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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 
14 annet ledd annet punktum, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 93/15/EØF fastsetter regler for å sikre 
trygg og sikker omsetning av eksplosive varer på 
fellesskapsmarkedet.

2) I henhold til nevnte direktiv er det nødvendig å sikre at 
foretak på eksplosivområdet har et system som gjør det 
mulig å spore eksplosive varer for å kunne fastslå hvor en 
vare befinner seg til enhver tid.

3) En forutsetning for å kunne føre nøyaktige og fullstendige 
registre over eksplosive varer i hele omsetningskjeden er at 
eksplosive varer påføres en unik identifikasjonsmerking. 
Dette bør gjøre det mulig å identifisere og spore den 
eksplosive varen fra produksjonsstedet og den første 
markedsføringen fram til sluttbrukeren og bruken av den 
i den hensikt å forhindre misbruk og tyveri og for å bistå 
myndighetene med sporing av forsvunne eller stjålne 
eksplosive varer.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelsen fra forvaltningskomiteen nedsatt ved artikkel 13 
nr. 1 i direktiv 93/15/EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 94 av 5.4.2008, s. 8, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 119/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 12 av 3.3.2011, s. 18.

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

Formål

Dette direktiv fastsetter et harmonisert system for unik 
identifikasjonsmerking og sporing av eksplosive varer til sivil 
bruk.

Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får ikke anvendelse på:

a) eksplosive varer transportert og levert uemballert eller i 
pumpevogner for direkte fylling i borehull,

b) eksplosive varer som framstilles på sprengningsstedet og 
lades umiddelbart etter at de er produsert (produksjon «på 
stedet»),

c) ammunisjon.

KAPITTEL 2

PRODUKTIDENTIFIKASJON

Artikkel 3

Unik identifikasjonsmerking

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
som produserer eller importerer eksplosive varer eller monterer 
tennere, påfører eksplosive varer og hver minste pakningsenhet 
en unik identifikasjonsmerking.

Dersom en eksplosiv vare er gjenstand for ytterligere 
produksjonsprosesser, er produsenten ikke forpliktet til å 
påføre varen en ny identifikasjonsmerking, forutsatt at den 
opprinnelige identifikasjonsmerkingen fortsatt oppfyller 
kravene i artikkel 4.

KOMMISJONSDIREKTIV 2008/43/EF

av 4. april 2008

om opprettelse av et system for identifikasjon og sporing av eksplosive varer til sivil bruk i henhold 
til rådsdirektiv 93/15/EØF(*)
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2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom den eksplosive varen 
produseres for eksport og påføres en identifikasjonsmerking 
som er i samsvar med importstatens krav, og som gjør det 
mulig å spore den eksplosive varen.

3. Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte de 
komponentene som er beskrevet i vedlegget.

4. Hvert produksjonssted skal tildeles en tresifret kode av 
den nasjonale myndigheten i den medlemsstaten der det er 
etablert.

5. Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet, 
skal produsenten som er etablert i Fellesskapet, kontakte en 
nasjonal myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en 
kode for produksjonsstedet.

Dersom produksjonsstedet ligger utenfor Fellesskapet og 
produsenten ikke er etablert i Fellesskapet, skal importøren 
av den berørte eksplosive varen kontakte en nasjonal 
myndighet i importmedlemsstaten for å få tildelt en kode for 
produksjonsstedet.

6. Medlemsstatene skal sikre at distributører som pakker om 
eksplosive varer, påser at varen og den minste pakningsenheten 
påføres den unike identifikasjonsmerkingen.

Artikkel 4

Merking og påføring

Den unike identifikasjonsmerkingen skal påføres direkte på 
eller festes på den berørte artikkelen på en permanent måte og 
slik at den er lett leselig.

Artikkel 5

Eksplosive varer i patroner og sekker

For eksplosive varer i patroner og sekker skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på hver patron eller sekk. En tilsvarende etikett 
skal festes på hver kasse med patroner.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
patron eller sekk og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
patroner.

Artikkel 6

Tokomponenteksplosiver

For pakkede tokomponenteksplosiver skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på alle de minste pakningsenhetene som 
inneholder de to komponentene.

Artikkel 7

Detonatorer og lunter

For detonatorer eller lunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk eller stempel på hylsen. En tilsvarende etikett skal 
festes på hver kasse med detonatorer eller lunter.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator eller lunte og en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer eller lunter.

Artikkel 8

Elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer

For elektriske, ikke-elektriske og elektroniske detonatorer 
skal den unike identifikasjonsmerkingen bestå av enten 
en selvklebende etikett på ledningene eller rørene eller en 
selvklebende etikett, direkte trykk eller et stempel på hylsen. 
En tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med detonatorer.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
detonator og feste en tilsvarende brikke på hver kasse med 
detonatorer.

