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KOMMISJONSREKOMMANDASJON (EU) 2017/1936 

av 18. oktober 2017 

om umiddelbare tiltak for å forhindre misbruk av utgangsstoffer for eksplosiver(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 292, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den senere tids terrorangrep og hendelser viser at hjemmelagde eksplosiver fortsatt utgjør en stor trussel i Europa. Til 

tross for innsatsen for å begrense og kontrollere tilgangen til utgangsstoffer for eksplosiver, er de fortsatt tilgjengelige 

og brukes til å framstille hjemmelagde eksplosiver. 

2) I resolusjon 2370 (2017) fra FNs sikkerhetsråd understrekes viktigheten av å hindre terrorister i å bruke eller få tilgang 

til råstoffer og komponenter til framstilling av eksplosiver, og etterlyses økt årvåkenhet, herunder gjennom deling av 

god praksis, utveksling av opplysninger over landegrensene og opprettelsen av partnerskap. 

3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013(1) fastsetter harmoniserte regler for tilgjengeliggjøring, 

innførsel, besittelse og bruk av stoffer eller stoffblandinger som kan misbrukes til ulovlig framstilling av eksplosiver, for 

å begrense allmennhetens tilgang til disse stoffene eller stoffblandingene og sikre hensiktsmessig melding om 

mistenkelige transaksjoner i hele forsyningskjeden. 

4) Korrekt anvendelse av forordning (EU) nr. 98/2013 av alle medlemsstater er nødvendig for å nå forordningens mål om å 

bedre det frie varebyttet av kjemiske stoffer og stoffblandinger i det indre marked og fjerne konkurransevridninger, 

samtidig som den offentlige sikkerheten ivaretas. Det vil også fremme målene i europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 

2017/541(2) om å hindre terrorhandlinger som innebærer framstilling, besittelse, erverv, transport, distribusjon eller bruk 

av eksplosiver, samt opplæring i framstilling eller bruk av eksplosiver. 

5) Denne rekommandasjon har som mål å sikre at målet for forordning (EU) nr. 98/2013 kan oppnås på en mer effektiv 

måte, ved å gi veiledning til medlemsstatene om anvendelsen av forordningen. Denne rekommandasjon utfyller 

retningslinjene(3) vedtatt av Kommisjonen og Den faste komité for utgangsstoffer(4) og tar hensyn til drøftingene i 

denne komiteen og i en rekke regionale arbeidsgrupper for medlemsstatenes myndigheter i 2016 og 2017. 

6) Allmennhetens tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver bør begrenses for å hindre at terrorister kommer i besittelse av 

eksplosiver. Forordning (EU) nr. 98/2013 begrenser privatpersoners tilgang til og bruk av sju kjemiske stoffer 

(utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, oppført i vedlegg I til forordning (EU) nr. 98/2013)(5).  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 273 av 24.10.2017, s. 12, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 191/2018 av  

21. september 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver 

(EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/541 av 15. mars 2017 om bekjempelse av terrorisme, erstatning av Rådets rammebeslutning 

2002/475/JIS og endring av rådsbeslutning 2005/671/JIS (EUT L 88 av 31.3.2017, s. 6). 

(3) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-

precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf 

(4) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail=3245 

(5) Hydrogenperoksid, nitrometan, salpetersyre, kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat og natriumperklorat i en høyere konsentrasjon 

enn den tilsvarende grenseverdien fastsatt i vedlegg I, herunder en stoffblanding eller et annet stoff som inneholder et slikt oppført stoff i 

en høyere konsentrasjon enn den tilsvarende grenseverdien. 
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7) Uten at det berører dette forbudet, kan medlemsstatene beslutte å gi allmennheten tilgang til disse stoffene bare gjennom 

en ordning med lisenser og registrering. Per 1. januar 2017 har 16 medlemsstater innført lisens- og/eller registre-

ringsordninger i stedet for et forbud(1). I disse medlemsstatene har allmennheten derfor fortsatt tilgang til og kan bruke 

utgangsstoffer og -stoffblandinger for eksplosiver som omfattes av restriksjoner. 

