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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/214 

av 30. november 2016 

om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 når det gjelder tilføyelse av aluminiumspulver til 

listen over utgangsstoffer for eksplosiver i vedlegg II(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 98/2013 av 15. januar 2013 om markedsføring og bruk av 

utgangsstoffer for eksplosiver(1), særlig artikkel 12, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 inneholder en liste over utgangsstoffer for eksplosiver som omfattes av 

harmoniserte regler for allmennhetens tilgang til dem, og som sikrer hensiktsmessig melding om mistenkelige 

transaksjoner, svinn og tyveri gjennom hele forsyningskjeden. 

2) Stoffer som er oppført i vedlegg II, er tilgjengelige for allmennheten, men omfattes av meldingsplikten, som omfatter 

både yrkesbrukere i hele forsyningskjeden og privatpersoner. 

3) Medlemsstatene har dokumentert at aluminiumspulver både er brukt i og ervervet til produksjon av hjemmelagede 

eksplosiver i Europa. 

4) Markedsføring og bruk av aluminiumspulver er på nåværende tidspunkt ikke harmonisert på unionsplan. Minst én 

medlemsstat begrenser imidlertid allerede allmennhetens tilgang til dette stoffet, og Verdens tollorganisasjon overvåker 

forsendelser over hele verden for å identifisere tilfeller av ulovlig handel med henblikk på produksjon av utgangsstoffer 

for improviserte eksplosiver. 

5) På bakgrunn av trusselnivået eller omfanget av handelen med dette stoffet kan utviklingen med hensyn til misbruk av 

aluminiumspulver ikke på nåværende tidspunkt rettferdiggjøre en begrensning av allmennhetens tilgang til stoffet. 

6) Det er nødvendig med økt kontroll for å gi nasjonale myndigheter mulighet til å hindre og avsløre mulig ulovlig bruk av 

disse stoffene som utgangsstoffer for eksplosiver, og dette kan oppnås gjennom meldingssystemet opprettet i henhold til 

forordning (EU) nr. 98/2013. 

7) På bakgrunn av risikoen knyttet til tilgjengeligheten av aluminiumspulver, og ettersom meldingsplikten ikke vil ha noen 

vesentlig innvirkning på markedsdeltakerne eller forbrukerne, er det berettiget og forholdsmessig å tilføye dette stoffet 

til vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 34 av 9.2.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2018 av 31. mai 2018 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort 

(1) EUT L 39 av 9.2.2013, s. 1. 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I tabellen i vedlegg II til forordning (EU) nr. 98/2013 gjøres følgende endringer: 

a) Overskriften i annen kolonne skal lyde: 

«Kode i den kombinerte nomenklatur (KN)(1)». 

b) Følgende stoff tilføyes: 

«Aluminium, pulver 

(CAS-nr. 7429-90-5) (2) (3) 

unntatt 7603 10 00 

unntatt 7603 20 00 

 

(2) Med en partikkelstørrelse på mindre enn 200 μm. 

(3) Som et stoff eller i blandinger som inneholder minst 70 vektprosent aluminium og/eller magnesium.» 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 30. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 __________  


