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I
(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

DIREKTIIVIT
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/28/EU,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoilla ja valvontaa
koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaadittu)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

sesti pyroteknisiksi tuotteiksi tai ampumatarvikkeiksi ja
näin ollen tämän direktiivin soveltamisalaan kuulumatto
miksi. Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden
markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännös
ten yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston direktii
vissä 93/15/ETY tarkoitettujen pyroteknisten tuotteiden
ja tiettyjen ampumatarvikkeiden määrittämisestä 23 päi
vänä huhtikuuta 2004 annettu komission direktiivi
2004/57/EY (5), joka nykyisin sisältää luettelon tällaisista
tuotteista, olisi sen vuoksi kumottava.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi
säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

(3)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista 9 päivänä
heinäkuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (6) vahvistetaan
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointia
koskevat säännöt, tuotteiden markkinavalvontaa ja kol
mansista maista tuotavien tuotteiden tarkastuksia kos
kevat puitteet sekä CE-merkintää koskevat yleiset periaat
teet.

(4)

Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puit
teista 9 päivänä heinäkuuta 2008 tehdyssä Euroopan
parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/
2008/EY (7) säädetään yhteisistä periaatteista ja viitesään
nöksistä, joita on tarkoitus soveltaa kaikessa alakohtai
sessa lainsäädännössä, jotta voidaan tarjota johdonmukai
nen perusta kyseisen lainsäädännön tarkistamista tai uu
delleenlaatimista varten. Direktiivi 93/15/ETY olisi sen
vuoksi mukautettava kyseiseen päätökseen.

(5)

Turvallisuuteen varastoinnin aikana sovelletaan vaaralli
sista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen tor
junnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annettua neuvoston
direktiiviä 96/82/EY (8), jossa säädetään turvallisuusvaa
timuksista tuotantolaitoksille, joiden tiloissa on räjähtäviä
aineita tai valmisteita. Räjähdystarvikkeiden turvallisuutta

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausun
non (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden mark
kinoille saattamista ja valvontaa koskevien säännösten
yhdenmukaistamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annet
tua neuvoston direktiiviä 93/15/ETY (3) on muutettu
huomattavilta osin (4). Koska siihen on määrä tehdä uusia
muutoksia, mainittu direktiivi olisi selkeyden vuoksi laa
dittava uudelleen.

(2)

Tässä direktiivissä on tarpeen selventää, että tietyt tuot
teet on yksilöity vaarallisten aineiden kuljetuksia kos
kevien Yhdistyneiden kansakuntien suositusten mukai

(1) EUVL C 181, 21.6.2012, s. 105.
(2) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 5. helmikuuta 2014 (ei
vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty
20. helmikuuta 2014.
(3) EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20.
(4) Katso liitteessä V oleva A osa.

(5 )
(6 )
(7 )
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218, 13.8.2008, s. 82.
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kuljetuksen aikana säännellään kansainvälisissä yleissopi
muksissa ja sopimuksissa kuten vaarallisten aineiden kul
jetusta koskevissa Yhdistyneiden kansakuntien suosituk
sissa. Näiden seikkojen ei tämän vuoksi pitäisi kuulua
tämän direktiivin soveltamisalaan.

(13)

Talouden toimijoiden, markkinavalvontaviranomaisten ja
loppukäyttäjien välisen yhteydenpidon helpottamiseksi jä
senvaltioiden olisi kannustettava talouden toimijoita il
moittamaan verkkosivustonsa osoite postiosoitteen lisäk
si.

Pyrotekniset tuotteet edellyttävät asianmukaisia toimenpi
teitä loppukäyttäjien suojelun ja yleisön turvallisuuden
varmistamiseksi. Pyrotekniset tuotteet kuuluvat pyrotek
nisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla kos
kevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistami
sesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktiivin 2013/29/EU (1) sovel
tamisalaan. Näin ollen tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa
pyroteknisiin tuotteisiin.

(14)

Valmistajalla on parhaat mahdollisuudet suorittaa vaa
timustenmukaisuuden arviointimenettely, koska valmis
tajalla on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja tuotan
toprosessista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi
sen vuoksi edelleen kuuluttava yksinomaan valmistajan
velvollisuuksiin.

(15)

On tarpeen varmistaa, että kolmansista maista peräisin
olevat räjähdystarvikkeet, jotka tulevat unionin markki
noille, ovat tämän direktiivin mukaisia ja etenkin että
valmistajat ovat noudattaneet asianmukaisia vaatimusten
mukaisuuden arviointimenettelyitä kyseisten räjähdystar
vikkeiden suhteen. Olisi säädettävä, että maahantuojat
huolehtivat siitä, että räjähdystarvikkeet, joita ne saattavat
markkinoille, ovat tämän direktiivin vaatimusten mukai
sia ja että ne eivät saata markkinoille räjähdystarvikkeita,
jotka eivät ole tällaisten vaatimusten mukaisia tai jotka
aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuo
jien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden
arviointia koskevia menettelyjä on noudatettu ja että rä
jähdystarvikkeiden merkinnät ja valmistajien laatimat
asiakirjat ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten
saatavilla tarkastusta varten.

(16)

Jakelija asettaa räjähdystarvikkeen saataville markkinoilla
sen jälkeen, kun valmistaja tai maahantuoja on saattanut
sen markkinoille, ja jakelijan olisi toimittava asianmu
kaista huolellisuutta noudattaen varmistaakseen, että sen
räjähdystarvikkeelle suorittama käsittely ei vaikuta kieltei
sesti räjähdystarvikkeen vaatimustenmukaisuuteen.

(17)

Jos talouden toimija joko saattaa räjähdystarvikkeen
markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai
muuttaa räjähdystarviketta sellaisella tavalla, joka voi vai
kuttaa tämän direktiivin noudattamiseen, kyseistä toimi
jaa olisi pidettävä valmistajana ja sen olisi siksi hoidettava
valmistajalle kuuluvat velvoitteet.

(18)

Koska jakelijat ja maahantuojat ovat lähellä markkinoita,
niiden olisi oltava mukana toimivaltaisten kansallisten
viranomaisten markkinavalvontatehtävissä ja oltava val
miita osallistumaan niihin aktiivisesti toimittamalla toimi
valtaisille viranomaisille kaikki kyseiseen räjähdystarvik
keeseen liittyvät tarvittavat tiedot.

(19)

Räjähdystarvikkeiden yksilöllinen tunnistaminen on olen
naista, jos räjähdystarvikkeista halutaan pitää tarkkaa ja
täydellistä kirjaa kaikissa toimitusketjun vaiheissa. Näin
räjähdystarvikkeen tunnistaminen ja jäljittäminen olisi
mahdollista tuotantopaikalta ja markkinoille saattamisesta
alkaen loppukäyttäjään ja käyttöön saakka, millä pyritään
estämään väärinkäytökset ja varkaudet ja avustamaan po
liisi- ja oikeusviranomaisia kadonneiden tai varastettujen
räjähdystarvikkeiden alkuperän jäljittämisessä. Tehokas

(7)

Ampumatarvikkeiden olisi kuuluttava tämän direktiivin
soveltamisalaan, mutta vain kuljetusten valvontaa kos
kevien sääntöjen ja niihin liittyvien säännösten osalta.
Ampumatarvikkeiden kuljetus tapahtuu samanlaisissa
olosuhteissa kuin aseiden, joten ampumatarvikkeiden kul
jetuksiin olisi sovellettava samanlaisia säännöksiä kuin
aseiden kuljetuksiin, kuten aseiden hankinnan ja hallus
sapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 anne
tussa neuvoston direktiivissä 91/477/ETY (2) säädetään.

(8)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muo
toihin, mukaan lukien etämyynti.

(9)

Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien räjähdystar
vikkeiden määritelmän osalta on aiheellista säilyttää näi
den tuotteiden määritelmä sellaisena kuin se on vaarallis
ten aineiden kuljetuksia koskevissa Yhdistyneiden kansa
kuntien suosituksissa.

(10)

Räjähdystarvikkeiden vapaan liikkuvuuden varmistami
seksi on tarpeen yhdenmukaistaa räjähdystarvikkeiden
asettamista saataville markkinoilla koskevaa lainsäädän
töä.

(11)

(12)
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Talouden toimijoiden olisi oltava toimitusketjuun liitty
vien tehtäviensä mukaisesti vastuussa siitä, että räjähdys
tarvikkeet ovat tämän direktiivin mukaisia, jotta varmis
tetaan yleisten etujen suojelun korkea taso muun muassa
ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä yleisen turvalli
suuden osalta sekä taataan terve kilpailu unionin mark
kinoilla.
Kaikkien talouden toimijoiden, jotka kuuluvat toimitusja jakeluketjuun, olisi toteutettava tarvittavia toimenpi
teitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla asetetaan saa
taville ainoastaan sellaisia räjähdystarvikkeita, jotka ovat
tämän direktiivin mukaisia. On tarpeen säätää selkeästä ja
oikeasuhteisesta velvollisuuksien jakautumisesta, joka vas
taa kunkin talouden toimijan tehtävää toimitus- ja jake
luketjussa.

(1) EUVL L 178, 28.6.2013, s. 27.
(2) EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

29.3.2014

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

jäljitettävyysjärjestelmä myös auttaa markkinavalvontavi
ranomaisia jäljittämään vaatimustenvastaisia räjähdystar
vikkeita markkinoilla saataville asettaneet talouden toimi
jat. Talouden toimijoiden, jotka säilyttävät tämän direktii
vin nojalla vaadittuja talouden toimijoiden tunnistetietoja,
ei pitäisi edellyttää saattavan tällaisia tietoja ajan tasalle
muiden talouden toimijoiden osalta, jotka ovat joko toi
mittaneet niille räjähdystarvikkeen tai joille ne ovat toi
mittaneet räjähdystarvikkeen.

(20)

Tähän direktiiviin sisältyvien markkinoilla saataville aset
tamista koskevien säännösten olisi rajoituttava räjähdys
tarvikkeita koskevien olennaisten urvallisuusvaatimusten
ilmaisemiseen ihmisten terveyden ja turvallisuuden, omai
suuden ja ympäristön suojelemiseksi. Jotta vaatimusten
mukaisuuden arviointi kyseisten vaatimusten osalta olisi
helpompaa, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuusolet
tamasta sellaisten räjähdystarvikkeiden osalta, jotka ovat
sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisia,
jotka on vahvistettu eurooppalaisesta standardoinnista
25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parla
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (1)
mukaisesti kyseisiä vaatimuksia vastaavien yksityiskoh
taisten teknisten eritelmien ilmaisemista varten.

(21)

Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään yhdenmu
kaistetuista standardeista esitettäviä vastalauseita kos
kevasta menettelystä tapauksissa, joissa kyseiset standardit
eivät kokonaan täytä tämän direktiivin vaatimuksia.

(22)

Jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja
toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa,
että markkinoilla saataville asetettavat räjähdystarvikkeet
ovat olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, on
tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenette
lyistä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimus
tenmukaisuuden arviointimenettelyissä käytettävistä mo
duuleista, joihin sisältyy menettelyjä vähiten tiukoista tiu
kimpiin suhteutettuna kyseiseen riskitasoon ja vaadittuun
turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden
varmistamiseksi ja tapauskohtaisten variaatioiden välttä
miseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi
valittava kyseisten moduulien joukosta. Räjähdystarvik
keille olisi niiden erityisominaisuuksien ja niihin liittyvien
vaarojen vuoksi aina tehtävä kolmannen osapuolen suo
rittama vaatimustenmukaisuuden arviointi.

(23)

Valmistajien olisi laadittava EU-vaatimustenmukaisuus
vakuutus, jossa annetaan tässä direktiivissä edellytetyt tie
dot siitä, että räjähdystarvike on tämän direktiivin sekä
unionin muun asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsää
dännön mukainen.

(24)

Jotta varmistetaan tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa
markkinavalvontaa varten, kaikkien sovellettavien unio
nin säädösten yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi ol
tava saatavilla yhdessä ainoassa EU-vaatimustenmukai
suusvakuutuksessa. Talouden toimijoiden hallinnollisen

(1) EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.
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rasitteen vähentämiseksi tällainen yksi ainoa EU-vaa
timustenmukaisuusvakuutus voi olla asiakirja, joka koos
tuu tuotetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukai
suusvakuutuksista.
(25)

CE-merkintä osoittaa räjähdystarvikkeen vaatimustenmu
kaisuuden ja on näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden
arvioinnin koko prosessista laajassa merkityksessä. CEmerkinnän yleisistä periaatteista säädetään asetuksessa
(EY) N:o 765/2008. CE-merkinnän kiinnittämistä kos
kevat säännöt olisi annettava tässä direktiivissä.

(26)

Tässä direktiivissä säädetyt vaatimustenmukaisuuden arvi
ointimenettelyt edellyttävät jäsenvaltioiden komissiolle il
moittamien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten
toimintaa.

(27)

Kokemus on osoittanut, että direktiivissä 93/15/ETY ase
tetut ehdot, jotka vaatimustenmukaisuuden arviointilai
tosten on täytettävä, jotta ne voidaan ilmoittaa komis
siolle, eivät ole riittäviä varmistamaan, että ilmoitettujen
laitosten toiminta on kauttaaltaan korkeatasoista koko
unionissa. On kuitenkin olennaista, että kaikki ilmoitetut
laitokset suorittavat tehtävänsä samantasoisesti ja terveen
kilpailun edellytysten mukaisesti. Tämä edellyttää pakol
listen vaatimusten asettamista vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitoksille, jotka haluavat tulla ilmoitetuiksi vaa
timustenmukaisuuden arviointipalvelujen tarjoamista var
ten.

(28)

Jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin
yhtenäinen laatutaso, on tarpeen vahvistaa myös ilmoit
tamisesta vastaavia viranomaisia sekä muita ilmoitettujen
laitosten arvioinnissa, ilmoittamisessa ja valvonnassa mu
kana olevia elimiä koskevat vaatimukset.

(29)

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos osoittaa ole
vansa yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistettujen
edellytysten mukainen, sen olisi oletettava täyttävän tässä
direktiivissä säädetyt vastaavat vaatimukset.

(30)

Tässä direktiivissä säädettyä järjestelmää täydentää akk
reditointijärjestelmä, josta säädetään asetuksessa (EY)
N:o 765/2008. Koska akkreditointi on olennainen keino
tarkastaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten päte
vyys, sitä olisi käytettävä myös ilmoittamistarkoituksia
varten.

(31)

Kansallisten viranomaisten olisi kaikkialla unionissa pi
dettävä asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännösten mu
kaista avointa akkreditointia, jolla varmistetaan tarvittava
luottamuksen taso vaatimustenmukaisuustodistuksissa,
ensisijaisena keinona, jolla osoitetaan vaatimustenmukai
suuden arviointilaitosten tekninen pätevyys. Kansalliset
viranomaiset voivat kuitenkin katsoa, että niillä on käy
tettävissään asianmukaiset keinot suorittaa tämä arviointi
itse. Jotta varmistetaan muiden kansallisten viranomaisten
tekemän arvioinnin riittävä uskottavuus, niiden olisi täl
laisessa tapauksessa toimitettava komissiolle ja muille jä
senvaltioille tarvittavat asiakirjatodisteet siitä, että arvioi
dut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ovat asiaa
koskevien säädettyjen vaatimusten mukaisia.
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(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)
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Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset teettävät usein
alihankintana osia vaatimustenmukaisuuden arviointiin
liittyvistä toimistaan tai käyttävät tytäryhtiötä. Räjähdys
tarvikkeiden saattaminen unionin markkinoille edellyttää
suojan tasoa, jonka turvaamiseksi on olennaista, että vaa
timustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamista
varten alihankkijat ja tytäryhtiöt täyttävät samat vaa
timukset kuin ilmoitetut laitokset. Sen vuoksi on tärkeää,
että ilmoitettavien vaatimustenmukaisuuden arviointilai
tosten pätevyyden ja suoritusten arviointi ja ilmoitettujen
laitosten valvonta kattavat myös alihankkijoiden ja tytä
ryhtiöiden suorittamat toimet.
Ilmoitusmenettelyn tehokkuutta ja avoimuutta on tarpeen
lisätä ja erityisesti on tarpeen mukauttaa sitä uusiin tek
niikoihin, jotta sähköinen ilmoittaminen on mahdollista.
Koska ilmoitetut laitokset voivat tarjota palvelujaan unio
nin koko alueella, on tarkoituksenmukaista antaa muille
jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus esittää vastalau
seita ilmoitetun laitoksen osalta. Sen vuoksi on tärkeää
säätää ajanjaksosta, jonka aikana voidaan selvittää mah
dolliset epäilykset tai huolenaiheet vaatimustenmukaisuu
den arviointilaitosten pätevyyden suhteen, ennen kuin ne
alkavat toimia ilmoitettuina laitoksina.
Kilpailukyvyn vuoksi on oleellista, että ilmoitetut laitokset
soveltavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä
aiheuttamatta kohtuutonta taakkaa talouden toimijoille.
Samasta syystä ja talouden toimijoiden yhdenvertaisen
kohtelun varmistamiseksi on varmistettava vaatimusten
mukaisuuden arviointimenettelyiden teknisen soveltami
sen johdonmukaisuus. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten
asianmukaisella koordinoinnilla ja yhteistyöllä ilmoitettu
jen laitosten välillä.
Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tarpeen selventää, että
räjähdystarvikkeisiin
sovelletaan
asetuksessa
(EY)
N:o 765/2008 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat
unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tule
ville tuotteille tehtäviä tarkastuksia. Tämä direktiivi ei
saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viran
omaisia, jotka suorittavat kyseiset tehtävät.
Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki tarvittavat toi
menpiteet varmistaakseen, että räjähdystarvikkeet voidaan
saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät
ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoi
tuksensa mukaisesti käytettyinä tai kohtuudella ennakoi
tavissa olosuhteissa käytettäessä vaaranna ihmisten terve
yttä ja turvallisuutta. Räjähdystarvikkeet olisi katsottava
tässä direktiivissä säädettyjen olennaisten turvallisuusvaa
timusten vastaisiksi ainoastaan kohtuudella ennakoita
vissa olosuhteissa käytettäessä eli silloin, kun tällainen
käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja hel
posti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä.
Nykyistä järjestelmää olisi täydennettävä menettelyllä,
jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat saada tiedon
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aiotuista toimenpiteistä sellaisten räjähdystarvikkeiden
osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai
turvallisuudelle taikka omaisuudelle tai ympäristölle. Sen
olisi myös annettava markkinavalvontaviranomaisille
mahdollisuus ryhtyä aikaisemmassa vaiheessa toimiin täl
laisten räjähdystarvikkeiden suhteen yhteistyössä asiaan
liittyvien talouden toimijoiden kanssa.

