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(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148
av den 20 juni 2019
om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG)
nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013
(Text av betydelse för EES)
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 (3) fastställs harmoniserade regler för tillhandahål
lande, införsel, innehav och användning av ämnen och blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av
sprängämnen, i syfte att begränsa allmänhetens tillgång till dessa ämnen och blandningar och säkerställa lämplig
rapportering av misstänkta transaktioner i hela distributionskedjan.

(2)

Förordning (EU) nr 98/2013 har visserligen bidragit till att minska det hot som sprängämnesprekursorer utgör i
unionen, men det är ändå nödvändigt att stärka kontrollsystemet för prekursorer som kan användas för till
verkning av hemmagjorda sprängämnen. Med tanke på det antal ändringar som krävs är det för tydlighetens skull
lämpligt att ersätta förordning (EU) nr 98/2013.

(3)

Genom förordning (EU) nr 98/2013 begränsades enskildas tillgång till och användning av sprängämnesprekursorer.
Trots denna restriktion kunde medlemsstaterna ändå besluta att bevilja enskilda tillgång till dessa ämnen genom ett
tillstånds- och registreringssystem. Restriktionerna och kontrollerna av sprängämnesprekursorer har därför skiljt sig
åt mellan de olika medlemsstaterna, vilket har kunnat ge upphov till handelshinder inom unionen och därigenom

(1) EUT C 367, 10.10.2018, s. 35.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 juni 2019.
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av spräng
ämnesprekursorer (EUT L 39, 9.2.2013, s. 1).
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hämma den inre marknadens funktion. De befintliga restriktionerna och kontrollerna har dessutom inte säkerställt
tillräckliga nivåer av allmän säkerhet eftersom de inte i tillräcklig mån har förhindrat att brottslingar förvärvar
sprängämnesprekursorer. Det hot som hemmagjorda sprängämnen utgör är fortfarande stort och fortsätter att öka.

(4)

Systemet för att förebygga olaglig tillverkning av sprängämnen bör därför ytterligare stärkas och harmoniseras med
tanke på det ökande hotet mot den allmänna säkerheten till följd av terrorism och annan grov brottslighet. Detta
förebyggande och denna harmonisering bör också säkerställa den fria rörligheten för sprängämnesprekursorer på
den inre marknaden och främja konkurrensen mellan ekonomiska aktörer och uppmuntra till innovation, till
exempel genom att underlätta utvecklingen av säkrare kemikalier som ersätter sprängämnesprekursorer.

(5)

Kriterierna för att fastställa vilka åtgärder som bör tillämpas på vilka sprängämnesprekursorer inbegriper den
hotnivå som gäller för den berörda sprängämnesprekursorn, handelsvolymen för den berörda sprängämnespre
kursorn och möjligheten att fastställa en koncentrationsnivå under vilken sprängämnesprekursorn fortfarande
skulle kunna användas för de legitima ändamål för vilka den tillhandahållits på marknaden men med betydligt
mindre sannolikhet kan användas för olaglig tillverkning av sprängämnen.

(6)

Enskilda bör inte tillåtas att förvärva, införa, inneha eller använda vissa sprängämnesprekursorer i koncentrationer
som överstiger vissa gränsvärden uttryckta i viktprocent. Enskilda bör emellertid tillåtas att förvärva, införa, inneha
eller använda vissa sprängämnesprekursorer i koncentrationer som överstiger dessa gränsvärden för legitima
ändamål, om de har tillstånd att göra detta. Om sökanden är en juridisk person bör den behöriga myndigheten
i medlemsstaten beakta den juridiska personens bakgrund samt bakgrunden hos alla personer som agerar antingen
enskilt eller som en del av ett organ inom den juridiska personen och har en ledande ställning inom den juridiska
personen grundad på behörighet att företräda den juridiska personen, att fatta beslut på den juridiska personens
vägnar eller att utöva kontroll inom den juridiska personen.