8) Medlemsstatene bør identifisere og fremme lavere konsentrasjoner og alternative stoffer som medfører mindre risiko for 

sikkerheten, og fastsette vilkår for lagring av utgangsstoffer for eksplosiver. Medlemsstater som har en lisensordning, 

bør foreta en vandelskontroll av personer som søker om lisens. 

9) Denne rekommandasjon etterlyser også bedre håndheving av begrensningene og kontrollene fastsatt i forordning (EU)  

nr. 98/2013 og samarbeid på tvers av sektorer. Ved å øke bevisstheten blant alle aktører i forsyningskjeden, herunder 

dem som opererer på nett, vil de være bedre i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til forordning (EU)  

nr. 98/2013. 

10) Med forbehold for de rettslige rammene for utveksling av opplysninger over landegrensene i forbindelse med 

strafferettslig etterforskning av terrorhandlinger(2) eller på tollområdet(3) oppfordrer denne rekommandasjon til 

utveksling av opplysninger om mistenkelige transaksjoner, svinn, tyveri og andre mistenkelige hendelser eller 

lisenssøknader, når disse synes å ha et grensekryssende aspekt. 

11) Selv om det ved de seneste angrepene og hendelsene først og fremst er blitt brukt triacetontriperoksid (TATP), gjelder 

trusselen et bredere spekter av hjemmelagde eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver. Unionen og medlemsstatene 

må fortsatt årvåkent følge med på og reagere på utviklingen på dette området, i samarbeid med relevante berørte parter 

og brukere. 

12) Etter vedtakelsen av forordningen har Kommisjonen overvåket og tilrettelagt anvendelsen av den i nært samarbeid med 

Den faste komité for utgangsstoffer. I februar 2017 vedtok Kommisjonen en rapport(4) som konkluderte med at selv om 

ikrafttredelsen av forordningen har bidratt til å redusere trusselen som utgangsstoffer for eksplosiver utgjør i Europa, er 

det nødvendig å identifisere tiltak og handlinger som styrker kontrollordningen for hjemmelagede eksplosiver. I mai 

2017 startet Kommisjonen arbeidet med å gjennomgå forordningen(5) om utgangsstoffer for eksplosiver gjennom en 

evaluering som følges av en konsekvensanalyse i første halvdel av 2018. Vurderingen vil omfatte en granskning av 

forordningens relevans, formålstjenlighet, effektivitet, sammenheng og merverdi, samt påvisning av problemer og 

hindringer som kan kreve ytterligere tiltak. Konsekvensanalysen vil omfatte en granskning av ulike politiske alternativer 

for å håndtere eventuelle problemer og hindringer som er påvist. I påvente av resultatet av denne gjennomgåelsen er 

anbefalingen i rekommandasjonen at medlemsstatene umiddelbart treffer tiltak for effektivt å begrense allmennhetens 

tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver innenfor rammen av den eksisterende forordningen. 

VEDTATT DENNE REKOMMANDASJON: 

Begrensning av allmennhetens tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver 

1. Medlemsstatene bør treffe alle nødvendige tiltak i henhold til forordning (EU) nr. 98/2013 for å begrense allmennhetens 

tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver og hindre at terrorister får tilgang til utgangsstoffer for eksplosiver, samt sikre 

hensiktsmessig melding om mistenkelige transaksjoner i hele forsyningskjeden. For dette formål bør medlemsstatene nøye 

vurdere hvorvidt ordningen de har innført med forbud, lisens eller registrering faktisk oppfyller disse målene. 

Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen om resultatene av vurderingen innen fire måneder etter vedtakelsen av denne 

rekommandasjon. Disse opplysningene vil inngå i vurderingen av mulige ytterligere tiltak på EU-plan. 