(39)

Silloin kun jäsenvaltiot ja komissio ovat yhtä mieltä jä
senvaltion toteuttaman toimenpiteen oikeutuksesta, ko
missiolta ei pitäisi edellyttää jatkotoimia, paitsi jos vaa
timustenvastaisuuden voidaan katsoa johtuvan yhdenmu
kaistetun standardin puutteista.

(40)

Räjähdystarvikkeiden tai ampumatarvikkeiden laittomasta
hallussapidosta tai käytöstä johtuvan yleiseen turvallisuu
teen kohdistuvan vakavan uhan tai loukkauksen sattuessa
jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus poiketa tietyin
edellytyksin tämän direktiivin säännöksistä räjähdystar
vikkeiden ja ampumatarvikkeiden kuljetusten osalta, jotta
laiton hallussapito tai käyttö voidaan estää.

(41)

On tärkeää ottaa käyttöön jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten välisiä hallinnollisia yhteistyömenettelyjä.
Sen vuoksi toimivaltaisten viranomaisten olisi otettava
huomioon jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäi
sestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviran
omaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasi
oita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen
varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annettu
neuvoston asetus (EY) N:o 515/97 (1).

(42)

Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden val
taan toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä räjähdystarvikkei
den ja ampumatarvikkeiden laittoman kaupan estämisek
si.

(43)

Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi komis
siolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädök
siä, jotka koskevat sellaisia unionin toimenpiteitä, joilla
tätä direktiiviä mukautetaan vaarallisten aineiden kulje
tuksia koskeviin Yhdistyneiden kansakuntien suosituksiin.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan
toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijata
solla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistelles
saan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asia
kirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle
yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(44)

Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen
täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöön
panovaltaa. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä
ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat

(1) EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1.
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komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä hel
mikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvos
ton asetuksen (EU) N:o 182/2011 (1) mukaisesti.
(45)

Neuvoa-antavaa menettelyä olisi sovellettava hyväksyttä
essä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa ilmoituksen tehnyttä
jäsenvaltiota pyydetään ryhtymään tarvittaviin korjaaviin
toimenpiteisiin sellaisten ilmoitettujen laitosten osalta,
jotka eivät täytä tai eivät enää täytä niiden ilmoittamiselle
asetettuja vaatimuksia.

(46)

Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava hyväksyttäessä täy
täntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan käytännön jär
jestelyt räjähdystarvikkeiden räjähdystarvikkeiden yksilöl
listä tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevaa järjestelmän
toimintaa varten sekä tekniset järjestelyt räjähdystarvik
keiden kuljetuksia koskevien määräysten soveltamista
varten, erityisesti käytettävä asiakirjamalli.

(47)

Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava myös täytäntöön
panosäädösten hyväksymiseen sellaisten vaatimustenmu
kaisten siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden
osalta, jotka aiheuttavat riskin ihmisten terveydelle tai
turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville
näkökohdille.

(48)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asian
mukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa,
jotka liittyvät vaatimustenmukaisiin siviilikäyttöön tarkoi
tettuihin räjähdystarvikkeisiin, jotka aiheuttavat riskin ih
misten terveydelle tai turvallisuudelle taikka omaisuudelle
tai ympäristölle.

(49)

Tällä direktiivillä perustettu komitea voi vakiintuneen
käytännön mukaisesti olla hyödyksi tarkasteltaessa tämän
direktiivin soveltamista koskevia asioita, jotka sen pu
heenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltä
väksi komitean työjärjestyksen mukaisesti.

(50)

Kun tähän direktiiviin liittyviä muita kuin sen täytäntöön
panoa tai rikkomista koskevia asioita käsitellään komis
sion asiantuntijaryhmässä, Euroopan parlamentin olisi va
kiintuneen käytännön mukaisesti saatava kaikki tiedot ja
asiakirjat, ja se olisi tarvittaessa kutsuttava näihin koko
uksiin.
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(53)

On tarpeen säätää kohtuullisista siirtymäkauden toimen
piteistä, jotka tekevät mahdolliseksi sellaisten räjähdystar
vikkeiden asettamisen saataville markkinoilla, jotka on jo
saatettu markkinoille direktiivin 93/15/ETY mukaisesti
ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toimenpi
teiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa, ilman että niiden tar
vitsee olla muiden tuotevaatimusten mukaisia. Jakelijoi
den olisi siksi voitava toimittaa räjähdystarvikkeita, jotka
on saatettu markkinoille, eli jakeluketjussa jo olevaa va
rastoa ennen päivämäärää, jolloin niiden kansallisten toi
menpiteiden, joilla tämä direktiivi saatetaan osaksi kan
sallista lainsäädäntöä, soveltaminen alkaa.

(54)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän
direktiivin tavoitetta eli varmistaa, että markkinoilla ole
vat räjähdystarvikkeet täyttävät vaatimukset, joilla varmis
tetaan terveyden ja turvallisuuden sekä muiden yleisten
etujen suojelun korkea taso ja taataan sisämarkkinoiden
toiminta, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaiku
tusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen
vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unio
nista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijai
suusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvis
tetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktii
vissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavutta
miseksi tarpeen.

(55)

Velvollisuus saattaa tämä direktiivi osaksi kansallista lain
säädäntöä rajoittuu säännöksiin, joilla muutetaan aikai
sempien direktiivien säännöksiä. Velvollisuus saattaa sisäl
löltään muuttumattomat säännökset osaksi kansallista
lainsäädäntöä perustuu aikaisempiin direktiiveihin.

(56)

Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden velvol
lisuuteen noudattaa liitteessä V olevassa B osassa olevia
määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä
mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja
tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 LUKU
YLEISET SÄÄNNÖKSET

(51)

(52)

Komission olisi täytäntöönpanosäädöksillä ja, näiden sää
dösten erityisluonne huomioon ottaen, soveltamatta ase
tusta (EU) N:o 182/2011 vahvistettava, ovatko jäsenvalti
oiden vaatimustenvastaisten räjähdystarvikkeiden osalta
toteuttamat toimenpiteet perusteltuja vai eivät.
Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava säännöt tämän direktii
vin mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön sään
nösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja var
mistettava näiden sääntöjen täytäntöönpanon valvonta.
Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.

(1) EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

1 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan siviilikäyttöön tarkoitettuihin
räjähdystarvikkeisiin.

2.

Tätä direktiiviä ei sovelleta

a) räjähdystarvikkeisiin, mukaan luettuina ampumatarvikkeet,
jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu ase
voimien tai poliisin käyttöön;
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b) direktiivin 2013/29/EU soveltamisalaan kuuluviin pyrotekni
siin tuotteisiin;
c) ampumatarvikkeisiin, ellei 12, 13 ja 14 artiklan säännöksistä
muuta johdu.
Liitteeseen I sisältyy luettelo, joka ei ole tyhjentävä, tämän koh
dan b alakohdassa ja 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista, vaa
rallisten aineiden kuljetuksia koskevien Yhdistyneiden kansakun
tien suositusten mukaisesti yksilöidyistä pyroteknisistä tuotteista
ja ampumatarvikkeista.
3.
Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita päättämästä kansal
lisen lain tai säännöksen perusteella, että tietyt aineet, jotka eivät
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, ovat räjähdystarvikkei
ta.
2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1) ’räjähdystarvikkeilla’ tarkoitetaan aineita ja esineitä, joita pi
detään räjähdystarvikkeina Yhdistyneiden kansakuntien vaa
rallisten aineiden kuljetusta koskevissa suosituksissa ja jotka
mainitaan näiden suositusten 1 luokassa;
2) ’ampumatarvikkeilla’ tarkoitetaan kannettavissa ampumaaseissa, muissa tuliaseissa ja tykistöaseissa käytettäviä ajo
panoksen sisältäviä tai ilman sitä olevia ammuksia sekä
paukkupanoksia;
3) ’turvallisuudella’ tarkoitetaan onnettomuuksien estämistä ja,
jos siinä ei onnistuta, niiden vaikutuksen rajoittamista;
4) ’käyttövarmuudella’ tarkoitetaan yleisen järjestyksen vastai
siin tarkoituksiin käyttämisen estämistä;
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10) ’valtuutetulla edustajalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautu
nutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on val
mistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa valmistajan
puolesta tietyt tehtävät;
11) ’maahantuojalla’ tarkoitetaan unioniin sijoittautunutta luon
nollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolman
nesta maasta tuodun räjähdystarvikkeen unionin markki
noille;
12) ’jakelijalla’ tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa
tai maahantuojaa, joka asettaa räjähdystarvikkeen saataville
markkinoilla;
13) ’talouden toimijoilla’ tarkoitetaan valmistajia, valtuutettuja
edustajia, maahantuojia ja jakelijoita sekä luonnollisia hen
kilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka osallistuvat räjähdystarvik
keiden varastointiin, käyttöön, kuljetukseen, tuontiin, vien
tiin tai kauppaan;
14) ’asekauppiaalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oike
ushenkilöä, jonka ammattitoiminta koostuu kokonaan tai
osittain tuliaseiden ja ampumatarvikkeiden valmistamisesta,
myynnistä, kaupasta, vuokrauksesta, korjaamisesta tai
muuttamisesta;
15) ’teknisellä eritelmällä’ tarkoitetaan asiakirjaa, jossa mää
rätään tekniset vaatimukset, jotka räjähdystarvikkeen on
täytettävä;
16) ’yhdenmukaistetulla standardilla’ tarkoitetaan asetuksen
(EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

5) ’kuljetusluvalla’ tarkoitetaan päätöstä, jolla sallitaan räjäh
dystarvikkeiden suunniteltuja kuljetuksia unionissa;

17) ’akkreditoinnilla’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008
2 artiklan 10 kohdassa määriteltyä akkreditointia;

6) ’kuljetuksella’ tarkoitetaan räjähdystarvikkeiden fyysistä siir
tämistä unionissa, lukuun ottamatta samassa paikassa suo
ritettavaa siirtoa;

18) ’kansallisella akkreditointielimellä’ tarkoitetaan asetuksen
(EY) N:o 765/2008 2 artiklan 11 kohdassa määriteltyä kan
sallista akkreditointielintä;

7) ’asettamisella saataville markkinoilla’ tarkoitetaan räjähdys
tarvikkeen toimittamista unionin markkinoille liiketoimin
nan yhteydessä jakelua tai käyttöä varten joko maksua vas
taan tai veloituksetta;
8) ’markkinoille saattamisella’ tarkoitetaan räjähdystarvikkeen
asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markki
noilla;
9) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeus
henkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmis
tuttaa räjähdystarviketta ja markkinoi sitä omalla nimellään
tai tavaramerkillään varustettuna tai käyttää sitä omiin tar
koituksiinsa;

19) ’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ tarkoitetaan proses
sia, jossa selvitetään, ovatko räjähdystarvikkeeseen liittyvät
tämän direktiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täytty
neet;
20) ’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ tarkoitetaan
elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoi
mia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;
21) ’palautusmenettelyllä’ tarkoitetaan kaikkia toimenpiteitä, joi
den tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo
asetetut räjähdystarvikkeet takaisin;
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22) ’markkinoilta poistamisella’ tarkoitetaan kaikkia toimenpi
teitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan
räjähdystarvikkeen asettaminen saataville markkinoilla;

23) ’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ tarkoitetaan
mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukais
tetaan tuotteiden kaupan pitämisen ehtoja;

24) ’CE-merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, jolla valmistaja
osoittaa räjähdystarvikkeen olevan merkinnän kiinnittä
mistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädän
nössä asetettujen sovellettavien vaatimusten mukainen.

3 artikla
Vapaa liikkuvuus
Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää tämän direktiivin
vaatimukset täyttävien räjähdystarvikkeiden asettamista saataville
markkinoilla.

4 artikla
Markkinoilla saataville asettaminen
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet
varmistaakseen, että räjähdystarvikkeet voidaan asettaa saataville
markkinoilla vain siinä tapauksessa, että ne täyttävät kaikki tä
män direktiivin vaatimukset.

2 LUKU
TALOUDEN TOIMIJOIDEN VELVOLLISUUDET

5 artikla
Valmistajien velvollisuudet
1.
Saattaessaan räjähdystarvikkeita markkinoille tai käyttäes
sään niitä omiin tarkoituksiinsa valmistajien on varmistettava,
että ne on suunniteltu ja valmistettu liitteessä II vahvistettujen
olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

2.
Valmistajien on laadittava liitteessä III tarkoitetut tekniset
asiakirjat ja suoritutettava 20 artiklassa tarkoitettu sovellettava
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely.

Kun räjähdystarvikkeen vaatimustenmukaisuus sovellettavien
vaatimusten suhteen on osoitettu tällä menettelyllä, valmistajien
on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä
CE-merkintä.