(7)

För vissa sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner i koncentrationer som överstiger de gränsvärden
som anges i denna förordning finns ingen legitim användning för enskilda. Därför bör man upphöra att bevilja
tillstånd för kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat och natriumperklorat. Tillstånd bör endast få beviljas för
ett begränsat antal sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner och för vilka det finns legitim använd
ning för enskilda. Sådana tillstånd bör begränsas till koncentrationer som inte överstiger det övre gränsvärde som
föreskrivs i denna förordning. Över det övre gränsvärdet väger risken för olaglig tillverkning av sprängämnen
tyngre än enskildas försumbara legitima användning av dessa sprängämnesprekursorer, eftersom samma effekt kan
uppnås med alternativ eller lägre koncentrationer av dessa prekursorer. I denna förordning bör också de omstän
digheter som de behöriga myndigheterna minst bör ta hänsyn till när de överväger att utfärda ett tillstånd
fastställas. Tillsammans med den mall för tillstånd som återges i bilaga III bör detta underlätta erkännandet av
tillstånd som utfärdats av andra medlemsstater.

(8)

Det ömsesidiga erkännandet av tillstånd som utfärdats av andra medlemsstater bör kunna ske bilateralt eller
multilateralt i syfte att uppnå den inre marknadens mål.

(9)

För att tillämpa de restriktioner och kontroller som föreskrivs i denna förordning bör de ekonomiska aktörer som
säljer till professionella användare eller enskilda med tillstånd kunna förlita sig på information som gjorts tillgänglig
i tidigare led i distributionskedjan. Alla ekonomiska aktörer i distributionskedjan bör därför informera de reglerade
sprängämnesprekursorernas mottagare om att enskildas tillhandahållande, införsel, innehav och användning av
dessa sprängämnesprekursorer omfattas av denna förordning, till exempel genom att förse den med en lämplig
etikett på förpackningen, genom att kontrollera att den är försedd med en lämplig etikett på förpackningen eller
genom att ta med den informationen i det säkerhetsdatablad som sammanställts i enlighet med bilaga II till
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (4).

(10)

Skillnaden mellan en ekonomisk aktör och en professionell användare är att den ekonomiska aktören tillhanda
håller en annan person en sprängämnesprekursor, medan en professionell användare förvärvar eller inför en sådan
sprängämnesprekursor endast för eget bruk. Ekonomiska aktörer som säljer till professionella användare, andra
ekonomiska aktörer eller enskilda med tillstånd bör säkerställa att deras personal som deltar i försäljningen av

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upp
hävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
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sprängämnesprekursorer känner till vilka av de produkter som de tillhandahåller innehåller sprängämnesprekur
sorer, till exempel genom att inkludera information i produktens streckkod att produkten innehåller en spräng
ämnesprekursor.

(11)

Skillnaden mellan professionella användare, vilka det bör vara möjligt att tillhandahålla sprängämnesprekursorer
som omfattas av restriktioner, och enskilda, vilka det inte bör vara möjligt att tillhandahålla sådana, beror på om
personen avser att använda den relevanta sprängämnesprekursorn i syften som är knutna till hans eller hennes
näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke, inklusive skogsbruk, trädgårdsnäring och jordbruksverksamhet, som
bedrivs på heltid eller deltid och inte nödvändigtvis är kopplad till storleken på den landareal varpå verksamheten
bedrivs. Ekonomiska aktörer bör därför inte tillhandahålla en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner
vare sig till en fysisk eller juridisk person som är yrkesverksam inom ett område där denna sprängämnesprekursor
inte tenderar att användas för professionella ändamål, eller till en fysisk eller juridisk person som ägnar sig åt
verksamhet som inte är knuten till något professionellt ändamål.

(12)

Ekonomiska operatörers personal som deltar i tillhandahållandet av sprängämnesprekursorer bör omfattas av
samma bestämmelser i denna förordning som enskilda omfattas av när de använder sprängämnesprekursorerna
för personliga ändamål.

(13)

Ekonomiska aktörer bör spara transaktionsuppgifter för att på ett väsentligt sätt hjälpa myndigheterna att före
bygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra grova brott som begås med hemmagjorda sprängladdningar och att
kontrollera överensstämmelse med denna förordning. Identifiering av alla aktörer i distributionskedjan och kunder
krävs för detta ändamål oavsett om de är enskilda, professionella användare eller ekonomiska aktörer. Eftersom det
kan vara så att olaglig tillverkning och användning av hemmagjorda sprängämnen äger rum först avsevärd tid efter
försäljningen av sprängämnesprekursorn, bör transaktionsuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt,
proportionerligt och lämpligt för att underlätta utredningarna, med beaktande av genomsnittliga tillsynsperioder.

