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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2012/4/UE A COMISIEI
din 22 februarie 2012
de modificare a Directivei 2008/43/CE de instituire, în temeiul Directivei 93/15/CEE, a unui sistem
de identificare și trasabilitate a explozivilor de uz civil
(Text cu relevanță pentru SEE)

diferite tipuri de înregistrări. Prin urmare, obligațiile
privind colectarea datelor și ținerea evidenței ar trebui
să fie amânate cu trei ani, până la 5 aprilie 2015.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
(3)

Anumite articole sunt prea mici pentru a se putea
însemna pe ele codul unității de producție și informațiile
lizibile electronic. În cazul altor articole, inscripționarea
unui număr unic de identificare este imposibilă din punct
de vedere tehnic din cauza formei sau a proiectării. În
aceste cazuri, identificarea cerută ar trebui aplicată pe cea
mai mică unitate de ambalare. În viitor, progresul tehnic
ar putea face posibilă aplicarea pe aceste articole a
codului unității de producție și a informațiilor lizibile
electronic. La sfârșitul anului 2020, Comisia ar trebui
să efectueze așadar o reexaminare pentru a evalua dacă
informațiile cerute pot fi aplicate direct pe articole.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/43/CE ar trebui modificată
în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în confor
mitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 13
alineatul (1) din Directiva 93/15/CEE,

având în vedere Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie
1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la intro
ducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (1), în
special a doua teză de la articolul 14 alineatul al doilea,
întrucât:
(1)

Fitilurile, inclusiv fitilurile de siguranță, precum și capsele
cu percuție sunt reglementate de Directiva 93/15/CEE,
dar sunt utilizate mai degrabă în scop pirotehnic decât
ca explozive. Efectele potențiale ale utilizării abuzive a
acestora sunt probabil similare cu cele ale utilizării
abuzive a articolelor pirotehnice care prezintă un nivel
scăzut de risc și, prin urmare, aceste efecte sunt mult mai
puțin grave în comparație cu celelalte tipuri de explozivi.
Din motive de proporționalitate, fitilurile, inclusiv fiti
lurile de siguranță, precum și capsele cu percuție ar
trebui să fie scutite de aplicarea sistemului de identificare
și trasabilitate a explozivilor de uz civil.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
(2)

Dezvoltarea sistemelor informatice necesare pentru a
pune în aplicare sistemul de identificare și trasabilitate a
explozivilor a durat mai mult decât se prevăzuse inițial.
Este necesară o amânare a aplicării Directivei 2008/43/CE
a Comisiei (2) pentru a acorda industriei explozivilor o
perioadă suplimentară de timp pentru a-i permite să
dezvolte, să testeze și să valideze în totalitate sistemele
electronice necesare pentru punerea în aplicare a
directivei menționate și, prin urmare, să crească nivelul
de securitate a acestor sisteme. Pentru a permite acest
lucru, obligația producătorilor și importatorilor de a
marca explozivii ar trebui amânată cu un an, până la
5 aprilie 2013. Este nevoie de o perioadă suplimentară
de timp pentru ca toți actorii din lanțul de aprovizionare
să se doteze cu sistemele de monitorizare electronică
necesare. În plus, stocurile de explozivi cu durată de
viață mai lungă care au fost produse anterior și nu
trebuiau să fie marcate în conformitate cu Directiva
2008/43/CE se vor găsi în continuare în lanțul de apro
vizionare, iar întreprinderile nu pot fi obligate să mențină

(1) JO L 121, 15.5.1993, p. 20.
(2) JO L 94, 5.4.2008, p. 8.