3.
Valmistajien on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaa
timustenmukaisuusvakuutus kymmenen vuoden ajan sen jäl
keen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille.
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4.
Valmistajien on varmistettava, että käytössä on menettelyt,
joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tätä direk
tiiviä. Muutokset räjähdystarvikkeen suunnittelussa tai ominai
suuksissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai
muissa teknisissä eritelmissä, joihin nähden räjähdystarvikkeen
vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti
huomioon.
5.
Valmistajien on varmistettava, että niiden markkinoille
saattamiin räjähdystarvikkeisiin on kiinnitetty yksilöllinen tun
niste 15 artiklassa säädetyn räjähdystarvikkeiden tunnistamista
ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän mukaisesti. Tämän järjes
telmän ulkopuolelle jätettyjen räjähdystarvikkeiden osalta val
mistajien on
a) varmistettava, että niiden markkinoille saattamiin räjähdys
tarvikkeisiin on kiinnitetty tyyppi-, erä tai sarjanumero tai
muu merkintä, jonka ansiosta ne voidaan tunnistaa, tai jos
räjähdystarvikkeen pieni koko, muoto tai tyyppi ei tätä salli,
että vaadittu tieto on esitetty räjähdystarvikkeen pakkauk
sessa tai tarvikkeen mukana olevassa asiakirjassa;
b) ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekis
teröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa, josta niihin saa
yhteyden, räjähdystarvikkeessa tai, mikäli se ei ole mahdollis
ta, räjähdystarvikkeen pakkauksessa tai tarvikkeen mukana
seuraavassa asiakirjassa. Osoitteessa on ilmoitettava yksi yh
teyspiste, jonka kautta valmistajaan saa yhteyden. Yhteystie
dot on esitettävä loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviran
omaisten helposti ymmärtämällä kielellä.
6.
Valmistajien on varmistettava, että niiden markkinoille
saattamaan räjähdystarvikkeeseen liitetään ohjeet ja turvallisuus
tiedot, jotka annetaan loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä,
kyseisen jäsenvaltion määrittämällä kielellä. Tällaisten ohjeiden
ja turvallisuustietojen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ym
märrettäviä ja helppotajuisia.
7.
Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että
räjähdystarvike, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei ole
tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava tarvit
tavat korjaavat toimenpiteet kyseisen räjähdystarvikkeen saatta
miseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta
tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on
tarpeen. Lisäksi mikäli räjähdystarvike aiheuttaa riskin, valmis
tajien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden
toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat asetta
neet räjähdystarvikkeen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
8.
Valmistajien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pa
periversiona tai sähköisesti kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat
tarpeen sen osoittamiseksi, että räjähdystarvike on tämän direk
tiivin mukainen, kielellä, jota kyseinen kansallinen viranomainen
helposti ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään
poistamaan niiden markkinoille saattamien räjähdystarvikkeiden
aiheuttamat riskit.
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6 artikla
Valtuutetut edustajat
1.
Valmistajat voivat nimittää kirjallisella toimeksiannolla val
tuutetun edustajan.
Edellä 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 5 artiklan
2 kohdassa tarkoitettu velvollisuus laatia tekniset asiakirjat eivät
kuulu osana valtuutetun edustajan toimeksiantoon.
2.
Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saa
dussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mu
kaan valtuutetun edustajan on voitava suorittaa ainakin seura
avat tehtävät:
a) pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asia
kirjat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike
on saatettu markkinoille;
b) annettava toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustel
lusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asia
kirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että räjähdys
tarvike on vaatimusten mukainen;
c) tehtävä toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa tämän
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan
valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien räjäh
dystarvikkeiden aiheuttamat riskit.
7 artikla
Maahantuojien velvollisuudet
1.
Maahantuojien on saatettava markkinoille ainoastaan vaa
timukset täyttäviä räjähdystarvikkeita.
2.
Ennen räjähdystarvikkeen saattamista markkinoille maa
hantuojien on varmistettava, että valmistaja on suorittanut 20 ar
tiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden ar
viointimenettelyn. Niiden on varmistettava, että valmistaja on
laatinut tekniset asiakirjat, että räjähdystarvikkeeseen on kiinni
tetty CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja että
valmistaja on noudattanut 5 artiklan 5 kohdassa olevia vaa
timuksia.
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mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on esitettävä lop
pukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmär
tämällä kielellä.
4.
Maahantuojien on varmistettava, että räjähdystarvikkee
seen liitetään ohjeet ja turvallisuustiedot, jotka annetaan loppu
käyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määrää
mällä kielellä.
5.
Maahantuojien on varmistettava, että sinä aikana, jona
räjähdystarvike on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetu
solosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta liitteessä
II säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten suhteen.
6.
Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa,
että räjähdystarvike, jonka ne ovat saattaneet markkinoille, ei
ole tämän direktiivin mukainen, on välittömästi toteutettava
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen räjähdystarvikkeen
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi mark
kinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos
se on tarpeen. Lisäksi mikäli räjähdystarvike aiheuttaa riskin,
maahantuojien on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsen
valtioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne
ovat asettaneet räjähdystarvikkeen saataville markkinoilla, ja il
moitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastai
suudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
7.
Maahantuojien on kymmenen vuoden ajan sen jälkeen,
kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaa
timustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontavi
ranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat
voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.
8.
Maahantuojien on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen
perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pa
periversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat,
jotka ovat tarpeen räjähdystarvikkeen vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen helposti ym
märtää. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan nii
den markkinoille saattamien räjähdystarvikkeiden aiheuttamat
riskit.
8 artikla
Jakelijoiden velvollisuudet

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, että räjähdys
tarvike ei ole liitteessä II vahvistettujen olennaisten turvallisuus
vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa räjähdystar
viketta markkinoille ennen kuin se on saatettu sovellettavien
vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun räjähdystarvikkee
seen liittyy riski, maahantuojan on ilmoitettava siitä valmistajalle
ja markkinavalvontaviranomaisille.
3.
Maahantuojien on ilmoitettava nimensä, rekisteröity tuo
tenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä ja postiosoitteensa,
josta niihin saa yhteyden, räjähdystarvikkeessa tai, mikäli se ei
ole mahdollista, räjähdystarvikkeen pakkauksessa tai tarvikkeen

1.
Kun jakelijat asettavat räjähdystarvikkeen saataville mark
kinoilla, niiden on noudatettava asiaankuuluvaa huolellisuutta
tämän direktiivin vaatimusten osalta.
2.
Jakelijoiden on ennen räjähdystarvikkeen asettamista saa
taville markkinoilla tarkastettava, että räjähdystarvikkeessa on
CE-merkintä, että sen mukana on vaaditut asiakirjat ja ohjeet
ja turvallisuustiedot kielellä, jota loppukäyttäjät helposti ymmär
tävät siinä jäsenvaltiossa, jossa räjähdystarvike on määrä asettaa
saataville markkinoilla, ja että valmistaja on noudattanut 5 artik
lan 5 kohdassa säädettyjä vaatimuksia ja maahantuoja 7 artiklan
3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.
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Jos jakelija katsoo tai sillä on syytä uskoa, että räjähdystarvike ei
ole liitteessä II vahvistettujen olennaisten turvallisuusvaatimusten
mukainen, jakelija ei saa asettaa räjähdystarviketta saataville
markkinoilla ennen kuin se on saatettu sovellettavien vaatimus
ten mukaiseksi. Lisäksi silloin, kun räjähdystarvikkeeseen liittyy
riski, jakelijan on ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuo
jalle ja markkinavalvontaviranomaisille.

3.
Jakelijoiden on varmistettava, että sinä aikana, jona räjäh
dystarvike on niiden vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolo
suhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta liitteessä II
säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten suhteen.
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a) kaikki talouden toimijat, jotka ovat toimittaneet niille räjäh
dystarvikkeen;
b) kaikki talouden toimijat, joille ne ovat toimittaneet räjähdys
tarvikkeen.
Talouden toimijoiden on voitava esittää ensimmäisessä kohdassa
tarkoitetut tiedot kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun niille
on toimitettu räjähdystarvike, ja kymmenen vuoden ajan sen
jälkeen, kun ne ovat toimittaneet räjähdystarvikkeen.
3 LUKU
TURVALLISUUSSÄÄNNÖKSET

4.
Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on syytä uskoa, että
räjähdystarvike, jonka ne ovat asettaneet saataville markkinoilla,
ei ole tämän direktiivin mukainen, on varmistettava, että tarvit
tavat korjaavat toimenpiteet kyseisen räjähdystarvikkeen saatta
miseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta
tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi toteutetaan,
jos se on tarpeen. Lisäksi mikäli räjähdystarvike aiheuttaa riskin,
jakelijoiden on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenval
tioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa ne ovat
asettaneet räjähdystarvikkeen saataville markkinoilla, ja ilmoitet
tava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5.
Jakelijoiden on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen pe
rustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle pape
riversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat,
jotka ovat tarpeen räjähdystarvikkeen vaatimustenmukaisuuden
osoittamiseksi. Niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa
tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään pois
tamaan niiden markkinoilla saataville asettamien räjähdystarvik
keiden aiheuttamat riskit.

9 artikla
Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan
maahantuojiin ja jakelijoihin
Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän direktiivin mukai
sesti valmistajana ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin
valmistajaa 5 artiklan mukaisesti silloin, kun se saattaa räjähdys
tarvikkeen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään
tai muuttaa jo markkinoille saatettua räjähdystarviketta tavalla,
joka voi vaikuttaa tämän direktiivin noudattamiseen.

10 artikla

11 artikla
Räjähdystarvikkeiden kuljetukset
1.
Räjähdystarvikkeita saa kuljettaa vain 2–8 kohdan mukai
sesti.
2.
Räjähdystarvikkeiden kuljetuksen toteuttamiseksi vastaan
ottajan on saatava kuljetuslupa määräjäsenvaltion toimivaltai
selta viranomaiselta. Toimivaltainen viranomainen tarkastaa,
että vastaanottajalla on lupa hankkia räjähdystarvikkeita ja
muut tarvittavat luvat. Kuljetuksesta vastaavan talouden toimijan
on ilmoitettava mahdollisesta räjähdystarvikkeiden kuljetuksesta
jäsenvaltion alueen kautta kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille
viranomaisille ja saatava ennakkohyväksyntä kyseiseltä kautta
kuljetusjäsenvaltiolta.
3.
Jos jäsenvaltio katsoo, että 2 kohdassa tarkoitetun räjäh
dystarvikkeiden hankkimista koskevan luvan tarkastaminen on
ongelmallista, tämän jäsenvaltion on toimitettava asiasta käytet
tävissä olevat tiedot komissiolle, joka ilmoittaa asiasta muille
jäsenvaltioille.
4.
Jos määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa
luvan kuljetukseen, viranomaisen on luovutettava vastaanotta
jalle kuljetuslupaa koskeva asiakirja, jossa on kaikki 5 kohdassa
tarkoitetut tiedot. Tämän asiakirjan on seurattava räjähdystarvik
keita räjähdystarvikkeiden määränpääksi määrättyyn paikkaan
saakka. Asiakirja on aina esitettävä toimivaltaisten viranomaisten
pyynnöstä. Vastaanottajan on säilytettävä jäljennös kyseisestä
asiakirjasta ja pyynnöstä esitettävä se määräjäsenvaltion toimi
valtaiselle viranomaiselle.
5.
Jos räjähdystarvikkeiden kuljetukset edellyttävät erityisval
vontaa, jolla voidaan määritellä, vastaavatko kuljetukset jäsen
valtion alueen tai alueen osan käyttövarmuutta koskevia erityis
vaatimuksia, vastaanottajan on toimitettava määräjäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle ennen kuljetusta seuraavat tiedot:

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

a) asianomaisten talouden toimijoiden nimet ja osoitteet;

Niiden räjähdystarvikkeiden osalta, joihin ei sovelleta 15 artiklassa
säädettyä järjestelmää, talouden toimijoiden on pyynnöstä esitet
tävä markkinavalvontaviranomaisille seuraavien tunnistetiedot:

b) kuljetettavien räjähdystarvikkeiden lukumäärä ja määrä;
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c) kyseisen räjähdystarvikkeen täydellinen kuvaus sekä yksilöin
titavat, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien tunnus
numero;

d) markkinoille saattamisen edellytysten noudattamista koskevat
tiedot, jos räjähdystarvikkeet saatetaan markkinoille;

e) kuljetustapa ja -reitti;

f) ennakoitu lähtö- ja saapumispäivämäärä;

29.3.2014

12 artikla
Ampumatarvikkeiden kuljetukset
1.
Ampumatarvikkeita saa kuljettaa jäsenvaltiosta toiseen
vain 2–5 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti. Kyseisiä
kohtia sovelletaan myös, kun ampumatarvikkeiden kuljetus liit
tyy postimyyntiin.

2.
Kuljetettaessa ampumatarvikkeita toiseen jäsenvaltioon
asianosainen ilmoittaa ennen lähetystä sille jäsenvaltiolle, jossa
ampumatarvikkeet ovat

a) myyjän tai luovuttajan sekä ostajan tai hankkijan ja tarvitta
essa omistajan nimen ja osoitteen;

g) tarvittaessa tarkat siirtymispaikat jäsenvaltioihin ja niistä pois.
b) osoitteen tai paikan, johon ampumatarvikkeet lähetetään tai
kuljetetaan;
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettujen tietojen on
oltava riittävän yksityiskohtaiset, jotta toimivaltaiset viranomai
set voivat ottaa talouden toimijoihin yhteyttä ja saada vahvis
tuksen sille, että asianomaisilla talouden toimijoilla on oikeus
ottaa lähetys vastaan.

Määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava
edellytykset, joilla kuljetuksen on tapahduttava, erityisesti käyt
tövarmuutta koskevien erityisvaatimusten osalta. Jos käyttövar
muutta koskevat erityisvaatimukset täyttyvät, kuljetus sallitaan.
Jos kuljetus tapahtuu muiden jäsenvaltioiden alueen kautta, näi
den jäsenvaltioiden on tutkittava ja hyväksyttävä kuljetukseen
liittyvät tiedot.

6.
Jos jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen katsoo, että
4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja erityisiä käyttövarmuusvaatimuksia
ei tarvita, räjähdystarvikkeiden kuljetus tämän jäsenvaltion alu
eella tai alueen osalla voidaan toteuttaa toimittamatta etukäteen
5 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Määräjäsenvaltion toimivaltai
nen viranomainen antaa silloin kuljetusluvan, joka on voimassa
tietyn ajan mutta joka voidaan koska tahansa keskeyttää tai
peruuttaa perustellulla päätöksellä. Edellä 4 kohdassa tarkoite
tussa asiakirjassa, joka seuraa räjähdystarvikkeita määräpaikalle
saakka, mainitaan silloin yksinomaan kyseinen kuljetuslupa.

7.
Tavanomaisen valvonnan lisäksi, jota lähettäjäjäsenvaltio
harjoittaa alueellaan, vastaanottajien ja asianomaisten talouden
toimijoiden on toimitettava lähettäjäjäsenvaltion ja kauttakulje
tusjäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille näiden pyynnöstä
kaikki käytettävissään olevat tarvittavat tiedot räjähdystarvikkei
den kuljetuksesta.

8.
Talouden toimijat eivät saa toteuttaa räjähdystarvikkeiden
kuljetusta, jos vastaanottaja ei ole saanut siihen 2, 4, 5 ja 6
kohdan mukaan tarvittavia lupia.

c) lähetykseen tai kuljetukseen kuuluvien ampumatarvikkeiden
lukumäärän;

d) tiedot, jotka mahdollistavat näiden ampumatarvikkeiden yk
silöimisen, ja lisäksi maininnan siitä, että ne ovat olleet kan
nettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroi
sesta hyväksymisestä 1 päivänä heinäkuuta 1969 tehdyn so
pimuksen määräysten mukaisen valvonnan kohteena;

e) kuljetusvälineen;

f) lähtöpäivämäärän ja arvioidun saapumispäivämäärän.

Ensimmäisen alakohdan e ja f alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei
tarvitse ilmoittaa, kun kuljetus tapahtuu asekauppiaiden välillä.
Jäsenvaltio tutkii edellytykset, joilla kuljetus tapahtuu, erityisesti
käyttövarmuuden osalta. Jos jäsenvaltio antaa luvan kuljetuk
seen, se antaa lupatodistuksen, joka sisältää kaikki ensimmäi
sessä alakohdassa tarkoitetut maininnat. Tämän lupatodistuksen
on seurattava ampumatarvikkeita niiden määränpäähän saakka.
Se on esitettävä aina jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomais
ten pyynnöstä.

3.
Jokainen jäsenvaltio voi myöntää asekauppiaille oikeuden
toteuttaa ampumatarvikkeiden kuljetuksia omalta alueeltaan toi
seen jäsenvaltioon sijoittautuneelle asekauppiaalle ilman 2 koh
dassa tarkoitettua ennakkolupaa. Jäsenvaltio myöntää tähän tar
koitukseen luvan, joka on voimassa kolmen vuoden ajan ja joka
voidaan koska tahansa keskeyttää tai peruuttaa perustellulla pää
töksellä. Asiakirjan, jossa viitataan tähän lupaan, on seurattava
ampumatarvikkeita niiden määränpäähän saakka. Tämä asiakirja
on esitettävä aina jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
pyynnöstä.
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Ennen kuljetuksen toteuttamista asekauppiaat ilmoittavat sen
jäsenvaltion viranomaisille, josta kuljetus toteutetaan, kaikki 2
kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot.

2.
Tämän direktiivin soveltamiseksi noudatetaan soveltuvin
osin asetusta (EY) N:o 515/97 ja erityisesti sen luottamukselli
suutta koskevia vaatimuksia.

4.
Jokainen jäsenvaltio toimittaa muille jäsenvaltioille luette
lon ampumatarvikkeista, joiden osalta sen alueelle voidaan
myöntää kuljetuslupa ilman ennakkosuostumusta.

15 artikla

Nämä ampumatarvikeluettelot toimitetaan asekauppiaille, jotka
ovat saaneet luvan kuljettaa ampumatarvikkeita ilman ennakkol
upaa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5.
Jokainen jäsenvaltio toimittaa kaikki tarvittavat tiedot,
jotka sillä on käytettävissään päätetyistä ampumatarvikekuljetuk
sista, sille jäsenvaltiolle, jonka alueelle kuljetukset tapahtuvat.

Tiedot, joita jäsenvaltiot saavat 2 ja 3 kohdan mukaisesti, on
ilmoitettava viimeistään kuljetuksen aikana vastaanottajajäsen
valtiolle ja tarvittaessa viimeistään kuljetuksen aikana kauttakul
jetusjäsenvaltioille.

Räjähdystarvikkeiden tunnistaminen ja jäljitettävyys
1.
Talouden toimijoiden on noudatettava räjähdystarvikkei
den yksilöllistä tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevaa järjes
telmää, jossa otetaan huomioon räjähdystarvikkeiden koko,
muoto tai tyyppi, paitsi jos räjähdystarvikkeen yksilöllinen tun
nistaminen ei ole tarpeen, koska siihen liittyvä vaara on vähäi
nen sen ominaisuuksien sekä sellaisten tekijöiden perusteella
kuin vähäiset räjähdysvaikutukset, räjähdystarvikkeen käyttötar
koitukset sekä siihen liittyvän turvallisuusriskin pienuus, joka
johtuu väärinkäytösten mahdollisten vaikutusten vähäisyydestä.