(14)

Denna förordning bör även tillämpas på ekonomiska operatörer som är verksamma online, däribland på inter
netbaserade marknadsplatser. Ekonomiska aktörer som är verksamma online bör därför också utbilda sin personal
och även inrätta lämpliga förfaranden för att upptäcka misstänkta transaktioner. Därtill bör de endast tillhandahålla
sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner till enskilda i medlemsstater som har eller inrättar ett
tillståndssystem i enlighet med denna förordning och endast efter att ha kontrollerat att den enskilda i fråga
har ett gällande tillstånd. Efter att ha kontrollerat den potentiella kundens identitet, till exempel genom de meka
nismer som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 (5), bör den ekonomiska
aktören kontrollera att ett tillstånd har utfärdats för den avsedda transaktionen, till exempel genom en fysisk
kontroll av tillståndet vid tidpunkten för leveransen av sprängämnesprekursorn eller, med den potentiella kundens
samtycke, genom att kontakta den behöriga myndigheten i de medlemsstater som har utfärdat tillståndet. Ekono
miska aktörer med verksamhet online bör också, liksom de som verkar offline, begära att professionella användare
uppger slutanvändningen.

(15)

Internetbaserade marknadsplatser fungerar endast som mellanhänder mellan ekonomiska aktörer, å ena sidan, och
enskilda, professionella användare eller andra ekonomiska operatörer, å andra sidan. Därför bör inte internetba
serade marknadsplatser omfattas av definitionen av ekonomisk aktör och de bör inte vara skyldiga att informera
sin personal som deltar i försäljningen av sprängämnesprekursorer om deras skyldigheter enligt denna förordning
eller att kontrollera den potentiella kundens identitet och, i tillämpliga fall, tillstånd eller att begära annan infor
mation av den potentiella kunden. Med tanke på den centrala roll som internetbaserade marknadsplatser spelar i
transaktioner online, även vid försäljning av reglerade sprängämnesprekursorer, bör de likväl på ett tydligt och
effektivt sätt informera användare som avser att tillhandahålla reglerade sprängämnesprekursorer genom deras
tjänster om skyldigheterna enligt denna förordning. Dessutom bör internetbaserade marknadsplatser vidta åtgärder
för att hjälpa till att säkerställa att deras användare uppfyller sina kontrollskyldigheter, till exempel genom att
erbjuda verktyg för att underlätta kontroll av tillstånd. Med tanke på att internetbaserade marknadsplatser blir allt
viktigare för alla sorters tillhandahållande och med tanke på denna anskaffningskanals betydelse, också för terroris
tändamål, bör internetbaserade marknadsplatser underkastas samma detektions- och rapporteringsskyldigheter som
ekonomiska aktörer, medan förfaranden för att upptäcka misstänkta transaktioner bör anpassas på lämpligt sätt till
den särskilda internetmiljön.

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster
för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).
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(16)

Internetbaserade marknadsplatsers skyldigheter i enlighet med denna förordning bör inte innebära en allmän
övervakningsskyldighet. Denna förordning bör fastställa särskilda detektions- och rapporteringsskyldigheter för
internetbaserade marknadsplatser vad gäller misstänkta transaktioner som sker på deras webbplats eller med hjälp
av deras datatjänster. Internetbaserade marknadsplatser bör inte hållas ansvariga på grundval av denna förordning
för transaktioner som inte har upptäckts trots att den internetbaserade marknadsplatsen har inrättat lämpliga,
rimliga och proportionella förfaranden för att upptäcka sådana misstänkta transaktioner.