  

(1) Rapport fra Kommisjonen om anvendelsen av, og delegering av myndighet i henhold til, europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, KOM(2017) 103 endelig utgave av 28. februar 2017. 

(2) Rådsbeslutning 2005/671/JIS av 20. september 2005 om utveksling av opplysninger og samarbeid i forbindelse med terrorhandlinger (EUT 

L 253 av 29.9.2005, s. 22). 

(3) Rådsforordning (EF) nr. 515/97 av 13. mars 1997 om gjensidig bistand mellom medlemsstatenes forvaltningsmyndigheter og om 

samarbeid mellom dem og Kommisjonen for å sikre riktig anvendelse av toll- og landbruksbestemmelsene (EFT L 82 av 22.3.1997, s. 1). 

(4) Rapport fra Kommisjonen om anvendelsen av, og delegering av myndighet i henhold til, europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, KOM(2017) 103 endelig utgave av 28. februar 2017. 

(5) https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-

precursors_en 
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2. Medlemsstatene bør i tillegg snarest mulig 

a) fremme og, dersom det er mulig og hensiktsmessig, kreve bruk av alternative stoffer eller lavere konsentrasjoner som 

kan benyttes til samme rettmessige formål med mindre risiko for sikkerheten, 

b) fastsette sikkerhetsvilkår for lagring av utgangsstoffer for eksplosiver for markedsdeltakere, yrkesbrukere og 

privatpersoner som lovlig besitter utgangsstoffer for eksplosiver, 

c) gi markedsdeltakere klare retningslinjer for hvordan de hensiktsmessig og effektivt kan kontrollere om en person er en 

privatperson eller ikke. For dette formål kan medlemsstatene anvende begrepet «yrkesbruker», som innebærer at en 

person har behov for en utgangsstoff for eksplosiver som omfattes av restriksjoner, i forbindelse med nærings-, 

forretnings- eller yrkesvirksomhet, 

d) dersom en lisensordning er opprettet i henhold til artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 98/2013, foreta vandelskontroll 

av personer som søker om lisens, og særlig kontrollere strafferegisteret i alle stater der søkeren har bodd i løpet av de 

fem foregående årene, og 

e) innføre inspeksjonssystemer for å identifisere manglende overholdelse fra markedsdeltakernes side. 

Styrking av samarbeidet og kontakt med forsyningskjeden 

3. For å styrke samarbeidet og kontakten med forsyningskjeden bør medlemsstatene 

a) tilby opplæring for å sikre at politi, utrykningspersonell og tollmyndigheter i embets medfør er i stand til å gjenkjenne 

utgangsstoffer og -stoffblandinger for eksplosiver, og kan reagere raskt og korrekt på mistenkelig aktivitet, 

b) i tillegg til eksisterende rapporteringskrav i artikkel 9 nr. 4 i forordning (EU) nr. 98/2013, oppmuntre sluttbrukere av 

utgangsstoffer for eksplosiver til melde om betydelig svinn og tyveri, 

c) i den utstrekning det ikke allerede er omfattet av eksisterende forpliktelser i unionsregelverket, utveksle opplysninger 

med andre berørte medlemsstater om mistenkelige transaksjoner, svinn, tyveri og andre mistenkelige hendelser eller 

lisenssøknader, når disse kan ha grensekryssende aspekter, snarest mulig og i samsvar med nasjonal rett og relevante 

internasjonale juridiske virkemidler, og 

d) identifisere alle relevante sektorer, herunder dem som opererer på nett, treffe holdningsskapende tiltak tilpasset 

særtrekkene ved hver enkelt sektor og opprettholde en dialog med forsyningskjeden og med sluttbrukere for å øke 

kunnskapen om legitime yrkesmessige og ikke-yrkesmessige bruksområder for utgangsstoffer for eksplosiver. 

Utferdiget i Brussel 18. oktober 2017. 

 For Kommisjonen 

Julian KING 

Medlem av Kommisjonen 

 __________  


