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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2012/4/ЕС НА КОМИСИЯТА
от 22 февруари 2012 година
за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на
Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества за граждански цели
(текст от значение за ЕИП)

различни видове документация би било непрактично.
Задълженията за събиране на данни и съхраняване на
документация следователно трябва да се отложат с три
години до 5 април 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април
1993 г. относно хармонизиране на разпоредбите, свързани с
пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско
предназначение (1), и по-специално член 14, втора алинея, второ
изречение от нея,

(3)

Някои изделия са твърде малки, за да може да се нанесе
върху тях кодът на производствения обект и инфор
мацията за електронна обработка. Поставянето на
уникална идентификация върху други изделия е
технически невъзможно поради техните форма или изра
ботка. В подобни случаи изискваната идентификация
следва да се поставя на всяка от най-малките опаковки.
Техническият прогрес в бъдеще може да даде възможност
за поставяне на кода на производствения обект и инфор
мацията за електронна обработка върху посочените
изделия. Поради това Комисията следва до края на
2020 г. да извърши преглед, за да оцени дали изискваната
информация може да бъде поставяна върху самите
изделия.

(4)

Поради това Директива 2008/43/ЕО следва да бъде
съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съот
ветствие със становището на комитета, създаден съгласно
член 13, параграф 1 от Директива 93/15/ЕИО,

като има предвид, че:
(1)

Към фитилите, в това число към огнепроводните шнурове,
както и към капсул-детонаторите, се прилага Директива
93/15/ЕИО, но те се използват повече за пиротехнически
цели, отколкото за взривни работи. Потенциалното им
въздействие при неправилна употреба е вероятно да
бъде подобно на въздействието при неправилна употреба
на пиротехническите изделия, които създават ниско
равнище на опасност и поради това посочените
въздействия са много по-слаби, отколкото тези на
другите видове взривни вещества. За целите на пропор
ционалността фитилите, в това число огнепроводните
шнурове, както и капсул-детонаторите следва да се
изключат от системата за идентификация и проследяване
на взривните вещества за граждански цели.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
(2)

Разработването на компютризираните системи, необ
ходими за изграждане на системата за идентификация и
проследяване на взривните вещества, продължи по-дълго,
отколкото първоначално се очакваше. Необходимо е
отлагане на прилагането на Директива 2008/43/ЕО на
Комисията (2), за да се даде на сектора на взривните
вещества допълнително време да разработи, изпита и
утвърди електронните системи, необходими за изпъл
нението на Директива 2008/43/ЕО, като така увеличи
сигурността им. За да бъде постигната тази цел, задъл
жението на производителите и вносителите да маркират
взривните вещества следва да бъде отложено с една година
до 5 април 2013 г. Необходимо е допълнително време, за
да може изискваната електронна система за проследяване
да бъде възприета от всички оператори по веригата на
доставка. Освен това произведените по-рано наличности
от взривни вещества с по-дълъг срок на годност, които не
е трябвало да бъдат маркирани в съответствие с Директива
2008/43/ЕО, ще продължат да бъдат във веригата на
доставка, а да се задължават дружествата да поддържат

(1) ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 20.
(2) ОВ L 94, 5.4.2008 г., стр. 8.

Член 1
Директива 2008/43/ЕО се изменя, както следва:
1. В член 2 се добавят следните букви г), д) и е):
„г) фитили, които са недетониращи запалителни устройства,
подобни на шнур;
д) огнепроводни шнурове, състоящи се от сърцевина от дреб
нозърнест барут, обвит в гъвкава тъкана материя с една
или повече защитни външни обвивки и които след като
бъдат запалени, изгарят с предварително определена
скорост без външен взривен ефект;
е) капсул-детонаторите, които се състоят от метална или
пластмасова капсула, съдържаща малко количество
първична взривна смес, която лесно се възпламенява при
удар и служи като запалителен елемент в патрони за
стрелково оръжие или в задействани от удар възпламе
няващи средства за метателни заряди.“
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2. Член 7 се заменя със следното:
„Член 7
Обикновени детонатори
За обикновените детонатори уникалната идентификация е
самозалепващ се етикет или се отпечатва директно или се
щампова върху външната обвивка на детонатора. Върху
всяка каса с детонатори се поставя съответният етикет.
Освен това предприятията могат да използват пасивни
инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки
детонатор, и съответно устройство за всяка каса с детона
тори.“
3. Членове 9 и 10 се заменят със следното:
„Член 9
Междинни детонатори и бустери
За междинните детонатори, различни от посочените в член 2,
и за бустерите уникалната идентификация е самозалепващ се
етикет или се отпечатва директно върху междинните дето
натори или бустери. Върху всяка каса с междинни детонатори
или бустери се поставя съответният етикет.
Освен това предприятията могат да използват пасивни
инертни електронни устройства, прикрепени върху всеки
междинен детонатор или бустер, и съответно устройство за
всяка каса с междинни детонатори или бустери.
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„Член 15а
До 31 декември 2020 г. Комисията провежда преглед, за да
оцени дали с напредъка на техническия прогрес е станало
възможно да се отменят изключенията, установени в точка
3 от приложението.“

6. В точка 3 от приложението се добавят следните алинеи:

„За изделия, които са прекалено малки, за да се нанесе върху
тях информацията, изисквана по точка 1, буква б), подточки
i) и ii) и точка 2, или в случите, когато това е невъзможно
поради формата или изработката им, уникалната иденти
фикация се нанася върху най-малката опаковка.

Всяка най-малка опаковка се затваря и запечатва.

Върху всеки обикновен детонатор или бустер, който е
обхванат от изключението, установено във втората алинея,
по траен начин, така че да се гарантира, че е ясно четлива,
се маркира информацията по точка 1, буква б), подточки i) и
ii). Върху всяка от най-малките опаковки се отпечатва броят
на обикновените детонатори и бустери, които тя съдържа.

Всеки детониращ шнур, обхванат от установеното във втората
алинея изключение, се маркира с уникалната идентификация,
като последната се нанася върху макарата или ролката с
шнур, а където е приложимо, върху най-малката опаковка.“

Член 2
Член 10
Детониращи шнурове
За детониращи шнурове уникалната идентификация е самоза
лепващ се етикет или се отпечатва директно върху макарата с
шнур. Уникалната идентификация се маркира на всеки пет
метра върху външната обвивка на детониращия шнур или
върху вътрешния слой от екструдирана пластмаса,
разположен непосредствено под външната обвивка на
шнура. Върху всяка каса с детониращи шнурове се поставя
съответният етикет.
Освен това предприятията могат да използват пасивни
инертни електронни устройства, поставени в шнура, и
съответно устройство за всяка каса с шнур.“
4. В член 15, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:
„Те прилагат тези разпоредби считано от 5 април 2013 г. Те
обаче прилагат разпоредбите, необходими, за да се съобразят
с член 3, параграф 6 и членове 13 и 14, от 5 април 2015 г.“
5. Вмъква се следният член 15а:

1.
Не по-късно от 4 април 2012 г. държавите-членки
приемат и публикуват законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на
разпоредбите и представят таблица на съответствието между
тези разпоредби и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби от 5 април 2013 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
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Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 февруари 2012 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

23.2.2012 г.