(17)

Enligt denna förordning måste ekonomiska aktörer rapportera misstänkta transaktioner oavsett om den potentiella
kunden är en enskild, en professionell användare eller en ekonomisk aktör. Skyldigheterna avseende reglerade
sprängämnesprekursorer, inklusive skyldigheten att rapportera misstänkta transaktioner, bör gälla alla ämnen som
förtecknas i bilagorna I och II, oavsett koncentration. Produkter som endast innehåller sprängämnesprekursorer i
en sådan liten utsträckning och i så sammansatta blandningar att det är tekniskt sett extremt svårt att extrahera
sprängämnesprekursorer bör inte omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.

(18)

För att förbättra tillämpningen av denna förordning bör både ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter
tillhandahålla lämplig utbildning om skyldigheterna enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör ha tillsyns
myndigheter och anordna regelbundna medvetandehöjande åtgärder som är anpassade efter särdragen i varje
enskild sektor samt upprätthålla en fortlöpande dialog med ekonomiska aktörer på alla nivåer i distributionskedjan,
däribland ekonomiska aktörer med verksamhet online.

(19)

Valet av ämnen som brottslingar använder för olaglig tillverkning av sprängämnen kan förändras snabbt. Det bör
därför vara möjligt att låta ytterligare ämnen omfattas av den rapporteringsskyldighet som föreskrivs i denna
förordning, vid behov med kort varsel. I syfte att ta hänsyn till eventuell utveckling i fråga om missbruk av ämnen
som sprängämnesprekursorer bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt delegeras till kommissionen vad gäller att ändra denna förordning genom ändring av de
gränsvärden över vilka vissa ämnen som omfattas av restriktioner enligt denna förordning inte får tillhandahållas
enskilda och att förteckna ytterligare ämnen avseende vilka misstänkta transaktioner ska rapporteras. Det är särskilt
viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och
att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om
bättre lagstiftning (6). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europa
parlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt
tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(20)

I syfte att reglera ämnen som inte redan förtecknas i bilaga I eller II, men avseende vilka en medlemsstat finner
rimliga skäl att anta att de kan användas för olaglig tillverkning av sprängämnen, bör en skyddsklausul om ett
adekvat unionsförfarande införas. Med hänsyn till de specifika risker som ska behandlas i denna förordning är det
dessutom lämpligt att tillåta att medlemsstaterna under vissa omständigheter antar skyddsåtgärder, även avseende
ämnen som redan omfattas av åtgärder enligt denna förordning. Medlemsstaterna bör dessutom få bibehålla de
nationella åtgärder som de redan har informerat eller underrättat kommissionen om i enlighet med artikel 13 i
förordning (EU) nr 98/2013.

(21)

Regelverket skulle förenklas om relevanta säkerhetsrestriktioner om tillhandahållande av ammoniumnitrat i för
ordning (EG) nr 1907/2006 införlivades i denna förordning. Därför bör bilaga XVII till förordning (EG)
nr 1907/2006 ändras i enlighet med detta.

(6) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(22)

Denna förordning kräver att personuppgifter behandlas och även lämnas ut till tredje part i fall av misstänkta
transaktioner. Sådan behandling och sådant utlämnande medför ett intrång i den grundläggande rätten till privatliv
och skydd av personuppgifter. Det bör följaktligen säkerställas att den grundläggande rätten till skydd av person
uppgifter för personer vilkas personuppgifter behandlas vid tillämpningen av denna förordning tryggas på veder
börligt sätt. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (7) reglerar den behandling av personupp
gifter som utförs inom ramen för denna förordning. Därför bör den behandling av personuppgifter som före
kommer i samband med beviljande av tillstånd och rapportering av misstänkta transaktioner ske i enlighet med
förordning (EU) 2016/679, inklusive de allmänna dataskyddsprinciperna om laglighet, korrekthet och öppenhet,
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, korrekthet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt
kravet på att visa vederbörlig respekt för de registrerades rättigheter.

(23)

Kommissionen bör utföra en utvärdering av denna förordning på grundval av de fem kriterierna effektivitet,
ändamålsenlighet, relevans, enhetlighet och mervärde för EU. Denna utvärdering bör ligga till grund för kon
sekvensbedömningar av eventuella ytterligare åtgärder. Information bör samlas in regelbundet i syfte att utvärdera
denna förordning.