Järjestelmää ei sovelleta räjähdystarvikkeisiin, jotka kuljetetaan ja
toimitetaan pakkaamattomina tai pumppausajoneuvoissa puret
tavaksi suoraan niiden räjäytysreikään, eikä räjähdystarvikkeisiin,
jotka valmistetaan räjäytystyömailla ja lastataan suoraan valmis
tuksen jälkeen (”paikalla valmistus”).

13 artikla
Käyttövarmuutta koskevat poikkeukset
Poiketen siitä, mitä 11 artiklan 2, 4, 5 ja 6 kohdassa sekä
12 artiklassa säädetään, kun räjähdystarvikkeiden tai ampuma
tarvikkeiden laiton hallussapito tai käyttö aiheuttaa vakavaa uh
kaa tai seurauksia yleiselle turvallisuudelle, jäsenvaltio voi tote
uttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet räjähdystarvikkeiden tai am
pumatarvikkeiden kuljetusten osalta tämän laittoman hallussapi
don tai käytön estämiseksi.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa toimenpiteissä on nouda
tettava suhteellisuusperiaatetta. Ne eivät saa olla keino mielival
taiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä
rajoittamista.

Jokaisen jäsenvaltion, joka toteuttaa tällaisia toimenpiteitä, on
ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle. Komissio tiedottaa
niistä muille jäsenvaltioille.

14 artikla

2.
Järjestelmässä on huolehdittava sellaisten tietojen kerää
misestä ja säilyttämisestä, tarvittaessa myös sähköisesti, jotka
mahdollistavat räjähdystarvikkeen yksilöllisen tunnistamisen ja
jäljitettävyyden, sekä räjähdystarvikkeen ja/tai sen pakkauksen
varustamisesta yksilöllisellä tunnisteella, jonka avulla nämä tie
dot voidaan saada käyttöön. Näiden tietojen on liityttävä räjäh
dystarvikkeen yksilölliseen tunnistamiseen, mukaan luettuina
sen sijainti sinä aikana, jona se on talouden toimijan hallussa,
sekä kyseistä talouden toimijaa koskevat tiedot.

3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot tarkastetaan säännöl
lisin väliajoin ja ne suojataan vahingossa tai ilkivaltaisesti tapah
tuvalta vahingoittumiselta tai hävittämiseltä. Nämä tiedot on
säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä, kun toiminto on ta
pahtunut, tai, jos räjähdysaineet on käytetty tai hävitetty, kym
menen vuoden ajan niiden käytön tai hävittämisen jälkeen,
vaikka talouden toimija olisi lopettanut räjähdystarvikkeiden
kaupan. Tiedot on luovutettava viipymättä toimivaltaisten viran
omaisten pyynnöstä.

Tietojen vaihto
1.
Jäsenvaltioiden on perustettava verkostoja tietojen vaihta
miseksi 11 ja 12 artiklan soveltamista varten. Jäsenvaltioiden on
ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kansalliset viran
omaiset, joiden tehtävänä on välittää tai vastaanottaa tietoja ja
soveltaa kyseisissä artikloissa säädettyjä menettelyjä.

Jäsenvaltioiden on pidettävä muiden jäsenvaltioiden ja komis
sion käytettävissä ajan tasalla olevia tietoja talouden toimijoista,
joilla on 16 artiklassa tarkoitettuja lupia.

4.

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla

a) vahvistetaan käytännön järjestelyt 1 kohdassa tarkoitetun
yksilöllisen tunnistamisen ja jäljitettävyyden järjestelmän toi
mintaa varten, jossa otetaan huomioon räjähdystarvikkeiden
koko, muoto tai tyyppi ja erityisesti yksilöllisen tunnisteen
muoto ja rakenne 2 kohdan mukaisesti;
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b) yksilöidään 1 kohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa talouden
toimijan ei mainitun kohdan mukaisesti ole tarpeen liittyä
yksilöllisen tunnistamisen ja jäljitettävyyden järjestelmään,
koska räjähdystarvikkeeseen liittyvä vaara on vähäinen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

16 artikla
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a) EU-tyyppitarkastus (moduuli B) sekä valmistajan valinnan
mukaisesti jokin seuraavista:

i) sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukai
suus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotet
arkastukset (moduuli C2),

ii) tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypin
mukaisuus (moduuli D),

Luvat
Talouden toimijoilla on oltava lupa, joka antaa niille oikeuden
räjähdystarvikkeiden valmistukseen, varastointiin, käyttöön,
maahantuontiin, vientiin, kuljetukseen tai kauppaan.

Ensimmäistä kohtaa ei sovelleta luvanhaltijana olevan talouden
toimijan työntekijöihin.

17 artikla

iii) tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukai
suus (moduuli E),

iv) tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukai
suus (moduuli F);

b) yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmu
kaisuus (moduuli G).

Valmistustoimintaa koskevat luvat
Kun jäsenvaltio myöntää 16 artiklassa tarkoitetun luvan räjäh
dystarvikkeiden valmistusta varten, sen on tarkistettava erityises
ti, että toiminnasta vastaavat talouden toimijat pystyvät noudat
tamaan teknisiä velvoitteitaan.

18 artikla
Haltuunotot
Jokaisen jäsenvaltion on hyväksyttävä tarvittavat toimenpiteet,
jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa haltuunsa räjähdys
tarvikkeen, jos on olemassa riittävää näyttöä siitä, että räjähdys
tarvike on laittoman hankinnan, käytön tai kaupan kohteena.

21 artikla
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
1.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava,
että liitteessä II vahvistettujen olennaisten turvallisuusvaatimus
ten täyttyminen on osoitettu.

2.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava
rakenteeltaan liitteessä IV olevaa mallia, sen on sisällettävä liit
teessä III olevissa asiaa koskevissa moduuleissa eritellyt tekijät, ja
se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen
jäsenvaltion vaatimalle kielelle tai vaatimille kielille, jonka mark
kinoille räjähdystarvike saatetaan tai asetetaan saataville.

4 LUKU
RÄJÄHDYSTARVIKKEEN VAATIMUSTENMUKAISUUS

19 artikla
Räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuusolettama
Räjähdystarvikkeiden, jotka ovat yhdenmukaistettujen standar
dien tai niiden osien, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, mukaisia, katsotaan olevan kyseisten
standardien tai niiden osien kattamien, liitteessä II säädettyjen
olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia.

20 artikla
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt
Arvioidessaan räjähdystarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden
valmistajan on noudatettava yhtä seuraavista liitteessä III tarkoi
tetuista menettelyistä:

3.
Jos räjähdystarvikkeeseen sovelletaan useampia unionin
säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuu
tusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan
yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tällaisessa va
kuutuksessa on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnis
tetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.

4.
Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmis
taja ottaa vastuun siitä, että räjähdystarvike on tässä direktiivissä
säädettyjen vaatimusten mukainen.

22 artikla
CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet
CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artik
lassa säädetyt yleiset periaatteet.
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23 artikla
CE-merkinnän ja muiden merkintöjen kiinnittämistä
koskevat säännöt ja edellytykset
1.
CE-merkintä on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti
ja pysyvästi räjähdystarvikkeeseen. Jos tämä ei räjähdystarvik
keen luonteen vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on
kiinnitettävä pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin.
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2.
Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun
arvioinnin ja valvonnan suorittaa asetuksen (EY) N:o 765/2008
mukaisesti mainitussa asetuksessa tarkoitettu kansallinen akk
reditointielin.
26 artikla
Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat
vaatimukset

2.
CE-merkintä on kiinnitettävä ennen räjähdystarvikkeen
markkinoille saattamista.

1.
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava sillä ta
voin perustettu, ettei synny eturistiriitaa vaatimustenmukaisuu
den arviointilaitosten kanssa.

3.
CE-merkinnän jälkeen on merkittävä ilmoitetun laitoksen
tunnusnumero, jos laitos on mukana tuotannon tarkastusvai
heessa.

2.
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organi
saatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen toimien objektii
visuus ja puolueettomuus on turvattu.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää laitos itse tai sen
ohjeiden mukaisesti valmistaja tai sen valtuutettu edustaja.

3.
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on oltava organi
saatioltaan sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee vaa
timustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät
eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin.

4.
CE-merkintään ja tapauksen mukaan ilmoitetun laitoksen
tunnusnumeroon voidaan liittää muuta tietoa, joka liittyy eri
tyisriskiin tai -käyttöön.
5.
Tapauksissa, joissa räjähdystarvikkeet valmistetaan omaan
käyttöön, räjähdystarvikkeet kuljetetaan ja toimitetaan pakkaa
mattomina tai liikkuvissa räjähteidenvalmistusyksiköissä (ME
MU) purettavaksi suoraan niiden räjäytysreikään tai räjähdystar
vikkeet valmistetaan räjäytystyömailla ja lastataan suoraan val
mistuksen jälkeen (”paikalla valmistus”), CE-merkintä on kiinni
tettävä mukana oleviin asiakirjoihin.
6.
Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä
varmistettava CE-merkintää koskevan järjestelmän moitteeton
soveltaminen ja ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimiin, jos
tätä merkintää käytetään sääntöjenvastaisesti.
5 LUKU
VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTILAITOSTEN
ILMOITTAMINEN

24 artikla

4.
Ilmoittamisesta vastaava viranomainen ei saa tarjota eikä
suorittaa mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arvi
ointilaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin
tai kilpailullisin perustein.
5.
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on turvattava saa
tujen tietojen luottamuksellisuus.
6.
Ilmoittamisesta vastaavalla viranomaisella on oltava käy
tössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmu
kaista hoitamista varten.
27 artikla
Ilmoittamisesta

vastaavia
viranomaisia
tiedotusvelvollisuus

koskeva

Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle kansallisista menette
lyistään, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
ten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten val
vontaa, sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.
Komissio saattaa kyseiset tiedot julkisesti saataville.

Ilmoittaminen
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvalti
oille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osa
puolena vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä tämän direk
tiivin mukaisesti.
25 artikla
Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset
1.
Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava vi
ranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvi
ointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen ja ilmoitettujen laitos
ten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen perustamisesta
ja suorittamisesta, mukaan luettuna 30 artiklan noudattaminen.

28 artikla
Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset
1.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoitta
mista varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.
2.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava pe
rustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja
sen on oltava oikeushenkilö.
3.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava ar
vioimastaan organisaatiosta tai räjähdystarvikkeesta riippumaton
kolmas osapuoli.
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4.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja
vaatimustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henki
löstö eivät saa olla räjähdystarvikkeiden suunnittelija, valmistaja,
toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai ylläpitäjä eivätkä
minkään tällaisen osapuolen edustaja. Tämä ei sulje pois sellais
ten räjähdystarvikkeiden käyttöä, jotka ovat vaatimustenmukai
suuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellisia, tai räjäh
dystarvikkeiden käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaa
timustenarviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö
eivät myöskään saa olla suoranaisesti mukana räjähdystarvikkei
den suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan
pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai ylläpidossa eivätkä edus
taa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa
osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa sen
kanssa, että ne ovat arvioissaan riippumattomia, tai vaarantaa
niiden riippumattomuuden, joka liittyy sellaisiin vaatimuksen
mukaisuuden arviointitoimiin, joita varten ne on ilmoitettu.
Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava,
että niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet eivät vai
kuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoi
mien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen ja puolueettomuu
teen.

5.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden hen
kilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoi
met mahdollisimman suurta ammatillista luotettavuutta ja ky
seisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen ja
oltava vapaat kaikesta, erityisesti taloudellisesta, painostuksesta
ja houkuttelusta, joka saattaisi vaikuttaa niiden arviointiin tai
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti
sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taholta, joille näiden
toimien tuloksilla on merkitystä.

6.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä
suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät,
jotka tällaiselle laitokselle on osoitettu liitteessä III ja joita varten
se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmu
kaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko
ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauk
sissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointime
nettelyn ja räjähdystarvikkeen tyypin tai luokan osalta, jota var
ten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a) tarpeellinen henkilöstö, jolla on tekninen tietämys ja riittävä
ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointiteh
tävien suorittamiseksi;

b) tarpeelliset kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaa
timustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että var
mistetaan näiden menettelyiden avoimuus ja toistettavuus.
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Sen käytössä on oltava asianmukaiset toimintatavat ja me
nettelyt, joilla erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena
suoritetut tehtävät ja muu toiminta;
c) tarpeelliset menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään
siten, että yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuotteissa käy
tettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon
luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti
huomioon.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytös
sään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtä
vien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arviointitoi
mien asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava
mahdollisuus käyttää kaikkia tarvittavia laitteita tai välineitä.
7.
Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittami
sesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava
a) vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki
ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaa
timustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;
b) riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuk
sista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittami
seen;
c) asianmukaiset tiedot ja ymmärrys liitteessä II vahvistetuista
olennaisista turvallisuusvaatimuksista, sovellettavista yhden
mukaistetuista standardeista sekä asiaa koskevista unionin
yhdenmukaistamislainsäädännön ja kansallisen lainsäädän
nön säännöksistä;
d) kyky laatia todistuksia, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoite
taan, että arvioinnit on suoritettu.
8.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylim
män johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suo
rittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vas
taavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen
arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.
9.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava
vastuuvakuutus, jollei vastuu kuulu valtiolle kansallisen lainsää
dännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vas
tuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.
10.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä
on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka
se saa suorittaessaan tehtäviään liitteen III tai sen täytäntöönpa
nemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukai
sesti, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin näh
den, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suo
jattava.
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11.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistut
tava asiaankuuluviin standardointitoimiin ja unionin yhdenmu
kaistamislainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten
koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaa
timustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava
henkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina ky
seisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja
asiakirjoja.
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3.
Jos asianomainen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos
ei voi toimittaa akkreditointitodistusta, sen on toimitettava il
moittamisesta vastaavalle viranomaiselle kaikki tarpeelliset asia
kirjatodisteet, joiden avulla voidaan tarkastaa, tunnustaa ja sään
nöllisesti valvoa, että se täyttää 28 artiklassa säädetyt vaatimuk
set.

32 artikla
29 artikla

Ilmoitusmenettely

Vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitosten vaatimustenmukaisuusolettama

1.
Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ai
noastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset,
jotka ovat täyttäneet 28 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voi osoittaa ole
vansa sellaisissa olennaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa
tai niiden osissa vahvistettujen edellytysten mukainen, joiden
viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen
oletetaan täyttävän 28 artiklassa säädetyt vaatimukset, mikäli
sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaa
timukset.
30 artikla
Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta
Jos ilmoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos antaa
1.
alihankintaan tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät
tehtävät tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että ali
hankkija tai tytäryhtiö täyttää 28 artiklassa säädetyt vaatimukset,
ja tiedotettava siitä ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.
2.
Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankki
joiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta sii
tä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.
3.
Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä
ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.
4.
Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaa
van viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankki
jan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä työtä, jonka nämä
ovat suorittaneet liitteen III nojalla.
31 artikla
Ilmoittamista koskeva hakemus
1.
Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitet
tava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoitta
misesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.
2.
Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukai
suuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja räjähdystarvik
keesta tai räjähdystarvikkeista, joiden osalta laitos katsoo ole
vansa pätevä, sekä mahdollinen akkreditointitodistus, jonka kan
sallinen akkreditointielin on antanut ja jossa todistetaan, että
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 28 artiklassa
säädetyt vaatimukset.

2.
Niiden on tehtävä ilmoitus komissiolle ja muille jäsenval
tioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä
ilmoitusvälinettä.

3.
Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimusten
mukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arvi
ointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta räjähdystar
vikkeesta tai räjähdystarvikkeista sekä asiaankuuluva todistus
pätevyydestä.

4.
Jos ilmoitus ei perustu 31 artiklan 2 kohdassa tarkoitet
tuun akkreditointitodistukseen, ilmoittamisesta vastaavan viran
omaisen on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille
asiakirjatodisteet, joiden avulla voidaan todistaa vaatimustenmu
kaisuuden arviointilaitoksen pätevyys ja toteutetut järjestelyt,
joilla varmistetaan, että laitosta valvotaan säännöllisesti ja että
se täyttää edelleen 28 artiklassa säädetyt vaatimukset.

5.
Asianomainen laitos voi suorittaa ilmoitetun laitoksen teh
täviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio tai muut jäsen
valtiot eivät esitä vastalauseita kahden viikon kuluessa ilmoitta
misesta siinä tapauksessa, että akkreditointitodistusta käytetään,
ja kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta siinä tapauksessa,
että akkreditointia ei käytetä.

Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä direktiivissä tarkoitet
tuna ilmoitettuna laitoksena.

6.
Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta
merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

33 artikla
Ilmoitettuja laitoksia koskevat tunnusnumerot ja luettelot
1.

Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

Se antaa yhden ainoan tällaisen numeron myös silloin, kun
laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.
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2.
Komissio julkaisee luettelon tämän direktiivin nojalla il
moitetuista laitoksista, myös niille annetuista tunnusnumeroista
sekä toimista, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

34 artikla
Muutokset ilmoitukseen
1.
Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai
saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 28 artiklassa sää
dettyjä vaatimuksia tai ettei se täytä velvollisuuksiaan, ilmoitta
misesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava
ilmoitusta taikka peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riip
puen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien
noudattamatta jättämisen vakavuudesta. Sen on ilmoitettava
tästä välittömästi komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.
Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan kokonaan tai
toistaiseksi tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa,
ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on ryhdyttävä asianmukaisiin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asia
kirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pi
detään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viran
omaisten pyynnöstä näiden viranomaisten saatavilla.

35 artikla
Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen
1.
Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen
tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai
siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sille asetetut vaatimuk
set ja velvollisuudet.

2.
Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyyn
nöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perus
teisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpi
toon.
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36 artikla
Ilmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet
1.
Ilmoitettujen laitosten on suoritettava vaatimustenmukai
suuden arvioinnit liitteessä III säädettyjen vaatimustenmukaisuu
den arviointimenettelyjen mukaisesti.
2.
Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikea
suhteisesti siten, että vältetään tarpeettoman rasitteen aiheutta
mista talouden toimijoille. Vaatimustenmukaisuuden arviointi
elinten on tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisesti huo
mioon asianomaisten yritysten koko, toimiala ja rakenne, tuot
teissa käytettävän teknologian monimutkaisuus sekä tuotannon
luonne massa- tai sarjatuotantona.
Näin tehdessään niiden on kuitenkin noudatettava kurinala
isuutta ja suojelun tasoa, jota räjähdystarvikkeiden vaatimusten
mukaisuudelta edellytetään tämän direktiivin mukaisesti.
3.
Jos ilmoitettu laitos katsoo, että valmistaja ei ole täyttänyt
olennaisia turvallisuusvaatimuksia, jotka vahvistetaan liitteessä II
tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa tek
nisissä eritelmissä, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tar
vittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa todistusta
vaatimustenmukaisuudesta.
4.
Jos ilmoitettu laitos katsoo todistuksen antamisen jälkeen
suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä,
ettei räjähdystarvike ole enää vaatimusten mukainen, sen on
vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimen
piteisiin ja tarvittaessa peruutettava todistus toistaiseksi tai ko
konaan.
5.
Jos korjaavia toimenpiteitä ei suoriteta tai niillä ei ole vaa
dittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoi
tettava todistuksia taikka peruutettava ne toistaiseksi tai koko
naan.
37 artikla
Muutoksenhaku ilmoitettujen laitosten päätöksiin
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoitetun laitoksen pää
töksiin on mahdollista hakea muutosta.

3.
Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä
saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.
Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei
enää täytä sen ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se hyväk
syy täytäntöönpanosäädöksen, jossa se pyytää asiasta ilmoituk
sen tehnyttä jäsenvaltiota ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toi
menpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen peruuttaminen tar
vittaessa.

Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 49 artiklan 2 koh
dassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

38 artikla
Ilmoitettuja laitoksia koskeva tiedotusvelvollisuus
1.
Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava ilmoittamisesta vas
taavalle viranomaiselle seuraavista:
a) todistusten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset tois
taiseksi tai kokonaan;
b) olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai
ehtoihin;
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c) vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyyn
nöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;
d) pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on
suoritettu niitä koskevan ilmoituksen soveltamisalalla, ja
mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat
ylittävät toimet ja alihankinta.
2.
Ilmoitettujen laitosten on toimitettava tämän direktiivin
nojalla ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samanlai
sia, samat räjähdystarvikkeet kattavia vaatimustenmukaisuuden
arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liitty
vät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja
pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.
39 artikla
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ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka omaisuudelle tai
ympäristölle, niiden on suoritettava asianomaista räjähdystarvi
ketta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä direktiivissä sää
detyt asiaankuuluvat vaatimukset. Asianomaisten talouden toi
mijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yh
teistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä
alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, että räjähdystar
vike ei täytä tässä direktiivissä säädettyjä vaatimuksia, niiden on
vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään
kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin räjähdystarvikkeen
saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia tai sen poistami
seksi markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjes
tämiseksi niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oike
assa suhteessa riskin luonteeseen.

Kokemusten vaihto
Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä jäsenval
tioiden ilmoittamista koskevista toimintalinjoista vastaavien kan
sallisten viranomaisten välillä.
40 artikla
Ilmoitettujen laitosten koordinointi
Komissio varmistaa, että asianmukainen koordinointi ja yhteis
työ järjestetään tämän direktiivin nojalla ilmoitettujen laitosten
välillä ja että tätä koordinointia ja yhteistyötä harjoitetaan asi
anmukaisella tavalla ilmoitettujen laitosten alakohtaisen ryhmän
muodossa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden ilmoittamat laitok
set osallistuvat kyseisen ryhmän työhön suoraan tai nimettyjen
edustajien välityksellä.
6 LUKU
UNIONIN MARKKINAVALVONTA, UNIONIN MARKKINOILLE
TULEVILLE
RÄJÄHDYSTARVIKKEILLE
TEHTÄVÄT
TARKASTUKSET JA UNIONIN SUOJAMENETTELY

41 artikla
Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tuleville
räjähdystarvikkeille tehtävät tarkastukset
Räjähdystarvikkeisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008
16–29 artiklaa.
Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet,
jotta räjähdystarvikkeita voidaan saattaa markkinoille ainoastaan
siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja
aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyinä vaaranna ih
misten terveyttä tai turvallisuutta.
42 artikla
Menettely sellaisten räjähdystarvikkeiden käsittelemiseksi,
jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla
1.
Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisilla
on riittävät perusteet uskoa, että räjähdystarvike aiheuttaa riskin

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asianomai
selle ilmoitetulle laitokselle.

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa sovelletaan tämän
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

2.
Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaa
timustenvastaisuus ei rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on il
moitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille arvioinnin tulok
sista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa
toteuttamaan.

3.
Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmu
kaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten
räjähdystarvikkeiden osalta, jotka se on asettanut saataville
markkinoilla eri puolilla unionia.

4.
Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa
alakohdassa tarkoitetun ajan kuluessa toteuta riittäviä korjaavia
toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on ryhdyttävä
tarvittaviin väliaikaisiin toimenpiteisiin, joilla kielletään räjähdys
tarvikkeen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai
rajoitetaan sitä tai poistetaan räjähdystarvike markkinoilta tai
järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.
Edellä 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun ilmoi
tukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset
tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen
räjähdystarvikkeen tunnistamista varten, räjähdystarvikkeen al
kuperä, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja ris
kin luonne, toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonne ja
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kesto sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut.
Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, joh
tuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:
a) räjähdystarvike ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten
terveyteen tai turvallisuuteen taikka omaisuuden tai ympäris
tön suojeluun; tai
b) 19 artiklassa tarkoitetuissa vaatimustenmukaisuusolettaman
luovissa yhdenmukaistetuissa standardeissa on puutteita.
6.
Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen me
nettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava ko
missiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet
ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asian
omaisen räjähdystarvikkeen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vas
talauseensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toi
menpiteestä on erimielisyyttä.
7.
Jos kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan toisessa ala
kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jä
senvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsen
valtion toteuttamasta väliaikaisesta toimenpiteestä, toimenpiteen
katsotaan olevan oikeutettu.
8.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että räjähdystarviketta
koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten rä
jähdystarvikkeen poistamiseen markkinoilta, ryhdytään vii
pymättä.
43 artikla
Unionin suojamenettely
1.
Jos 42 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn pää
tyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamaa toi
menpidettä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen
toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio ryh
tyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talou
den toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi kan
sallisen toimenpiteen. Tämän arvioinnin tulosten perusteella ko
missio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa määritetään,
onko kansallinen toimenpide oikeutettu vai ei.
Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen
välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle
tai asianomaisille talouden toimijoille.
2.
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi, kaik
kien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin
sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen räjähdystarvike
poistetaan niiden markkinoilta, ja niiden on ilmoitettava asiasta
komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota oikeutetuksi,
kyseisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.
3.
Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja räjäh
dystarvikkeen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan
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tämän direktiivin 42 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoite
tuista puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio
soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä
menettelyä.

44 artikla
Vaatimustenmukaiset räjähdystarvikkeet, jotka aiheuttavat
riskin
1.
Jos jäsenvaltio havaitsee 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti
suorittamansa arvioinnin jälkeen, että räjähdystarvike siitä huo
limatta, että se on tämän direktiivin mukainen, aiheuttaa riskin,
joka liittyy ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen taikka omai
suuteen tai ympäristöön, sen on vaadittava asianomaista talou
den toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen
varmistamiseksi, että asianomainen räjähdystarvike ei markki
noille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai räjähdystarvik
keen poistamiseksi markkinoilta tai sitä koskevan palautus
menettelyn järjestämiseksi jäsenvaltion asettamassa kohtuulli
sessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

2.
Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimen
piteet toteutetaan kaikkien asianomaisten räjähdystarvikkeiden
osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markki
noilla eri puolilla unionia.

3.
Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava komissiolle ja
muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saa
tavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti tiedot, jotka
ovat tarpeen asianomaisen räjähdystarvikkeen tunnistamista var
ten, räjähdystarvikkeen alkuperä ja toimitusketju, räjähdystarvik
keeseen liittyvän riskin luonne ja toteutettujen kansallisten toi
menpiteiden luonne ja kesto.

4.
Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja
asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimi
joita ja arvioi kansalliset toimenpiteet. Komissio tekee tämän
arvioinnin tulosten perusteella täytäntöönpanosäädöksin päätök
sen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu, ja ehdottaa
tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut täytän
töönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoi
tettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio hyväksyy 49 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menet
telyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosää
döksiä asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä ta
pauksissa, jotka liittyvät ihmisten terveyden ja turvallisuuden
suojelemiseen tai omaisuuden tai ympäristön suojeluun.

5.
Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja an
taa sen välittömästi tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden
toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.
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45 artikla

47 artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Jäsenvaltion on jonkin seuraavista havainnoista tehdessään
vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen
vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 42 ar
tiklan soveltamista:

1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä
koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

a) CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008
30 artiklan tai tämän direktiivin 23 artiklan vastaisesti;

b) CE-merkintää ei ole kiinnitetty;

c) ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jos laitos on mukana
tuotannon tarkastusvaiheessa, on kiinnitetty 23 artiklan vas
taisesti tai sitä ei ole kiinnitetty;

d) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu;

e) EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu oikein;

f) teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;

g) 5 artiklan 5 kohdassa tai 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut
tiedot puuttuvat tai ne ovat virheellisiä tai epätäydellisiä;

h) mitä tahansa muuta 5 artiklassa tai 7 artiklassa säädettyä
hallinnollista vaatimusta ei ole täytetty.

2.
Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu,
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin
toimenpiteisiin räjähdystarvikkeen markkinoilla saataville asetta
misen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi,
että sitä koskeva palautusmenettely järjestetään tai se poistetaan
markkinoilta.

7 LUKU
SIIRRETTY SÄÄDÖSVALTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA
SEKÄ KOMITEA

46 artikla
Siirretty säädösvalta
Siirretään komissiolle valta antaa 47 artiklan mukaisesti delegoi
tuja säädöksiä, joilla liite I ajantasaistetaan ja mukautetaan vaa
rallisten aineiden kuljetusta koskeviin Yhdistyneiden kansakun
tien suosituksiin.

2.
Siirretään komissiolle 18 päivästä huhtikuuta 2014 viiden
vuoden ajaksi 46 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja
säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan ker
tomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden
vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman
eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parla
mentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään
kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa
peruuttaa 46 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruut
tamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädös
vallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraa
vana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä
päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo
voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, ko
missio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille
ja neuvostolle.

5.
Edellä olevan 46 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös
tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neu
vosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvos
tolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parla
mentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päätty
mistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä.
Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa
jatketaan kahdella kuukaudella.

48 artikla
Täytäntöönpanosäädökset
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan
tekniset järjestelyt 11 artiklan soveltamista varten, erityisesti
käytettävä asiakirjamalli.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 49 artiklan 3 koh
dassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

49 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa siviilikäyttöön tarkoitettuja räjähdystar
vikkeita käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU)
N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.
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2.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 4 artiklaa.
3.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 5 artiklaa.
4.
Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU)
N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.
5.
Komissio kuulee komiteaa kaikissa asioissa, joista on kuul
tava alakohtaisia asiantuntijoita asetuksen (EU) N:o 1025/2012
tai minkä tahansa muun unionin säädöksen nojalla.
Komitea voi myös tarkastella kaikkia muita tämän direktiivin
soveltamista koskevia asioita, jotka sen puheenjohtaja tai jäsen
valtion edustaja voi saattaa sen käsiteltäväksi komitean työjärjes
tyksen mukaisesti.
8 LUKU
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52 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1.
Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava 2 artiklan 2,
7–13 ja 15–24 kohdan, 3–10 artiklan, 14 artiklan 1 kohdan,
15 ja 16 artiklan, 20 artiklan a alakohdan i alakohdan,
21–27 artiklan, 28 artiklan 1–4, 6, 7, 10 ja 11 kohdan, 29–45,
50 ja 51 artiklan sekä liitteiden III ja IV noudattamisen edellyt
tämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään
19 päivänä huhtikuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava
nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 20 päivästä huhtikuuta
2016.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne jul
kaistaan virallisesti. Niissä on myös mainittava, että voimassa
olevissa laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä olevat
viittaukset tällä direktiivillä kumottuun direktiiviin on katsottava
viittauksiksi tähän direktiiviin. Jäsenvaltioiden on säädettävä sii
tä, miten viittaukset ja maininta tehdään.

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

50 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan
talouden toimijoiden rikkoessa tämän direktiivin nojalla annet
tuja kansallisia säännöksiä, ja toteutettava kaikki tarvittavat toi
menpiteet, jotta varmistetaan näiden seuraamusten täytäntöön
panon valvonta. Seuraamuksiin voi sisältyä vakavia rikkomis
tapauksia koskevia rikosoikeudellisia seuraamuksia.
Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.
51 artikla

2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännel
lyistä kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.

53 artikla
Kumoaminen
Kumotaan 20 päivästä huhtikuuta 2016 direktiivi 93/15/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä V olevassa A osassa
mainituilla asetuksilla, ja direktiivi 2004/57/EY, sanotun kuiten
kaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liit
teessä V olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa
niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista
lainsäädäntöä, ja tuossa osassa mainittuja soveltamispäiviä.

Siirtymäsäännökset
1.
Jäsenvaltiot eivät saa estää sellaisten direktiivin 93/15/ETY
soveltamisalaan kuuluvien räjähdystarvikkeiden asettamista saa
taville markkinoilla, jotka ovat kyseisen direktiivin mukaisia ja
jotka on saatettu markkinoille ennen 20 päivää huhtikuuta
2016.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tä
hän direktiiviin liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukai
sesti.

54 artikla
2.
Direktiivin 93/15/ETY nojalla myönnetyt todistukset ovat
voimassa tämän direktiivin nojalla.
3.
Siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnis
tamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta
neuvoston direktiivin 93/15/ETY nojalla 4 päivänä huhtikuuta
2008 annettua komission direktiiviä 2008/43/EY (1) sovelletaan
edelleen, kunnes se korvataan tämän direktiivin 15 artiklan mu
kaisesti hyväksytyillä toimenpiteillä.
(1) EUVL L 94, 5.4.2008, s. 8.

Voimaantulo ja soveltaminen
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

Sen 1 artiklaa, 2 artiklan 1, 3–6 ja 14 kohtaa, 11, 12 ja 13 ar
tiklaa, 14 artiklan 2 kohtaa, 17–19 artiklaa, 20 artiklan a ala
kohdan ii–iv alakohtaa ja b alakohtaa, 28 artiklan 5, 8 ja 9
kohtaa, 46, 47, 48 ja 49 artiklaa sekä liitteitä I, II, V ja VI
sovelletaan 20 päivästä huhtikuuta 2016.
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55 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 26 päivänä helmikuuta 2014.

Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies

Neuvoston puolesta
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LIITE I
TUOTTEET, JOITA PIDETÄÄN PYROTEKNISINÄ TUOTTEINA TAI AMPUMATARVIKKEINA YHDISTYNEIDEN
KANSAKUNTIEN ASIAA KOSKEVISSA SUOSITUKSISSA
YK-NU
MERO

NIMI ja KUVAUS

LUOKKA/LUOKIT
USKOODI

SANASTO (käytettäväksi ainoastaan ohjeellisena oppaana)

Ryhmä G
0009

Ammukset, sytyttävät,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.2 G

Ammukset
Geneerinen termi, joka liittyy pääasiassa sotilaallisiin sovelluk
siin tarkoitettuihin tuotteisiin, joita ovat kaikentyyppiset pom
mit, raketit, miinat, ammukset ja muut vastaavat välineet.
Ammukset, sytyttävät
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät sytyttävää ainetta. Jos aine
ei ole itse räjähdysainetta, sisältävät yhden tai useamman seu
raavista: ajopanos sytytysnallin ja sytytyspanoksen kanssa; sy
tytin ammuksen sisällön levittävän panoksen tai heittopanok
sen kanssa.

