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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/4/EU
av den 22 februari 2012
om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av
explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

(3)

Vissa artiklar är för små för att koden för tillverknings
plats och de elektroniskt läsbara uppgifterna ska få plats.
Vissa andra artiklar är praktiskt omöjliga att märka med
en unik identifiering på grund av deras form eller kon
struktion. I sådana fall bör den erforderliga identifie
ringen fästas på den minsta förpackningsenheten. Tek
nikens framåtskridande kan göra det möjligt att anbringa
koden för tillverkningsplats och de elektroniskt läsbara
uppgifterna på sådana artiklar. Kommissionen bör därför
se över läget i slutet av 2020 för att bedöma om upp
gifterna kan anbringas på artiklarna själva.

(4)

Direktiv 2008/43/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet
med artikel 13.1 i direktiv 93/15/EEG.

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
med beaktande av rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april
1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande
på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt
bruk (1), särskilt artikel 14 andra stycket andra meningen, och
av följande skäl:
(1)

(2)

Antändningsrör, krutstubin och tändpatroner av tänd
hattstyp omfattas av direktiv 93/15/EEG, men de används
för pyrotekniska ändamål snarare än för sprängning.
Verkningarna vid missbruk av dem torde likna verkning
arna vid missbruk av pyrotekniska artiklar som utgör en
lägre risk, och således är verkningarna mycket mindre
allvarliga än för andra typer av explosiva varor. Enligt
proportionalitetsprincipen bör därför antändningsrör,
krutstubin och tändpatroner av tändhattstyp undantas
från systemet för identifiering och spårning av explosiva
varor för civilt bruk.
Utvecklingen av de datorsystem som krävs för systemet
för identifiering och spårning av explosiva varor har tagit
längre tid än förväntat. Tillämpningen av kommissionens
direktiv 2008/43/EG (2) måste senareläggas för att företag
i sektorn för explosiva varor ska få den ytterligare tid
som krävs för att fullständigt utveckla, testa, validera
och öka säkerheten i de elektroniska system som är en
förutsättning för genomförandet av direktiv 2008/43/EG.
Därför bör tillverkarnas och importörernas skyldighet att
märka explosiva varor senareläggas ett år till den 5 april
2013. Ytterligare tid krävs för att de erforderliga elektro
niska spårningssystemen ska ha genomförts av alla aktö
rer i försörjningskedjan. Dessutom kan lagringsbeständiga
explosiva varor som tillverkats tidigare och inte behövde
märkas i enlighet med direktiv 2008/43/EG fortfarande
finnas i försörjningskedjan, och det är svårgenomförbart
att ålägga företagen att hålla sig med olika slag av regis
ter. Skyldigheterna avseende uppgiftsinsamling och regis
terhållning bör därför senareläggas med tre år till den
5 april 2015.

(1) EGT L 121, 15.5.1993, s. 20.
(2) EUT L 94, 5.4.2008, s. 8.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Direktiv 2008/43/EG ska ändras på följande sätt:

1. Följande led ska läggas till i artikel 2 som led d, e och f:

”d) Stubiner, som är trådlika icke-detonerande antändnings
anordningar.

e) Krutstubin, som består av en kärna av finkornigt svartkrut
omgivet av en böjlig väv med ett eller flera skyddande
ytterskikt och som vid antändning brinner med en för
utbestämd hastighet utan någon yttre sprängverkan.

f) Tändpatroner av tändhattstyp, som består av en kapsel av
metall eller plast innehållande en liten mängd primär
sprängblandning som lätt antänds vid islag och som fun
gerar som tändelement i patroner för handeldvapen eller i
slagtändningar för drivladdningar.”
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2. Artikel 7 ska ersättas med följande:

”Artikel 7
Stubinsprängkapslar
För stubinsprängkapslar ska den unika märkningen bestå av
ett klistermärke eller direkt tryck eller stämpel på hylsan.
Varje låda med stubinsprängkapslar ska märkas på motsva
rande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje stubinsprängkapsel
med en inert passiv elektronisk etikett, och på samma sätt
märka varje låda med stubinsprängkapslar.”

3. Artiklarna 9 och 10 ska ersättas med följande:
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”Artikel 15a
Senast den 31 december 2020 ska kommissionen ha ge
nomfört en översyn för att bedöma huruvida teknikens fram
åtskridande har gjort det möjligt att återkalla de undantag
som avses i punkt 3 i bilagan.”

6. Följande nya stycken ska läggas till i punkt 3 i bilagan:

”För artiklar som är för små för att rymma den information
som avses i leden 1 b i, 1 b ii samt 2 eller om det på grund
av artikelns form eller konstruktion är omöjligt att inrymma
en unik identifiering, ska varje minsta förpackningsenhet
märkas med en unik identifiering.

Varje minsta förpackningsenhet ska förseglas med en plom
bering.

”Artikel 9
Tändpatroner och startladdningar
För andra tändpatroner än sådana som avses i artikel 2 och
för startladdningar ska märkningen bestå av ett klistermärke
eller direkt tryck eller stämpel på tändpatronen eller start
laddningen. Varje låda med sådana tändpatroner eller start
laddningar ska märkas på motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att märka varje sådan tändpatron
eller startladdning med en inert passiv elektronisk etikett,
och på samma sätt märka varje låda med sådana tändpatro
ner eller startladdningar.

Artikel 10
Detonerande stubin
För detonerande stubin ska den unika märkningen bestå av
ett klistermärke eller direkt tryck på rullen. Den unika märk
ningen ska finnas var femte meter antingen på det yttre
höljet eller på det inre plasthöljet direkt under stubinens yttre
fiber. Varje låda med detonerande stubin ska märkas på
motsvarande sätt.

Vidare kan företagen välja att använda en inert passiv elek
tronisk etikett som är införd i den detonerande stubinen, och
på samma sätt märka varje låda med detonerande stubin.”

Varje stubinsprängkapsel eller startladdning som omfattas av
undantaget i andra stycket ska märkas på ett beständigt,
tydligt läsbart sätt med de uppgifter som avses i leden 1 b
i och 1 b ii. Antalet stubinsprängkapslar och startladdningar i
förpackningen ska tryckas på den minsta förpackningsenhe
ten.

Varje detonerande stubin som omfattas av undantaget i an
dra stycket ska märkas med den unika identifieringen på
rullen och i förekommande fall på den minsta förpacknings
enheten.”

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska senast den 4 april 2012 anta och
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvän
diga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast
överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med en
jämförelsetabell över dessa bestämmelser och detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 5 april
2013.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

4. Artikel 15.1 andra stycket ska ersättas med följande:

”De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den
5 april 2013. De ska emellertid tillämpa de bestämmelser
som krävs för att följa artikel 3.6 samt artiklarna 13 och 14
från och med den 5 april 2015.”

5. Följande artikel ska införas som artikel 15a:

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 2012.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

23.2.2012