(24)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att begränsa enskildas tillgång till sprängämnesprekursorer, inte i
tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av begränsningens omfattning och
verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i
artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna
förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(25)

Förordning (EU) nr 98/2013 bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Syfte
I denna förordning fastställs harmoniserade regler för tillhandahållande, införsel, innehav och användning av ämnen eller
blandningar som kan missbrukas för olaglig tillverkning av sprängämnen, i syfte att begränsa enskildas tillgång till dessa
ämnen och blandningar och säkerställa lämplig rapportering av misstänkta transaktioner i hela distributionskedjan.

Denna förordning påverkar inte tillämpningen av andra, strängare bestämmelser i unionsrätten som avser de ämnen som
förtecknas i bilagorna I och II.

Artikel 2
Tillämpningsområde
1.
Denna förordning är tillämplig på de ämnen som förtecknas i bilagorna I och II och på blandningar och ämnen
som innehåller dessa ämnen.

2.

Denna förordning ska inte tillämpas på

a) varor enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning (EG) nr 1907/2006,

b) pyrotekniska artiklar enligt definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU (8),
(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/29/EU av den 12 juni 2013 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om
tillhandahållande på marknaden av pyrotekniska artiklar (EUT L 178, 28.6.2013, s. 27).
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c) pyrotekniska artiklar som i enlighet med nationell rätt är avsedda för icke-kommersiell användning av försvarsmakten,
de brottsbekämpande myndigheterna eller räddningstjänsten,

d) pyroteknisk utrustning som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU (9),

e) pyrotekniska artiklar avsedda för användning inom flyg- och rymdindustrin,

f) tändhattar avsedda för leksaker,

g) läkemedel som i legitimt syfte genom förskrivning tillhandahållits en enskild i enlighet med tillämplig nationell rätt.

Artikel 3
Definitioner
I denna förordning avses med

1. ämne: ett ämne i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1907/2006,

2. blandning: en blandning i den mening som avses i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 1907/2006,

3. vara: en vara i den mening som avses i artikel 3. 3 i förordning (EG) nr 1907/2006,

4. tillhandahållande: göra tillgängligt antingen mot betalning eller kostnadsfritt,

5. införsel: handlingen att föra in ett ämne till en medlemsstats territorium, oavsett dess destination inom unionen,
antingen från en annan medlemsstat eller från ett tredjeland, inom ramen för alla slags tullförfaranden enligt
definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (10), inklusive transitering.

6. användning: en användning i den mening som avses i artikel 3.24 i förordning (EG) nr 1907/2006,

7. misstänkt transaktion: en transaktion beträffande en reglerad sprängämnesprekursor där det finns rimliga skäl att
misstänka, efter det att alla relevanta faktorer har beaktats, att avsikten är att använda det berörda ämnet eller den
berörda blandningen för olaglig tillverkning av sprängämnen,