0010

Ammukset, sytyttävät,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.3 G

Katso YK-numeroa 0009 koskeva merkintä.

0015

Ammukset, savua
muodostavat, sisältävät
tai eivät sisällä ammuksen
sisällön levittävän
panoksen, heitto- tai
ajopanoksen

1.2 G

Ammukset, savua muodostavat

0016

Ammukset, savua
muodostavat, sisältävät
tai eivät sisällä ammuksen
sisällön levittävän
panoksen, heitto- tai
ajopanoksen

1.3 G

Katso YK-numeroa 0015 koskeva merkintä.

0018

Ammukset, kyynelkaasua
muodostavat, sisältävät
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.2 G

Ammukset, kyynelkaasua muodostavat, sisältävät ammuksen
sisällön levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen

0019

Ammukset, kyynelkaasua
muodostavat, sisältävät
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.3 G

Katso YK-numeroa 0018 koskeva merkintä.

0039

Valaisupommit

1.2 G

Pommit

Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät savua muodostavaa ainetta.
Jos aine ei ole itse räjähdysainetta, ampumatarvikkeet sisältävät
myös yhden tai useamman seuraavista: ajopanos sytytysnallin
ja sytytyspanoksen kanssa, sytytin ammuksen sisällön levittä
vän panoksen tai heittopanoksen kanssa.

Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät kyynelkaasua muodostavaa
ainetta. Sisältävät myös yhden tai useamman seuraavista: py
rotekninen aine; ajopanos sytytysnallin ja sytytyspanoksen
kanssa; sytytin ammuksen sisällön levittävän panoksen tai
heittopanoksen kanssa.

Lentokoneesta pudotettavat räjähtävät esineet ja välineet. Ne
voivat sisältää palavaa nestettä ja räjähdyspanoksen, valaisuse
oksen tai räjähdyspanoksen. Termiin sisältyvät valaisupommit.
0049

Valaisupatruunat

1.1 G

Valaisupatruunat
Esineet ja välineet, jotka koostuvat hylsystä, sytytysnallista ja
salamavalojauheesta koottuna yhdeksi laukaisuvalmiiksi kappa
leeksi.

0050

Valaisupatruunat

1.3 G

Katso YK-numeroa 0049 koskeva merkintä.

0054

Merkinantopatruunat

1.3 G

Merkinantopatruunat
Esineet ja välineet, joiden tarkoitus on merkinantopistooleista
tms. ammuttuna tuottaa värillisiä valomerkkejä tai muita mer
kinantokeinoja.
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NIMI ja KUVAUS

Tulilanka, sytytyslanka

LUOKKA/LUOKIT
USKOODI

1.4G

SANASTO (käytettäväksi ainoastaan ohjeellisena oppaana)

Tulilanka, sytytyslanka
Esine, joka koostuu mustaruudilla tai muulla nopeasti palavalla
pyroteknisellä seoksella päällystetyistä tekstiililangoista ja tai
puisasta suojapäällyksestä, tai se koostuu taipuisan kudotun
kankaan ympäröimästä mustaruutiytimestä. Palaa pituuttaan
pitkin ulkopuolelle näkyvällä liekillä ja sitä käytetään välittä
mään laitteesta lähtöisin oleva sytytys panokseen.

0092

Valaisupanokset

1.3 G

Valaisupanokset Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyrotekni
siä aineita ja jotka on suunniteltu käytettäviksi valaistus-, tun
nistamis-, merkki- tai varoitustarkoituksia varten.

0093

Valaisupanokset,
pudotettavat

1.3 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0101

Aikatulilanka, ei räjähtävä

1.3 G

Tulilanka (fuse) / sytytin (fuze)
Vaikka näillä kahdella englanninkielisellä sanalla on sama al
kuperä (ranskan fusée, fusil) ja vaikka niitä pidetään joskus
vain saman sanan eri kirjoitusasuina, on perusteltua säilyttää
käytäntö, jonka mukaan ”tulilanka” (”fuse”) viittaa narumaiseen
sytytysvälineeseen, kun taas sytytin (”fuze”) viittaa ampumatar
vikkeissa käytettyyn välineeseen, joka sisältää mekaanisia, säh
köisiä, kemiallisia tai hydrostaattisia osia sytytysketjun aloitta
miseksi humahduksella tai räjähdyksellä.
Aikatulilanka, ei räjähtävä (välitön vaikutus)
Esine, joka koostuu hienoksi jauhetulla mustaruudilla kylläs
tetyistä puuvillalangoista. Palaa ulkoisella liekillä ja käytetään
esim. ilotulitusvälineiden sytytysketjuissa.

Pikatulilanka,
metallipäällysteinen

1.4G

Valaisuammukset,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.2 G

0191

Käsimerkinantolaitteet

1.4 G

Kannettavat esineet ja välineet, jotka on suunniteltu tuotta
maan merkkejä.

0192

Paukkurasiat, rautatiellä
käytettävät

1.1 G

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0194

Hätämerkinantovälineet,
aluksissa käytettävät

1.1 G

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0195

Hätämerkinantovälineet,
aluksissa käytettävät

1.3 G

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0196

Merkkisavut

1.1 G

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0197

Merkkisavut

1.4 G

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0212

Valojuovapanokset,
tarkoitettu ammuksiin

1.3 G

Valojuovapanokset, tarkoitettu ammuksiin

Valaisuammukset,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.3 G

0103

0171

0254

Pikatulilanka, metallipäällysteinen
Esine, joka koostuu metalliputken sisällä olevasta humahta
vasta räjähdysaineytimestä.
Valaisuammukset, sisältävät tai eivät sisällä ammuksen sisällön
levittävän panoksen, heitto- tai ajopanoksen
Ampumatarvikkeet, joiden tarkoitus on tuottaa yhdestä läh
teestä voimakasta valoa alueen valaisemiseksi. Termiin sisälty
vät valaisevat patruunat, kranaatit ja ammukset sekä kohteen
tunnistuspommit.

Suljetut pyroteknisiä aineita sisältävät esineet ja välineet, jotka
on suunniteltu paljastamaan ammuksen lentorata.
Katso YK-numeroa 0171 koskeva merkintä.
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NIMI ja KUVAUS

LUOKKA/LUOKIT
USKOODI

SANASTO (käytettäväksi ainoastaan ohjeellisena oppaana)

0297

Valaisuammukset,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.4G

Katso YK-numeroa 0254 koskeva merkintä.

0299

Valaisupommit

1.3 G

Katso YK-numeroa 0039 koskeva merkintä.

0300

Ammukset, sytyttävät,
sisältävät tai eivät sisällä
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heitto- tai ajopanoksen

1.4G

Katso YK-numeroa 0009 koskeva merkintä.

0301

Ammukset, kyynelkaasua
muodostavat, sisältävät
ammuksen sisällön
levittävän panoksen,
heittopanoksen

1.4 G

Katso YK-numeroa 0018 koskeva merkintä.

0303

Ammukset, savua
muodostavat, sisältävät
tai eivät sisällä ammuksen
sisällön levittävän
panoksen,
heittopanoksen

1.4 G

Katso YK-numeroa 0015 koskeva merkintä.

0306

Valojuovapanokset,
tarkoitettu ammuksiin

1.4 G

Katso YK-numeroa 0212 koskeva merkintä.

0312

Merkinantopatruunat

1.4G

Merkinantopatruunat
Esineet ja välineet, joiden tarkoitus on merkinantopistooleista
tms. ammuttuna tuottaa värillisiä valomerkkejä tai muita mer
kinantokeinoja.

0313

Merkkisavut

1.2 G

Katso YK-numeroa 0195 koskeva merkintä.

0318

Harjoituskranaatit, käsitai kiväärikranaatit

1.3 G

Kranaatit, käsi- tai kiväärikranaatit

Sytytysnallit, pohjaruuvi

1.3 G

0319

Esineet ja välineet, jotka on suunniteltu käsin heitettäviksi tai
kiväärillä singottaviksi. Termiin sisältyvät harjoituskranaatit,
käsi- tai kiväärikranaatit.
Sytytysnallit, pohjaruuvi
Esineet ja välineet, jotka koostuvat sytytysnallista sytytystä var
ten sekä apupanoksesta humahtavaa räjähdysainetta kuten
mustaruutia. Käytetään esim. tykin ammushylsyn sisällä olevan
ajopanoksen sytyttämiseen.

0320

Sytytysnallit, pohjaruuvi

1.4 G

Katso YK-numeroa 0319 koskeva merkintä.

0333

Ilotulitusvälineet

1.1 G

Ilotulitusvälineet
Pyrotekniset esineet ja välineet, jotka on suunniteltu viihdytys
käyttöön.

0334

Ilotulitusvälineet

1.2 G

Katso YK-numeroa 0333 koskeva merkintä.

0335

Ilotulitusvälineet

1.3 G

Katso YK-numeroa 0333 koskeva merkintä.

0336

Ilotulitusvälineet

1.4 G

Katso YK-numeroa 0333 koskeva merkintä.

0362

Ammukset,
harjoitusammuntaa
varten

1.4G

Ammukset, harjoitusammuntaa varten

Ammukset, testausta
varten

1.4G

Harjoituskranaatit, käsitai kiväärikranaatit

1.2 G

0363

0372

Ampumatarvikkeet, jotka eivät sisällä pääräjähdyspanosta, si
sältävät ammuksen sisällön levittävän panoksen tai heittopa
noksen. Sisältävät tavallisesti myös sytyttimen ja ajopanoksen.
Ammukset, testausta varten
Ampumatarvikkeet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita ja joita
käytetään testattaessa uuden ammuksen, aseen osien tai koo
tun aseen suorituskykyä tai kestävyyttä.
Katso YK-numeroa 0318 koskeva merkintä.
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NIMI ja KUVAUS

LUOKKA/LUOKIT
USKOODI

SANASTO (käytettäväksi ainoastaan ohjeellisena oppaana)

0373

Käsimerkinantolaitteet

1.4 S

Katso YK-numeroa 0191 koskeva merkintä.

0403

Valaisupanokset,
pudotettavat

1.4 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0418

Valaisupanokset

1.2 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0419

Valaisupanokset

1.1 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0420

Valaisupanokset,
pudotettavat

1.1 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0421

Valaisupanokset,
pudotettavat

1.2 G

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0424

Valojuova-ammukset,
joissa ei ole räjähtävää
panosta

1.3 G

Ammukset

0425

Valojuova-ammukset,
joissa ei ole räjähtävää
panosta

1.4 G

Katso YK-numeroa 0424 koskeva merkintä.

0428

Pyrotekniset esineet,
teknillisiin tarkoituksiin

1.1 G

Pyrotekniset esineet, teknillisiin tarkoituksiin

0429

Pyrotekniset esineet,
teknillisiin tarkoituksiin

1.2 G

Katso YK-numeroa 0428 koskeva merkintä.

0430

Pyrotekniset esineet,
teknillisiin tarkoituksiin

1.3 G

Katso YK-numeroa 0428 koskeva merkintä.

0431

Pyrotekniset esineet,
teknillisiin tarkoituksiin

1.4 G

Katso YK-numeroa 0428 koskeva merkintä.

0434

Ammukset, ammuksen
sisällön levittävällä
panoksella tai
heittopanoksella
varustetut

1.2 G

Ammukset

0435

Ammukset, ammuksen
sisällön levittävällä
panoksella tai
heittopanoksella
varustetut

1.4 G

Katso YK-numeroa 0434 koskeva merkintä.

0452

Harjoituskranaatit, käsitai kiväärikranaatit

1.4 G

Katso YK-numeroa 0372 koskeva merkintä.

0487

Merkkisavut

1.3 G

Katso YK-numeroa 0194 koskeva merkintä.

0488

Ammukset,
harjoitusammuntaa
varten

1.3 G

Ammukset, harjoitusammuntaa varten

Esineet ja välineet, kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan
kanuunasta tai muusta tykistä, kivääristä tai muusta käsiasees
ta. Ne voivat olla ilman räjähtävää panosta, valojuova-ammuk
sia tai muita ammuksia, tai ne voivat sisältää ammuksen sisäl
lön levittävän panoksen tai heittopanoksen tai räjähdyspanok
sen. Termiin sisältyvät valojuova-ammukset, joissa ei ole räjäh
tävää panosta; ammukset, jotka on varustettu ammuksen si
sällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella; ammukset,
jotka on varustettu räjähdyspanoksella.

Esineet ja välineet, jotka sisältävät pyroteknisiä aineita ja joita
käytetään teknillisiin tarkoituksiin, kuten lämmön tuottami
seen, kaasun tuottamiseen, teatteritehosteisiin yms. Termiin
eivät sisälly seuraavat esineet ja välineet, jotka on lueteltu
erikseen: kaikki ampumatarvikkeet; merkinantopatruunat; leik
kurit, räjähdyspanoksella varustetut; ilotulitusvälineet; valais
upanokset, pudotettavat; valaisupanokset; laukaisulaitteet, rä
jähtävät; niitit, räjähtävät; käsimerkinantolaitteet; hätämerkin
antovälineet; paukkurasiat, rautatiellä käytettävät; merkkisavut.

Esineet ja välineet, kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan
kanuunasta tai muusta tykistä, kivääristä tai muusta käsiasees
ta. Ne voivat olla ilman räjähtävää panosta, valojuova-ammuk
sia tai muita ammuksia, tai ne voivat sisältää ammuksen sisäl
lön levittävän panoksen tai heittopanoksen tai räjähdyspanok
sen. Termiin sisältyvät valojuova-ammukset, joissa ei ole räjäh
tävää panosta; ammukset, jotka on varustettu ammuksen si
sällön levittävällä panoksella tai heittopanoksella; ammukset,
jotka on varustettu räjähdyspanoksella.

Ampumatarvikkeet, jotka eivät sisällä pääräjähdyspanosta, si
sältävät ammuksen sisällön levittävän panoksen tai heittopa
noksen. Sisältävät tavallisesti myös sytyttimen ja ajopanoksen.
Termiin eivät sisälly seuraavat esineet ja välineet, jotka on
lueteltu erikseen: harjoituskranaatit.
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NIMI ja KUVAUS

LUOKKA/LUOKIT
USKOODI

SANASTO (käytettäväksi ainoastaan ohjeellisena oppaana)

0492

Paukkurasiat, rautatiellä
käytettävät

1.3 G

Katso YK-numeroa 0194 koskeva merkintä.

0493

Paukkurasiat, rautatiellä
käytettävät

1.4 G

Katso YK-numeroa 0194 koskeva merkintä.

0503

Turvatyynyn
kaasunkehittimet tai
turvatyynymoduulit tai
turvavyön esikiristimet

1.4G

0110

Harjoituskranaatit, käsitai kiväärikranaatit

1.4 S

Katso YK-numeroa 0318 koskeva merkintä.

0193

Paukkurasiat, rautatiellä
käytettävät

1.4 S

Katso YK-numeroa 0194 koskeva merkintä.

0337

Ilotulitusvälineet

1.4 S

Katso YK-numeroa 0334 koskeva merkintä.

0345

Valojuova-ammukset,
joissa ei ole räjähtävää
panosta

1.4 S

Ammukset

0376

Sytytysnallit, pohjaruuvi

1.4 S

Katso YK-numeroa 0319 koskeva merkintä.

0404

Valaisupanokset,
pudotettavat

1.4 S

Katso YK-numeroa 0092 koskeva merkintä.

0405

Merkinantopatruunat

1.4 S

Merkinantopatruunat

Ryhmä S

Esineet ja välineet, kuten ammukset tai luodit, jotka singotaan
kanuunasta tai muusta tykistä, kivääristä tai muusta käsiasees
ta. Ne voivat olla ilman räjähtävää panosta, valojuova-ammuk
sia tai muita ammuksia, tai ne voivat sisältää ammuksen sisäl
lön levittävän panoksen tai heittopanoksen tai räjähdyspanok
sen.

Esineet ja välineet, joiden tarkoitus on merkinantopistooleista
tms. ammuttuna tuottaa värillisiä valomerkkejä tai muita mer
kinantokeinoja.
0432

Pyrotekniset esineet,
teknillisiin tarkoituksiin

1.4 S
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LIITE II
OLENNAISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET
I

Yleiset vaatimukset

1.

Kaikki räjähdystarvikkeet on suunniteltava, valmistettava ja toimitettava siten, että tavanomaisissa ja ennakoitavissa
olosuhteissa, erityisesti turvallisuusmääräysten ja ammatillisten sääntöjen osalta, aiheutuu mahdollisimman vähän
vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle sekä tavaroiden ja ympäristön eheydelle aina siihen asti, kun ne on käytetty.

2.

Kaikilla räjähdystarvikkeilla on pystyttävä niiden valmistajan ilmoittamiin suorituksiin mahdollisimman hyvän tur
vallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.

3.

Kaikki räjähdystarvikkeet on suunniteltava ja valmistettava siten, että ne voidaan tuhota käyttämällä asianmukaista
tekniikkaa niin, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

II

Erityisvaatimukset

1.