Directiva 2008/43/CE se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, se adaugă literele (d), (e) și (f), după cum
urmează:
„(d) fitilurilor, care sunt dispozitive inflamabile, nedetonante,
de tip cordon;
(e) fitilurilor de siguranță, care constau dintr-un miez din
pulbere granulată fin de culoare neagră înconjurat de
un material textil flexibil cu unul sau mai multe învelișuri
exterioare de protecție. Atunci când sunt aprinse, acestea
ard cu o viteză predeterminată fără vreun efect exploziv
exterior;
(f) capselor cu percuție, care constau dintr-o capsulă
metalică sau din plastic cu o cantitate mică de amestec
exploziv primar ușor de aprins sub efectul unui impact și
care servește drept element de aprindere pentru cartușele
armelor de calibru mic sau în amorsele cu percuție
pentru încărcăturile de propulsie.”
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2. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7
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necesare pentru a se conforma articolului 3 alineatul (6) și
articolelor 13 și 14 începând cu 5 aprilie 2015.”
5. Se introduce următorul articol 15a:

Detonatoare
În cazul detonatoarelor, identificarea unică constă dintr-o
etichetă adezivă, imprimare directă sau marcaj aplicat pe
carcasa detonatorului. O etichetă conexă se aplică pe
fiecare cutie de detonatoare.

În plus, întreprinderile pot utiliza un dispozitiv electronic din
material inert, pasiv, atașat la fiecare detonator și un
dispozitiv conex pentru fiecare cutie de detonatoare.”

3. Articolele 9 și 10 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 9
Dispozitive de amorsare și relee de detonare
În cazul dispozitivelor de amorsare, altele decât cele
menționate la articolul 2, și în cazul releelor, identificarea
unică este constituită dintr-o etichetă adezivă sau o
imprimare directă pe dispozitivul de amorsare sau pe releul
de detonare respectiv. O etichetă conexă se lipește pe fiecare
cutie de astfel de dispozitive de amorsare sau relee de
detonare.

În plus, întreprinderile pot utiliza un dispozitiv electronic din
material inert, pasiv, atașat la fiecare dispozitiv de amorsare
sau releu de detonare și un dispozitiv conex pentru fiecare
cutie de astfel de dispozitive de amorsare sau relee de
detonare.

„Articolul 15a
Până la 31 decembrie 2020, Comisia efectuează o analiză
pentru a evalua dacă progresul tehnic permite abrogarea
derogărilor prevăzute la punctul 3 din anexă.”
6. La punctul 3 din anexă, se adaugă următoarele paragrafe:
„Pentru articolele care sunt prea mici pentru a se aplica
informațiile prevăzute la punctul 1 litera (b) punctele (i) și
(ii) și la punctul 2 sau în cazul în care aplicarea identificării
unice este imposibil de realizat din punct de vedere tehnic
din cauza formei sau a proiectării, se aplică un număr unic
de identificare pe cea mai mică unitate de ambalare.
Fiecare cea mai mică unitate de ambalare se sigilează.
Fiecare detonator sau releu de detonare care intră sub
incidența derogării prevăzute la al doilea paragraf este
marcat în mod durabil pentru a se asigura lizibilitatea infor
mațiilor prevăzute la punctul 1 litera (b) punctele (i) și (ii).
Numărul de detonatoare și relee de detonare conținut este
tipărit pe cea mai mică unitate de ambalare.
Identificarea unică a fiecărui fitil de detonare care intră sub
incidența derogării prevăzute la al doilea paragraf este
aplicată pe rolă sau bobină și, dacă este cazul, pe cea mai
mică unitate de ambalare.”
Articolul 2

Articolul 10
Fitiluri detonante
În cazul fitilurilor detonante, identificarea unică constă dintro etichetă adezivă sau o imprimare directă pe bobină. Iden
tificarea unică este aplicată din cinci în cinci metri fie pe
învelișul exterior al fitilului detonant, fie pe stratul interior
de plastic extrudat situat imediat sub fibra exterioară a
fitilului detonant. O etichetă conexă se aplică pe fiecare
cutie de fitiluri detonante.

În plus, întreprinderile pot utiliza un dispozitiv electronic din
material inert, pasiv, inserat în fitiluri și un dispozitiv conex
pentru fiecare cutie de fitiluri detonante.”

4. La articolul 15 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește
cu următorul text:

(1)
Statele membre adoptă și publică până la 4 aprilie 2012
cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi
este comunicat de statele membre textul acestor acte, precum și
un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.
Statele membre aplică aceste acte începând cu 5 aprilie 2013.
Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Comisiei îi este comunicat de statele membre textul prin
cipalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul
reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3

„Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 5 aprilie
2013. Cu toate acestea, statele membre aplică dispozițiile

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 februarie 2012.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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