8. enskild: en fysisk eller juridisk person som agerar i syften som inte är knutna till dennes näringsverksamhet,
affärsverksamhet eller yrke,
(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/90/EU av den 23 juli 2014 om marin utrustning och om upphävande av rådets
direktiv 96/98/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 146).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen
(EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).
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9. professionell användare: en fysisk eller juridisk person eller offentligt organ eller grupp av sådana personer eller
organ som har ett påvisbart behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner för syften som är
knutna till dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke, inklusive jordbruksverksamhet, som bedrivs på
heltid eller deltid och inte nödvändigtvis är kopplad till storleken på den landareal varpå verksamheten bedrivs,
under förutsättning att dessa syften inte inbegriper att tillhandahålla en annan person denna sprängämnesprekursor,
10. ekonomisk aktör: en fysisk eller juridisk person eller offentligt organ eller grupp av sådana personer eller organ som
tillhandahåller reglerade sprängämnesprekursorer på marknaden, antingen offline eller online, inklusive på internet
baserade marknadsplatser,
11. internetbaserad marknadsplats: tillhandahållare av en mellanhandstjänst som gör det möjligt för ekonomiska aktörer,
å ena sidan, och enskilda, professionella användare eller andra ekonomiska aktörer, å andra sidan, att utföra trans
aktioner avseende reglerade sprängämnesprekursorer genom onlineförsäljning eller tjänsteavtal, antingen på den
internetbaserade marknadsplatsens webbplats eller på en ekonomisk aktörs webbplats som utnyttjar datatjänster
som tillhandahålls av den internetbaserade marknadsplatsen,
12. sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner: ett ämne som förtecknas i bilaga I, i koncentrationer som
överstiger det gränsvärde som anges för ämnet i kolumn 2 i tabellen i bilaga I, inklusive en blandning eller annat
ämne i vilken eller vilket ett ämne som förtecknas i den bilagan förekommer i koncentrationer som överstiger
angivna gränsvärden,
13. reglerad sprängämnesprekursor: ett ämne som förtecknas i bilaga I eller II, inklusive en blandning eller ett annat
ämne i vilken eller vilket ett ämne som förtecknas i dessa bilagor förekommer, med undantag för homogena
blandningar med mer än fem beståndsdelar i vilka koncentrationen av varje ämne som förtecknas i bilaga I eller
II understiger 1 viktprocent,
14. jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruksprodukter inbegripet skörd, mjölkning, djur
uppfödning och djurhållning för animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla jordbruksarealen i enlighet med
god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden såsom fastställs i artikel 94 i Europaparlamentets och rådets för
ordning (EU) nr 1306/2013 (11).
Artikel 4
Fri rörlighet
Medlemsstaterna får inte av skäl som rör förhindrande av olaglig tillverkning av sprängämnen förbjuda, begränsa eller
hindra tillhandahållande av reglerade sprängämnesprekursorer såvida detta inte föreskrivs i denna förordning eller i andra
unionsrättsakter.
Artikel 5
Tillhandahållande, införsel, innehav och användning
1.
Sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner får inte tillhandahållas eller införas, innehas eller användas
av enskilda.
2.
Restriktionen enligt punkt 1 gäller även blandningar som innehåller klorater eller perklorater som förtecknas i
bilaga I, om den totala koncentrationen av dessa ämnen i blandningen överstiger gränsvärdet för något av ämnena i
kolumn 2 i tabellen i bilaga I.
3.
En medlemsstat får bibehålla eller inrätta ett tillståndssystem som medger att vissa sprängämnesprekursorer som
omfattas av restriktioner i koncentrationer som inte överstiger de övre gränsvärden som anges för ämnet i kolumn 3 i
tabellen i bilaga I tillhandahålls eller införs, innehas eller används av enskilda.
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och över
vakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG)
nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
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Inom ramen för ett sådant tillståndssystem ska en enskild erhålla och på begäran uppvisa ett tillstånd för att förvärva,
införa, inneha eller använda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner. Tillståndet ska i enlighet med
artikel 6 utfärdas av en behörig myndighet i den medlemsstat där denna sprängämnesprekursor som omfattas av re
striktioner är avsedd att förvärvas, införas, innehas eller användas.
4.
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen anmäla alla åtgärder som de vidtar i syfte att genomföra det
tillståndssystem som föreskrivs i punkt 3. I anmälan ska medlemsstaten ange de sprängämnesprekursorer som omfattas
av restriktioner för vilka medlemsstaten föreskriver ett tillståndssystem i enlighet med punkt 3.
5.
Kommissionen ska offentliggöra en förteckning över de åtgärder som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med
punkt 4.
Artikel 6
Tillstånd
1.
Varje medlemsstat som utfärdar tillstånd till enskilda som har ett legitimt intresse av att förvärva, införa, inneha eller
använda sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner ska fastställa regler för utfärdande av tillstånd i enlighet
med artikel 5.3. När den behöriga myndigheten i medlemsstaten överväger om den ska utfärda tillstånd ska den ta hänsyn
till alla relevanta omständigheter, särskilt till
a) om det finns ett påvisbart behov av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner och om den avsedda
användningen är legitim,
b) om det finns lägre koncentrationer av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner eller av ett alternativt
ämne med en liknande effekt,
c) den sökandes bakgrund, inklusive information om tidigare fällande domar mot den sökande någonstans inom
unionen,
d) de föreslagna lagringsarrangemangen, för att säkerställa att sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner
lagras säkert.
2.
Den behöriga myndigheten ska vägra att utfärda tillstånd om den har rimliga skäl att ifrågasätta att den avsedda
användningen är legitim eller att den enskildas avsikter med användningen av den sprängämnesprekursor som omfattas
av restriktioner är legitima.
3.
Den behöriga myndigheten får besluta att begränsa tillståndets giltighet, genom att tillåta att det får användas en
gång eller flera gånger. Tillståndets giltighetsperiod får inte överskrida tre år. Den behöriga myndigheten får ålägga
tillståndsinnehavaren att, fram till den tidpunkt då tillståndet upphör att gälla, visa att villkoren för utfärdandet av
tillståndet fortfarande är uppfyllda. Tillståndet ska ange de sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner för
vilka det utfärdats.
4.
Den behöriga myndigheten får kräva att de som ansöker om tillstånd betalar en ansökningsavgift. En sådan avgift
får inte överstiga kostnaderna för att behandla ansökan.
5.
Den behöriga myndigheten får tillfälligt dra in eller återkalla tillståndet om den har rimliga skäl att anta att villkoren
för utfärdandet av tillståndet inte längre är uppfyllda. Den behöriga myndigheten ska utan dröjsmål informera tillstånds
innehavare om att deras tillstånd tillfälligt dragits in eller återkallats, om inte detta äventyrar pågående utredningar.
6.
Överklaganden av beslut som fattats av den behöriga myndigheten och tvister som gäller uppfyllandet av tillstånds
villkoren ska behandlas av ett lämpligt organ som är ansvarigt för sådana överklaganden och tvister enligt nationell rätt.
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7.