Vähintään seuraavia tietoja ja ominaisuuksia on tarvittaessa harkittava tai testattava:
a) toimintaperiaate ja ominaisuudet, mukaan lukien kemiallinen koostumus, yhdenmukaisuusaste ja tarvittaessa
mitat ja rakeisuus;
b) räjähdystarvikkeen fyysinen ja kemiallinen stabiilisuus kaikissa ympäristöolosuhteissa, joihin se voi joutua;
c) isku- ja hankausherkkyys;
d) kaikkien ainesten osuus, ottaen huomioon niiden fyysisen ja kemiallisen stabiilisuuden;
e) räjähdystarvikkeiden kemiallinen puhtaus;
f)

räjähdystarvikkeen vedenkestävyys, kun se on tarkoitettu käytettäväksi kosteassa ympäristössä tai veden läheisyy
dessä tai kun veden vaikutus voi vaikuttaa haitallisesti sen toimintaominaisuuksiin;

g) matalien ja korkeiden lämpötilojen kestävyys, kun ennakoidaan varastointia tai käyttöä näissä lämpötiloissa tai
kun jonkin aineksen tai koko räjähdystarvikkeen jäähtyminen tai kuumeneminen voi vaikuttaa haitallisesti sen
turvallisuuteen tai luotettavuuteen;
h) räjähdystarvikkeen sopivuus käytettäväksi vaaravyöhykkeellä (kaivoskaasua sisältävässä ilmassa, kuumissa mas
soissa jne.) siinä määrin kuin sitä odotetaan käytettävän tällaisissa olosuhteissa;
i)

turvallisuus syttymisen ja ennenaikaisen laukeamisen osalta;

j)

räjähdystarvikkeen oikea panostaminen ja toiminta, kun sitä käytetään tarkoituksensa mukaisesti;

k) asianmukaiset käyttöohjeet ja tarvittaessa merkinnät, joista ilmenevät turvalliset käsittely-, varastointi-, käyttö- ja
tuhoamisolosuhteet;
l)

räjähdystarvikkeen, sen kääreen tai muun aineksen pilaantumattomuus varastoinnin aikana valmistajan ilmoitta
maan viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka;

m) maininta kaikista räjähdystarvikkeiden luotettavaan ja varmaan toimintaan tarvittavista laitteista ja lisävarusteista.
2.

Kukin räjähdystarvike on testattava todenmukaisissa olosuhteissa. Jos tämä ei ole mahdollista laboratoriossa, testaus
on tehtävä käytännön olosuhteissa, jotka vastaavat räjähdystarvikkeiden ennakoitua käyttöä.

3.

Räjähdystarvikeryhmiä koskevat vaatimukset

3.1 Kaivosräjähdystarvikkeiden on täytettävä myös seuraavat vaatimukset:
a) kaivosräjähdystarvikkeet on voitava laukaista turvallisella ja luotettavalla tavalla, ennalta määrätyn sytytystavan
mukaisesti ja aiheuttamalla niiden täydellinen hajoaminen. Erityisesti mustanruudin osalta on tarkistettava pala
vuus;
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b) sytytyksen on siirryttävä panostetuissa räjähdystarvikkeissa varmalla ja luotettavalla tavalla panossarjan päästä
toiseen;
c) maanalaisilla työmailla käytettäväksi tarkoitettujen kaivosräjähdystarvikkeiden aiheuttama savu ei saa sisältää hii
limonoksidia, typpipitoisia kaasuja, muita kaasuja, höyryjä tai suspensiossa olevia kiinteitä jäämiä määrinä, jotka
tavanomaisissa räjähdysolosuhteissa voivat vahingoittaa terveyttä.
3.2 Räjähtävän tulilangan, turvasytytyslangan, muiden sytytyksen siirtoon tarkoitettujen lankojen ja putkien on täytettävä
myös seuraavat vaatimukset:
a) räjähtävien tulilankojen, turvasytytyslankojen ja muiden sytytyksen siirtoon tarkoitettujen lankojen ja paineis
kuputkien kääreen on oltava mekaanisesti riittävän luja ja suojattava räjähtävää sydäntä riittävästi tavanomaisissa
olosuhteissa tapahtuvaa mekaanista rasitusta vastaan;
b) parametrit, jotka määräävät turvasytytyslankojen palamisaikaa, on merkittävä ja niitä on noudatettava luotettavalla
tavalla;
c) räjähtävät tulilangat on voitava laukaista luotettavalla tavalla, niillä on oltava riittävä laukaisuvoima ja niiden on
täytettävä varastointia koskevat vaatimukset myös erityisissä ilmasto-olosuhteissa.
3.3 Räjäytysnallien (mukaan lukien hidastesähkönallit) ja räjähtävien tulilankojen hidasteliitosten on täytettävä myös
seuraavat vaatimukset:
a) räjäytysnallien on kaikissa ennakoitavissa käyttöolosuhteissa laukaistava luotettavalla tavalla niiden kaivosräjähdys
tarvikkeiden sytytys, joiden kanssa ne on tarkoitettu käytettäväksi;
b) räjähtävien tulilankojen aikaliitokset on voitava laukaista luotettavalla tavalla;
c) laukaisuvoima ei saa muuttua kosteuden vaikutuksesta;
d) hidastesähkönallien viiveiden on oltava riittävän yhdenmukaiset niin, että vierekkäisten releiden viiveiden saman
aikaisuuden vaara on vähäinen;
e) sähkönallien sähköiset ominaisuudet on merkittävä pakkaukseen (pienin toimintavirta, vastus jne.);
f) sähkönallien johdoissa, myös niiden liitännässä nalliin, on oltava riittävä eristys ja mekaaninen vastus ottaen
huomioon niiden ennakoidun käytön.
3.4 Propulsioruutien ja oman käyttövoiman tuottamiseksi käytettävien kiinteiden ajoaineiden on täytettävä myös seura
avat vaatimukset:
a) kun näitä aineita käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla, ne eivät saa räjähtää;
b) propulsioruudit on tarvittaessa (esimerkiksi jos ne ovat nitroselluloosapohjaisia) stabilisoitava niiden hajoamisen
estämiseksi;
c) kun kiinteät ajoaineet ovat tiivisteenä tai jauheena, niissä ei saa olla halkeamia tai satunnaisia kaasukuplia, jotka
voisivat vaikuttaa niiden toimintaan vaarallisesti.
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LIITE III
VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT
MODUULI B
EU-tyyppitarkastus
1.

EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii räjähdys
tarvikkeen teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että räjähdystarvikkeen tekninen suunnittelu täyttää
siihen sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.

2.

EU-tyyppitarkastus on toteutettava arvioimalla räjähdystarvikkeen teknisen suunnittelun asianmukaisuus 3 kohdassa
tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tutkimisen perusteella sekä tarkastamalla aiottua
tuotantoa edustava valmiin tuotteen näyte (tuotantotyypin ja suunnittelutyypin yhdistelmä).

3.

Valmistajan on toimitettava EU-tyyppitarkastusta koskeva hakemus yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle tarkastuslai
tokselle.
Hakemuksessa on oltava
a) valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;
b) kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle;
c) tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko räjähdystarvike tämän direktiivin
sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi risk(e)istä.
Teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä sovellettavat vaatimukset ja niiden on katettava räjähdystarvikkeen
suunnittelu, valmistus ja toiminta siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen
on sisällettävä mahdollisuuksien mukaan ainakin seuraavat osatekijät:
i) räjähdystarvikkeen yleinen kuvaus;
ii) rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien jne. kaaviot;
iii) kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä räjähdystarvikkeen toimintaa;
iv) luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on sovellettu kokonaan tai osittain ja joiden viitetiedot on
julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu,
kuvaukset ratkaisuista, jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi,
mukaan luettuna luettelo muista asianmukaisista teknisistä eritelmistä, joita on sovellettu. Osittain sovellettu
jen yhdenmukaistettujen standardien tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on
sovellettu;
v) suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten jne. tulokset;
vi) testiraportit;
d) aiottua tuotantoa edustavat näytteet. Ilmoitettu laitos voi pyytää lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen testausohjelman
suorittamiseksi;
e) teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiaankuu
luvat asiakirjat, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja
ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on sisällytettävä tarvittaessa niiden testien tulokset, jotka valmis
taja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla
jossain toisessa testilaboratoriossa muiden asianmukaisten teknisten eritelmien mukaisesti.

4.

Ilmoitetun laitoksen on
räjähdystarvikkeen osalta:
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4.1 tutkittava tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto räjähdystarvikkeen teknisen suunnittelun asianmukaisuuden
arvioimiseksi.
näytteen (näytteiden) osalta:
4.2 varmennettava, että näyte tai näytteet on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka
on suunniteltu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien sovellettavien säännösten mukaisesti, samoin kuin
osat, jotka on suunniteltu muiden asianmukaisten teknisten eritelmien mukaisesti;
4.3 tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että kun valmistaja on päättänyt soveltaa
asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa annettuja ratkaisuja, niitä on sovellettu oikein silloin;
4.4 tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, täyttävätkö muita asiaankuuluvia tek
nisiä eritelmiä soveltavan valmistajan soveltamat ratkaisut, tämän direktiivin vastaavat olennaiset turvallisuusvaa
timukset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu;
4.5 sovittava valmistajan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään.
5.

Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointiraportti, johon kirjataan 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja niiden
tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan valmistajan suos
tumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen velvoitteita ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia kohtaan.

6.

Jos tyyppi täyttää kyseiseen räjähdystarvikkeeseen sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset, ilmoitetun laitoksen on
annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus. Todistuksessa on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa
tehdyt päätelmät, (mahdolliset) todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen
tarvittavat tiedot. EU-tyyppitarkastustodistukseen voidaan liittää yksi tai useampia liitteitä.
EU-tyyppitarkastustodistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko
valmistetut räjähdystarvikkeet tarkastetun tyypin mukaisia, ja jotta käytön aikainen valvonta on mahdollista.
Jos tyyppi ei täytä tämän direktiivin sovellettavia vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EUtyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epää
miselle.

7.

Ilmoitetun laitoksen on arvioinneissaan pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa kehityksen tasossa mahdollisesti
tapahtuvista muutoksista, jotka osoittavat, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää vastaa tämän direktiivin sovellettavia
vaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on
ilmoitettava asiasta valmistajalle.
Valmistajan on ilmoitettava ilmoitetulle laitokselle, joka pitää hallussaan EU-tyyppitarkastustodistusta koskevia tek
nisiä asiakirjoja, kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko räjähdys
tarvike tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukainen, tai todistuksen voimassaoloa koskeviin
edellytyksiin. Tällaiset muutokset vaativat lisähyväksynnän, joka annetaan alkuperäiseen EU-tyyppitarkastustodistuk
seen tehtävän lisäyksen muodossa.

8.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen EU-tyyppitarkastus
todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on annettava säännöllisesti tai
pyynnöstä omien ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo sellaisista todistuksista ja/tai niiden
lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai nii
den lisäyksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan tai joita se on muutoin rajoittanut, ja
pyynnöstä niistä todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut.
Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastustodistuk
sista ja/tai niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja
ilmoitetun laitoksen suorittamien tutkimusten tuloksista. Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppit
arkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan
luettuina, tämän todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.
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Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä
ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu
markkinoille.

10. Valmistajan valtuutettu edustaja voi tehdä 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen ja täyttää 7 ja 9 kohdassa säädetyt
velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
MODUULI C2
Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut
tuotetarkastukset
1.

Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja satunnaisin väliajoin suoritettavat valvotut tuotetarkas
tukset on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt
velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppit
arkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.

2.

Valmistus
Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen
valvonnalla taataan, että valmistettava räjähdystarvike on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin ja siihen
sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukainen.

3.

Tuotetarkastukset
Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä tuotetarkastukset määrittäminsä satunnaisin
väliajoin räjähdystarviketta koskevan sisäisen tarkastuksen laadun tarkistamiseksi ottaen huomioon muun muassa
räjähdystarvikkeiden teknisen monimutkaisuuden ja tuotannon määrän. Ilmoitetun laitoksen paikan päällä ennen
tuotteen markkinoille saattamista ottamat riittävät näytteet lopullisista tuotteista on tutkittava ja niille on tehtävä
yhdenmukaistettujen standardien asiaan kuuluvissa osissa yksilöidyt testit ja/tai muissa asianmukaisissa teknisissä
eritelmissä määritellyt vastaavat testit sen tarkastamiseksi, että räjähdystarvike on EU-tyyppitarkastustodistuksessa
kuvatun tyypin ja tämän direktiivin asiaankuuluvien vaatimusten mukainen. Jos näyte ei ole hyväksytyn laatutason
mukainen, ilmoitetun laitoksen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Sovellettavan näytteenottomenettelyn tarkoituksena on määrittää, toimiiko räjähdystarvikkeen valmistusprosessi hy
väksyttävissä rajoissa siten, että pyritään varmistamaan räjähdystarvikkeen vaatimustenmukaisuus.
Valmistajan on ilmoitetun laitoksen vastuulla kiinnitettävä ilmoitetun laitoksen tunnusnumero valmistusprosessin
aikana.

4.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

4.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä kuhunkin yksittäiseen räjähdystarvikkeeseen, joka on EU-tyyppitarkastus
todistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
4.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin räjähdystarviketyypille ja pidettävä
se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu mark
kinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä räjähdystarviketyyppi, jota varten se on laadittu.
Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
5.

Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja tämän vastuulla 4 kohdassa säädetyt valmistajan
velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
MODUULI D
Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus

1.

Tuotantoprosessin laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenet
telyn osa, jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella
vastuullaan, että kyseiset räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät
niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.
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Valmistus
Valmistajan on sovellettava 3 kohdassa määriteltyä hyväksyttyä laatujärjestelmää asianomaisten räjähdystarvikkeiden
tuotannossa ja lopullisten tuotteiden tarkastuksessa ja testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdassa tarkoitetun valvon
nan alainen.

3.

Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on tehtävä kyseisten räjähdystarvikkeiden osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hake
mus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.
Hakemuksessa on oltava
a) valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;
b) kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle;
c) kaikki asianmukaiset tiedot kyseisestä räjähdystarvikeryhmästä;
d) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;
e) hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta.
3.2 Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyy
pin ja niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.
Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja säännökset on kirjattava järjestelmällisesti ja täs
mällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava
tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.
Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:
a) laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta;
b) vastaavista valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevista menetelmistä, prosesseista ja järjestelmäl
lisistä toimista, joita aiotaan käyttää;
c) ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen tehtävistä tarkastuksista ja testeistä sekä niiden suoritus
tiheydestä;
d) laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen
liittyvät selvitykset jne.;
e) keinoista, joilla valvotaan tuotteilta vaaditun laadun toteutumista ja laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.
Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun
standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.
Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi
jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuotantoteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän direktiivin
sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on
tarkastettava 3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee
yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituk
sena on varmistaa, että räjähdystarvike on näiden vaatimusten mukainen.
Päätös on annettava valmistajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös
perusteluineen.
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3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja yllä
pitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.
3.5 Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suun
nitelluista muutoksista.
Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2
kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.
Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipää
töksen perustelut.
4.

Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoit
teensa asianmukaisesti.
4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja
varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:
a) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;
b) laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen
liittyvät selvitykset jne.
4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laa
tujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.
4.4 Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luo. Näiden käyntien aikana ilmoitettu
laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotetestejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoi
tetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausraportti, jos testejä on suoritettu.
5.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen
laitoksen tunnusnumero kaikkiin yksittäisiin räjähdystarvikkeisiin, jotka ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun
tyypin mukaisia ja jotka täyttävät tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin räjähdystarviketyypille ja pidettävä
se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu mark
kinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä räjähdystarviketyyppi, jota varten se on laadittu.
Jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on pyynnöstä toimitettava asiasta vastaaville viranomaisille.
6.

Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan siitä, kun räjähdystarvike on
saatettu markkinoille:
a) 3.1. kohdassa tarkoitetut asiakirjat;
b) 3.5 kohdassa tarkoitettuihin muutoksiin liittyvät tiedot, sellaisina kuin ne on hyväksytty;
c) 3.5, 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.

7.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä ja
peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittami
sesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka on evätty tai peruutettu
toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se
on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan tai joita se on muutoin rajoittanut, ja sen on pyynnöstä ilmoitet
tava laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on antanut.
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Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan 3.1, 3.5, 5 ja 6 kohdassa
säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
MODUULI E
Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus

1.

Tuotteiden laadunvarmistukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa,
jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan,
että kyseiset räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin
sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.

2.

Valmistus
Valmistajan on sovellettava 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää kyseisten räjähdystarvikkeiden lopput
arkastuksessa ja testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.

3.