Artikkel 9

Primere og boosterladninger

For primere og boosterladninger skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på primeren eller boosterladningen. En 
tilsvarende etikett skal festes på hver kasse med primere eller 
boosterladninger.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
primer eller boosterladning og feste en tilsvarende brikke på 
hver kasse med primere eller boosterladninger.

Artikkel 10

Detonerende lunter og sikkerhetslunter

For detonerende lunter og sikkerhetslunter skal den unike 
identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett eller 
direkte trykk på spolen. Den unike identifikasjonsmerkingen 
skal påføres på 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 eller sikkerhetslunter.
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Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke inne i 
lunten og en tilsvarende brikke på hver kasse med detonerende 
lunter eller sikkerhetslunter.

Artikkel 11

Bokser og tønner som inneholder eksplosiver

For bokser og tønner som inneholder eksplosiver, skal den 
unike identifikasjonsmerkingen bestå av en selvklebende etikett 
eller direkte trykk på boksen eller tønnen som inneholder de 
eksplosive varene.

Foretak kan dessuten feste en passiv elektronisk brikke på hver 
boks og tønne.

Artikkel 12

Kopier av originaletiketter

Foretak kan påføre de eksplosive varene selvklebende kopier 
av originaletiketten som kundene kan bruke. For å hindre 
misbruk skal det tydelig framgå at det dreier seg om kopier.

KAPITTEL 3

DATAINNSAMLING OG REGISTRERING

Artikkel 13

Datainnsamling

1. Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet 
innfører et system for innsamling av data om eksplosive varer, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen som følger 
varene gjennom hele omsetningskjeden og livssyklusen.

2. Datainnsamlingssystemet skal gjøre det mulig for 
foretakene å spore en eksplosiv vare, slik at det til enhver tid er 
mulig å fastslå hvor en vare befinner seg.

3. Medlemsstatene skal sikre at de innsamlede dataene, 
herunder den unike identifikasjonsmerkingen, oppbevares 
og vedlikeholdes i et tidsrom på 10 år fra levering eller etter 
utløpet av de eksplosive varenes livssyklus, selv om det 
aktuelle foretaket har sluttet å handle med eksplosive varer.

Artikkel 14

Foretakenes forpliktelser

Medlemsstatene skal sikre at foretak på eksplosivområdet

a) fører register over alle de eksplosive varenes 
identifikasjonsmerkinger og all relevant informasjon, 
herunder typen eksplosiv vare og selskapet eller personen 
som varene er levert til,

b) registrerer hvor en eksplosiv vare befinner seg så lenge den 
er i foretakets besittelse eller forvaring, til den overføres til 
et annet foretak eller brukes,

c) med jevne mellomrom tester datainnsamlingssystemet for 
å sikre at det er effektivt, og for å sikre kvaliteten på de 
registrerte dataene,

d) oppbevarer og vedlikeholder de innsamlede dataene, 
herunder de unike identifikasjonsmerkingene, i tidsrommet 
angitt i artikkel 13 nr. 3,

e) beskytter de innsamlede dataene mot utilsiktet skade eller 
tilintetgjøring,

f) på anmodning fra vedkommende myndigheter gir disse 
informasjon om hver eksplosive vares opprinnelse og hvor 
varen befinner seg, i hele livssyklusen og gjennom hele 
omsetningskjeden,

g) gir medlemsstatens ansvarlige myndigheter navn på 
og kontaktopplysninger for en person som kan gi dem 
opplysningene angitt i bokstav f) utenom ordinær 
arbeidstid.

Med henblikk på bokstav d) skal foretaket i forbindelse med 
eksplosive varer som er produsert eller importert før datoen 
angitt i artikkel 15 nr. 1 annet ledd, føre registre i samsvar med 
gjeldende nasjonale bestemmelser.
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KAPITTEL 4

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 15

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 5. april 2009 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.

Disse bestemmelsene får anvendelse fra 5. april 2012.

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 16

Ikrafttredelse

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

Artikkel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 4. april 2008.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/258 27.8.2015

VEDLEGG

Den unike identifikasjonsmerkingen skal omfatte:

1. en lesbar del av identifikasjonsmerkingen som består av følgende:

a) navnet på produsenten,

b) en alfanumerisk kode bestående av:

i) to bokstaver som identifiserer medlemsstaten (produksjonsstedet eller stedet for import til 
fellesskapsmarkedet, f.eks. AT = Østerrike),

ii) tre sifre som identifiserer navnet på produksjonsstedet (tildeles av nasjonale myndigheter),

iii) den unike produktkoden som produsenten gir produktene, samt produsentens logistikkinformasjon,

2. en elektronisk lesbar identifikasjon i strekkode- og/eller matrisekodeformat som tilsvarer den alfanumeriske 
identifikasjonskoden.

Eksempel:

3. For artikler som er for små til at både den unike produktkoden og produsentens logistikkinformasjon får plass, anses 
opplysningene under nr. 1 bokstav b) i), nr. 1 bokstav b) ii) og nr. 2 som tilstrekkelig.

_______________