En medlemsstat får erkänna tillstånd som utfärdats av andra medlemsstater enligt denna förordning.

8.

Medlemsstaterna får använda den mall för tillstånd som återges i bilaga III.
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9.
Den behöriga myndigheten ska erhålla information om tidigare fällande domar mot sökanden i andra medlems
stater, såsom avses i punkt 1 c i denna artikel, via det system som inrättats genom rådets rambeslut 2009/315/RIF (12). De
centralmyndigheter som avses i artikel 3 i det rambeslutet ska inom 10 arbetsdagar från den dag då begäran togs emot
besvara begäran om sådan information.
Artikel 7
Information till distributionskedjan
1.
En ekonomisk aktör som tillhandahåller en annan ekonomisk aktör en sprängämnesprekursor som omfattas av
restriktioner ska informera den senare om att enskildas förvärv, införsel, innehav och användning av denna spräng
ämnesprekursor omfattas av restriktioner enligt artikel 5.1 och 5.3.
En ekonomisk aktör som tillhandahåller en annan ekonomisk aktör en reglerad sprängämnesprekursor ska informera den
senare om att enskildas förvärv, införsel, innehav och användning av denna reglerade sprängämnesprekursor omfattas av
en rapporteringsskyldighet i enlighet med artikel 9.
2.
En ekonomisk aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en enskild reglerade sprängämnespre
kursorer ska säkerställa och kunna visa de nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 11 att dess personal som
är involverad i försäljningen av reglerade sprängämnesprekursorer är
a) medveten om vilka av de produkter som den tillhandahåller som innehåller reglerade sprängämnesprekursorer,
b) informerad om skyldigheterna enligt artiklarna 5–9.
3.
En internetbaserad marknadsplats ska vidta åtgärder för att säkerställa att dess användare känner till sina skyldig
heter enligt denna förordning när de tillhandahåller reglerade sprängämnesprekursorer via marknadsplatsens tjänster.
Artikel 8
Kontroll vid försäljning
1.
En ekonomisk aktör som tillhandahåller en enskild en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner i
enlighet med artikel 5.3 ska för varje transaktion kontrollera identiteten hos och tillståndet för den enskilda i enlighet
med det tillståndssystem som fastställts av den medlemsstat där den sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner
tillhandahålls samt på tillståndet ange mängden som inköpts av den sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner.
2.
I syfte att kontrollera att en potentiell kund är en professionell användare eller en annan ekonomisk aktör ska den
ekonomiska aktör som tillhandahåller en professionell användare eller en annan ekonomisk aktör en sprängämnespre
kursor som omfattas av restriktioner för varje transaktion begära följande information, om inte sådan kontroll av den
potentiella kunden redan har ägt rum under den tolvmånadersperiod som föregår datumet för transaktionen och trans
aktionen inte väsentligt skiljer sig från tidigare transaktioner:
a) Identitetsbevis för den person som är behörig att företräda den potentiella kunden.
b) Den potentiella kundens näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke samt dennes företagsnamn, adress, registre
ringsnummer för mervärdesskatt eller, i förekommande fall, annat relevant registreringsnummer för företaget.
(12) Rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminal
registret och uppgifternas innehåll (EUT L 93, 7.4.2009, s. 23).
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c) Den potentiella kundens avsedda användning av de sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner.

