr. 0015

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

0312 Signalpatroner 1.4 G Signalpatroner
Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 
signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler 
osv.

0313 Røyksignaler 1.2 G Se FN-nr. 0195

0318 Øvelsesgranater, hånd eller 
gevær

1.3 G Granater, hånd eller gevær
Artikler som er beregnet på å kastes med hånd 
eller avfyres med gevær. Betegnelsen omfatter: 
Øvelsesgranater, hånd eller gevær.

0319 Tennpatroner 1.3 G Tennpatroner
Artikler som består av en tennladning til 
tenning og en hjelpeladning av et deflagrerende 
sprengstoff som f.eks. svartkrutt, som brukes 
til å tenne drivladningen i en patronhylse til 
f.eks. kanoner.

0320 Tennpatroner 1.4 G Se FN-nr. 0319

0333 Fyrverkeri 1.1 G Fyrverkeri
Pyrotekniske artikler som er beregnet på 
underholdning.

0334 Fyrverkeri 1.2 G Se FN-nr. 0333

0335 Fyrverkeri 1.3 G Se FN-nr. 0333
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FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

0336 Fyrverkeri 1.4 G Se FN-nr. 0333

0362 Ammunisjon, øvelses- 1.4 G Ammunisjon, øvelses-
Ammunisjon uten hovedladning som inneholder 
en sprengladning eller utstøterladning. 
Vanligvis inneholder den også et tennrør og 
en drivladning.

0363 Ammunisjon, kalibrerings- 1.4 G Ammunisjon, kalibrerings-
Ammunisjon som inneholder pyrotekniske 
stoffer, og som brukes til å prøve ytelsen 
eller kraften i ny ammunisjon eller nye 
våpenkomponenter eller -systemer.

0372 Øvelsesgranater, hånd eller 
gevær

1.2 G Se FN-nr. 0318

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

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

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

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

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

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

0424 Prosjektiler, inerte med sporlys 1.3 G Prosjektiler
Artikler som granater eller kuler som avfyres 
fra en kanon eller lignende, et gevær eller et 
annet håndvåpen. De kan være inerte, med 
eller uten sporlys, eller de kan inneholde 
en spreng- eller utstøterladning eller en 
sprengladning. Betegnelsen omfatter: 
Prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 
med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler 
med sprengladning.

0425 Prosjektiler, inerte med sporlys 1.4 G Se FN-nr. 0424

0428 Pyrotekniske artikler til teknisk 
bruk

1.1 G Pyrotekniske artikler til teknisk bruk
Artikler som inneholder pyrotekniske stoffer, 
og som er beregnet på teknisk bruk som f.eks. 
varmeutvikling, gassutvikling, teatereffekter 
osv. Betegnelsen omfatter ikke følgende 
artikler som er oppført for seg: all ammunisjon; 
signalpatroner; kabelkuttere, eksplosive; 
fyrverkeri; signalbluss, luft; signalbluss, bakke; 
utløserinnretninger, eksplosive; sprengnagler; 
signalmidler, hånd-; nødsignaler; knallkapsler 
for jernbane, eksplosive; røyksignaler.

0429 Pyrotekniske artikler til teknisk 
bruk

1.2 G Se FN-nr. 0428

0430 Pyrotekniske artikler til teknisk 
bruk

1.3 G Se FN-nr. 0428

0431 Pyrotekniske artikler til teknisk 
bruk

1.4 G Se FN-nr. 0428
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FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

0434 Prosjektiler med sprengladning 
eller utstøterladning

1.2 G Prosjektiler
Artikler som granater eller kuler som avfyres 
fra en kanon eller lignende, et gevær eller et 
annet håndvåpen. De kan være inerte, med 
eller uten sporlys, eller de kan inneholde 
en spreng- eller utstøterladning eller en 
sprengladning. Betegnelsen omfatter: 
Prosjektiler, inerte, med sporlys, prosjektiler 
med spreng- eller utstøterladning, prosjektiler 
med sprengladning.

0435 Prosjektiler med sprengladning 
eller utstøterladning

1.4 G Se FN-nr. 0434

0452 Øvelsesgranater, hånd eller 
gevær

1.4 G Se FN-nr. 0372

0487 Røyksignaler 1.3 G Se FN-nr. 0194

0488 Ammunisjon, øvelses- 1.3 G Ammunisjon, øvelses-
Ammunisjon uten hovedladning som inneholder 
en sprengladning eller utstøterladning. 
Vanligvis inneholder den også et tennrør og 
en drivladning. Betegnelsen omfatter ikke 
følgende artikler som er oppført for seg: 
Øvelsesgranater.

0492 Knallkapsler for jernbane, 
eksplosive

1.3 G Se FN-nr. 0194

0493 Knallkapsler for jernbane, 
eksplosive

1.4 G Se FN-nr. 0194

0503 Kollisjonsputeladninger eller 
kollisjonsputeenheter eller 
bilbeltestrammere

1.4 G

FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

Gruppe S

0110 Øvelsesgranater, hånd eller 
gevær

1.4 S Se FN-nr. 0318

0193 Knallkapsler for jernbane, 
eksplosive

1.4 S Se FN-nr. 0194

0337 Fyrverkeri 1.4 S Se FN-nr. 0334

0345 Prosjektiler, inerte med sporlys 1.4 S Prosjektiler
Artikler som granater eller kuler som avfyres 
fra en kanon eller lignende, et gevær eller et 
annet håndvåpen. De kan være inerte, med eller 
uten sporlys, eller de kan inneholde en spreng- 
eller utstøterladning eller en sprengladning.

0376 Tennpatroner 1.4 S Se FN-nr. 0319

0404 Signalbluss, luft 1.4 S Se FN-nr. 0092
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FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

0405 Signalpatroner 1.4 S Signalpatroner
Artikler som er beregnet på å avfyre fargede 
signalbluss eller andre signaler fra signalpistoler 
osv.

0432 Pyrotekniske artikler til teknisk 
bruk

1.4 S
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VEDLEGG II

Artikler der det må fastslås om disse artiklene er pyrotekniske artikler eller eksplosive varer

FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

Gruppe G

0121 Tennere 1.1 G Tennere
Artikler som inneholder ett eller flere 
eksplosjonsfarlige stoffer som brukes til å sette 
i gang en deflagrasjon i en tennkjede. De kan 
utløses kjemisk, elektrisk eller mekanisk.

0314 Tennere 1.2 G Se FN-nr. 0121

0315 Tennere 1.3 G Se FN-nr. 0121

0316 Tennmekanismer 1.3 G

0317 Tennmekanismer 1.4 G

0325 Tennere 1.4 G Se FN-nr. 0121

0353 Artikler, eksplosive, ikke angitt 
annet sted

1.4 G

0454 Tennere 1.4 S Se FN-nr. 0121

FN-nr. NAVN og BESKRIVELSE KLASSE/
INNDELING

ORDLISTE (skal bare brukes som veiledende 
opplysninger)

Gruppe S

0131 Luntetennere 1.4 S Luntetennere
Artikler med ulik utforming som utløses av 
friksjon, slag eller elektrisitet og brukes til å 
antenne sikkerhetslunten.

0349 Artikler, eksplosive, ikke angitt 
annet sted

1.4 S

0368 Tennmekanismer 1.4 S