Laatujärjestelmä

3.1 Valmistajan on tehtävä kyseisten räjähdystarvikkeiden osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hake
mus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.
Hakemuksessa on oltava:
a) valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;
b) kirjallinen vakuutus siitä, ettei samaa hakemusta ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle;
c) kaikki asianmukaiset tiedot kyseisestä räjähdystarvikeryhmästä;
d) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;
e) hyväksyttyä tyyppiä koskevat tekniset asiakirjat sekä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta.
3.2 Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa esitetyn tyypin
ja tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukaisia.
Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja säännökset on kirjattava järjestelmällisesti ja täs
mällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava
tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.
Niissä on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:
a) laatutavoitteista ja organisaation rakenteesta, johdon vastuualueista ja toimivallasta tuotteiden laadun osalta;
b) tarkastuksista ja testeistä, jotka on tehtävä valmistuksen jälkeen;
c) laatupöytäkirjoista, kuten tarkastusselostuksista ja testaus- ja kalibrointitiedoista, asianomaisen henkilöstön päte
vyyteen liittyvistä selvityksistä jne.;
d) keinoista, joilla valvotaan laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.
3.3 Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3.2 kohdassa tarkoitetut vaatimukset.
Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaa koskevan yhdenmukaistetun
standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.
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Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi
jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuotantoteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän direktiivin
sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on
tarkastettava 3.1 kohdan e alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee
yksilöimään tämän direktiivin asiaankuuluvat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituk
sena on varmistaa, että räjähdystarvike on näiden vaatimusten mukainen.
Päätös on annettava valmistajalle tiedoksi. Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätös
perusteluineen.
3.4 Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvollisuudet ja yllä
pitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.
3.5 Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suun
nitelluista muutoksista.
Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3.2
kohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.
Sen on ilmoitettava päätöksestään valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipää
töksen perustelut.
4.

Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

4.1 Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä aiheutuvat velvoit
teensa asianmukaisesti.
4.2 Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja
varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti:
a) laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;
b) laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen
liittyvät selvitykset jne.
4.3 Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laa
tujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.
4.4 Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta käyntejä valmistajan luo. Näiden käyntien aikana ilmoitettu
laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää tuotetestejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoi
tetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testiraportti, jos testejä on suoritettu.
5.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3.1 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen
laitoksen tunnusnumero kaikkiin yksittäisiin räjähdystarvikkeisiin, jotka ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun
tyypin mukaisia ja jotka täyttävät tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin räjähdystarviketyypille ja pidettävä
se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu mark
kinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä räjähdystarviketyyppi, jota varten se on laadittu.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on toimitettava pyynnöstä asiasta vastaaville viranomaisille.
6.

Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdys
tarvike on saatettu markkinoille:
a) asiakirjat, joita tarkoitetaan 3.1 kohdassa;
b) 3.5. kohdassa tarkoitettuihin hyväksyttyihin muutoksiin liittyvät tiedot;
c) 3.5, 4.3 ja 4.4 kohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja kertomukset.
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Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä ja
peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittami
sesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka on evätty tai peruutettu
toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.
Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se
on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava laatujärjestelmien hyväksyn
nöistä, jotka se on antanut.

8.

Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan 3.1, 3.5, 5 ja 6 kohdassa
säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
MODUULI F
Tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus

1.

Tuotekohtaiseen tarkastukseen perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa,
jossa valmistaja täyttää 2, 5.1 ja 6 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vas
tuullaan, että kyseessä olevat räjähdystarvikkeet, joihin on sovellettu 3 kohdan säännöksiä, ovat EU-tyyppitarkas
tustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän direktiivin vaatimukset.

2.

Valmistus
Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen
valvonnalla taataan, että valmistetut räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun hyväksytyn
tyypin ja niihin sovellettavien tämän direktiivin vaatimusten mukaisia.

3.

Tarkastus
Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä asianmukaiset tarkastukset ja testit tarkastaakseen, että
räjähdystarvikkeet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun hyväksytyn tyypin ja tämän direktiivin asiaa kos
kevien vaatimusten mukaisia.
Tarkastukset ja testit, joiden tarkoituksena on tarkastaa tuotteiden yhdenmukaisuus asiaa koskevien vaatimusten
kanssa, tehdään valmistajan valinnan mukaan joko tarkastamalla ja testaamalla jokainen tuote 4 kohdassa määrätyllä
tavalla tai tarkastamalla ja testaamalla tuotteet tilastollisin perustein 5 kohdassa määrätyllä tavalla.

4.

Tuotekohtainen vaatimustenmukaisuuden tarkastus ja testaus

4.1 Jokainen räjähdystarvike on tarkastettava erikseen ja tarvittavat, yhdenmukaistetuissa standardeissa määritellyt ja/tai
muissa asianmukaisissa teknisissä eritelmissä määritellyt vastaavat testit on suoritettava sen tarkastamiseksi, että
tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun hyväksytyn tyypin ja tämän direktiivin asiaa koskevien vaa
timusten mukaisia. Jos tällaista yhdenmukaistettua standardia ei ole, kyseisen ilmoitetun laitoksen on päätettävä
toteutettavista tarkoituksenmukaisista testeistä.
4.2 Ilmoitetun laitoksen on myönnettävä tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus ja
kiinnitettävä tai kiinnitytettävä omalla vastuullaan tunnusnumeronsa jokaiseen hyväksyttyyn räjähdystarvikkeeseen.
Valmistajan on pidettävä vaatimustenmukaisuustodistukset kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastusta varten
kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille.
5.

Vaatimustenmukaisuuden tilastollinen tarkastus

5.1 Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen
valvonnalla taataan jokaisen tuotetun erän tasalaatuisuus, ja esitettävä räjähdystarvikkeensa tarkastusta varten tas
alaatuisina erinä.
5.2 Jokaisesta erästä on otettava satunnaisnäyte. Kaikki näytteen muodostavat räjähdystarvikkeet on tutkittava yksitellen
ja tarvittavat, sovellettavassa yhdenmukaistetussa standardissa (standardeissa) määritellyt ja/tai muissa asianmukaisissa
teknisissä eritelmissä määritellyt vastaavat testit on suoritettava sen tarkastamiseksi, että tuotteet ovat EU-tyyppit
arkastustodistuksessa kuvatun hyväksytyn tyypin ja tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukaisia, ja sen
määrittämiseksi hyväksytäänkö vai hylätäänkö erä. Jos tällaista yhdenmukaistettua standardia ei ole, kyseisen ilmoi
tetun laitoksen on päätettävä toteutettavista tarkoituksenmukaisista testeistä.
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5.3 Jos erä hyväksytään, erän kaikki räjähdystarvikkeet katsotaan hyväksytyiksi lukuun ottamatta niitä näytteeseen
sisältyviä räjähdystarvikkeita, jotka eivät läpäisseet testejä.
Ilmoitetun laitoksen on myönnettävä tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus ja
kiinnitettävä tai kiinnitytettävä omalla vastuullaan tunnusnumeronsa jokaiseen hyväksyttyyn räjähdystarvikkeeseen.
Valmistajan on pidettävä vaatimustenmukaisuustodistukset kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden
ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille.
5.4 Jos erä hylätään, ilmoitetun laitoksen tai toimivaltaisen viranomaisen on ryhdyttävä vaadittaviin toimiin, jotta
kyseisen erän markkinoille pääsy estetään. Jos eriä hylätään toistuvasti, ilmoitettu laitos voi keskeyttää tilastollisen
tarkastuksen ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
6.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

6.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 3 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitok
sen tunnusnumero kaikkiin yksittäisiin räjähdystarvikkeisiin, jotka ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun
hyväksytyn tyypin mukaisia ja jotka täyttävät tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
6.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin räjähdystarviketyypille ja pidettävä
se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu mark
kinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä räjähdystarviketyyppi, jota varten se on laadittu.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on toimitettava pyynnöstä asiasta vastaaville viranomaisille.
Valmistaja voi 3 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen suostumuksella ja sen vastuulla myös kiinnittää räjähdys
tarvikkeisiin ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron.
Valmistaja voi ilmoitetun laitoksen suostumuksella ja sen vastuulla kiinnittää ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron
tuotteisiin valmistusprosessin aikana.
7.

Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan valmistajan velvollisuudet
edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa. Valmistajan valtuutetun edustajan ei ole välttämättä täytettävä 2
ja 5.1 kohdassa säädettyjä velvoitteita.
MODUULI G
Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

1.

Yksikkökohtaiseen tarkastukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely,
jossa valmistaja täyttää 2, 3 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan,
että kyseinen räjähdystarvike, johon on sovellettu 4 kohdan säännöksiä, on siihen sovellettavien tämän direktiivin
vaatimusten mukainen.

2.

Tekniset asiakirjat

2.1 Valmistajan on laadittava säädöksessä kuvaillut tekniset asiakirjat ja annettava ne 4 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun
laitoksen saataville. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko räjähdystarvike asiaankuuluvien vaatimusten
mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisissä asiakirjoissa on
täsmennettävä sovellettavat vaatimukset ja niiden on katettava räjähdystarvikkeen suunnittelu, valmistus ja toiminta
siinä määrin kuin se on olennaista arvioinnin kannalta. Teknisten asiakirjojen on sisällettävä mahdollisuuksien
mukaan ainakin seuraavat osatekijät:
a) räjähdystarvikkeen yleinen kuvaus;
b) rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien jne. kaaviot;
c) kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä räjähdystarvikkeen toimintaa;
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d) luettelo kokonaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista,
jotka on valittu tämän direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi, mukaan lukien luettelo muista
asianmukaisista teknisistä eritelmistä, joita on sovellettu. Osittain sovellettujen yhdenmukaistettujen standardien
tapauksessa teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä osat, joita on sovellettu;
e) suoritettujen suunnittelulaskelmien ja tarkastusten jne. tulokset; ja
f) testiraportit.
2.2 Valmistajan on pidettävä tekniset asiakirjat asianomaisten kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden
ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille.
3.

Valmistus
Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen
valvonnalla taataan, että valmistettu räjähdystarvike on tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukainen.

4.

Tarkastus
Valmistajan valitseman ilmoitetun laitoksen on tehtävä tai teetettävä asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standar
deissa yksilöidyt tarkastukset ja testit ja/tai muissa asianmukaisissa teknisissä eritelmissä määritellyt vastaavat testit
sen tarkastamiseksi, että räjähdystarvike on tämän direktiivin sovellettavien vaatimusten mukainen. Jos tällaista
yhdenmukaistettua standardia ei ole, kyseisen ilmoitetun laitoksen on päätettävä toteutettavista tarkoituksenmukai
sista testeistä.
Ilmoitetun laitoksen on myönnettävä tehtyjen tarkastusten ja testien perusteella vaatimustenmukaisuustodistus ja
kiinnitettävä tai kiinnitytettävä omalla vastuullaan tunnusnumeronsa hyväksyttyyn räjähdystarvikkeeseen.
Valmistajan on pidettävä vaatimustenmukaisuustodistukset kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden
ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille.

5.

CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

5.1 Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä sekä 4 kohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitok
sen tunnusnumero jokaiseen räjähdystarvikkeeseen, joka täyttää tämän direktiivin sovellettavat vaatimukset.
5.2 Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja pidettävä se kansallisten viranomaisten
saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun räjähdystarvike on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukai
suusvakuutuksessa on yksilöitävä räjähdystarvike, jota varten se on laadittu.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös on toimitettava pyynnöstä asiasta vastaaville viranomaisille.
6.

Valtuutettu edustaja
Valmistajan valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja hänen vastuullaan 2.2 ja 5 kohdassa säädetyt
valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.
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LIITE IV
EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS (nro XXXX) (1)
1. Nro … (tuote-, tyyppi-, erä- tai sarjanumero):
2. Valmistajan ja tarvittaessa valmistajan valtuutetun edustajan nimi ja osoite:
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
4. Vakuutuksen kohde (jäljitettävyyden mahdollistava tuotteen tunniste):
5. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:
6. Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin
eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:
7. Ilmoitettu laitos … (nimi, numero) suoritti … (toimenpiteen kuvaus) ja antoi todistuksen:
8. Lisätietoja:
… puolesta allekirjoittanut
(antamispaikka ja -päivämäärä):
(nimi, tehtävä) (allekirjoitus):

(1) Valmistaja voi päättää, antaako se vaatimustenmukaisuusvakuutukselle numeron.
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LIITE V
A OSA
Kumotut direktiivit ja luettelo niiden muutoksista
(53 artiklassa tarkoitetut)
Neuvoston direktiivi 93/15/ETY
(EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 1882/2003
(EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1)

Ainoastaan liitteessä II oleva 13 kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EY) N:o 219/2009
(EUVL L 87, 31.3.2009, s. 109)

Ainoastaan liitteessä oleva 2.2. kohta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
(EU) N:o 1025/2012
(EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12)

Ainoastaan 26 artiklan 1 kohdan b alakohta

Komission direktiivi 2004/57/EY
(EUVL L 127, 29.4.2004, s. 73)

B OSA
Osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista ja soveltamista koskevat määräajat
(53 artiklassa tarkoitetut)
Direktiivi

Määräpäivä, joka koskee saattamista osaksi
kansallista lainsäädäntöä

Soveltamispäivä

93/15/ETY (9, 10, 11, 12, 13 ja 14 ar
tikla)

30. syyskuuta 1993

30. syyskuuta 1993

93/15/ETY (kaikki muut artiklat)

30. kesäkuuta 1994

1. tammikuuta 1995

2004/57/EY

31. joulukuuta 2004

31. tammikuuta 2005
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LIITE VI
VASTAAVUUSTAULUKKO
Direktiivi 93/15/ETY

Direktiivi 2004/57/EY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 3—6, 8, 13 ja 14 kohta

—

2 artiklan 2, 7, 9—12 ja 15—24 koh
ta

1 artiklan 5 kohta

1 artiklan 3 kohta

2 artiklan 1 kohta

3 artikla

2 artiklan 2 kohta

4 artikla

2 artiklan 3 kohta

22 artikla

3 artikla

4 artikla ja 5 artiklan 1 kohta

—

5 artiklan 2—8 kohta

—

6 artikla

—

7 artikla

—

8 artikla

—

9 artikla
10 artikla

4 artiklan 1 kohta

19 artikla

4 artiklan 2 kohta

—

5 artikla

43 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohta

20 artikla

—

21 artikla

—

24—27 artikla

6 artiklan 2 kohta

28—40 artikla

7 artiklan 1 kohta

22 ja 23 artikla

7 artiklan 2 kohta

22 artikla

7 artiklan 3 kohta

22 artikla

—

41 artikla

8 artiklan 1 kohta

42 ja 44 artikla

8 artiklan 2 kohta

43 artikla

8 artiklan 3 kohta

45 artikla

9 artiklan 1 kohta

11 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

—

9 artiklan 3 kohta

11 artiklan 2 kohta

9 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta

FI

L 96/42

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 93/15/ETY
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Direktiivi 2004/57/EY

Tämä direktiivi

9 artiklan 5 kohta

11 artiklan 4 kohta

9 artiklan 6 kohta

11 artiklan 6 kohta

9 artiklan 7 kohta

11 artiklan 5 kohta

9 artiklan 8 kohta

11 artiklan 7 kohta

9 artiklan 9 kohta

11 artiklan 8 kohta

10 artiklan 1 kohta

12 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

12 artiklan 2 kohta

10 artiklan 3 kohta

12 artiklan 3 kohta

10 artiklan 4 kohta

12 artiklan 4 kohta

10 artiklan 5 kohta

12 artiklan 5 kohta

11 artikla

13 artikla

12 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

12 artiklan 2 kohta

14 artiklan 2 kohta

13 artiklan 1 kohta

49 artiklan 1 kohta

13 artiklan 2 kohta

—

13 artiklan 3 kohta

46 ja 47 artikla

—

48 artikla

13 artiklan 4 kohta

49 artiklan 2—5 kohta

13 artiklan 5 kohta

46 ja 47 artikla

14 artiklan ensimmäinen kohta

16 artikla

14 artiklan toinen kohta

15 artiklan 1 ja 4 kohta

14 artiklan kolmas kohta

15 artiklan 2 ja 4 kohta

14 artiklan neljäs kohta

15 artiklan 3 kohta

15 artikla

—

16 artikla

17 artikla

17 artikla

50 artikla

18 artikla

18 artikla

19 artikla

51 ja 52 artikla

—

53 artikla

—

54 artikla

20 artikla

55 artikla
1 artikla

—

2 artikla

—

3 artikla

—

4 artikla

—

5 artikla

—

Liite I

Liite I

Liite II

—
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Direktiivi 2004/57/EY

Tämä direktiivi

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

28 artikla

Liite IV

22 artikla

—

Liite IV

—

Liite V

—

Liite VI
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EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA
Euroopan parlamentti katsoo, että jos ja kun komiteoiden kokouksissa keskustellaan asetuksessa (EU)
N:o 182/2011 tarkoitetuista täytäntöönpanosäädöksistä, komiteoita voidaan pitää Euroopan parlamentin
ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteessä I tarkoitettuina komiteamenet
telyyn osallistuvina komiteoina. Komiteoiden kokoukset kuuluvat siis puitesopimuksen 15 kohdan piiriin,
jos ja kun kokouksissa keskustellaan muista aiheista.
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