Medlemsstaterna får använda den mall för den kundförsäkran som återges i bilaga IV.

3.
I syfte att kontrollera den avsedda användningen av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner ska den
ekonomiska aktören bedöma om den avsedda användningen är förenlig med den potentiella kundens näringsverksamhet,
affärsverksamhet eller yrke. Den ekonomiska aktören får vägra transaktionen om den har rimliga skäl att ifrågasätta att
den avsedda användningen är legitim eller att den enskildas avsikter med användningen av den sprängämnesprekursor
som omfattas av restriktioner är legitima. Den ekonomiska aktören ska rapportera sådana transaktioner eller försök till
transaktioner i enlighet med artikel 9.

4.
I syfte att kontrollera överensstämmelse med denna förordning och att förebygga, förhindra och upptäcka olaglig
tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer spara den information som avses i punkterna 1 och 2 i 18 månader
från och med den dag då transaktionen ägde rum. Under den perioden ska informationen ställas till förfogande för tillsyn
på begäran av de nationella tillsynsmyndigheterna eller brottsbekämpande myndigheter.

5.
En internetbaserad marknadsplats ska vidta åtgärder för att hjälpa till att säkerställa att dess användare uppfyller sina
skyldigheter enligt denna artikel när de tillhandahåller sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner via mark
nadsplatsens tjänster.

Artikel 9
Rapportering av misstänkta transaktioner, försvinnanden och stölder
1.
I syfte att förebygga, förhindra och upptäcka olaglig tillverkning av sprängämnen ska ekonomiska aktörer och
internetbaserade marknadsplatser rapportera misstänkta transaktioner. Ekonomiska aktörer och internetbaserade mark
nadsplatser ska rapportera sådana misstänkta transaktioner efter att ha beaktat alla omständigheter och i synnerhet om
den potentiella kunden agerar på ett eller flera av följande sätt:

a) Uttrycker sig vagt om den reglerade sprängämnesprekursorns avsedda användning.

b) Inte verkar känna till den reglerade sprängämnesprekursorns avsedda användning eller inte kan förklara den på ett
trovärdigt sätt.

c) Avser att köpa reglerade sprängämnesprekursorer i mängder, kombinationer eller koncentrationer som är ovanliga för
legitim användning.

d) Är ovillig att visa upp handling som styrker identitet, bostadsort eller, i tillämpliga fall, status som professionell
användare eller ekonomisk aktör.

e) Insisterar på att använda ovanliga betalningsmetoder, såsom stora belopp i kontanter.

2.
Ekonomiska aktörer och internetbaserade marknadsplatser ska ha inrättat lämpliga, rimliga och proportionella
förfaranden för att upptäcka misstänkta transaktioner, vilka är särskilt anpassade för den miljö i vilken den reglerade
sprängämnesprekursorn tillhandahålls.

3.
Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera nationella kontaktpunkter med tydligt angivna telefonnummer och epostadress, webbformulär eller annat effektivt verktyg för rapportering av misstänkta transaktioner och betydande för
svinnanden och stölder. De nationella kontaktpunkterna ska vara tillgängliga dygnet runt alla dagar i veckan.
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4.
Ekonomiska aktörer och internetbaserade marknadsplatser får vägra att genomföra den misstänkta transaktionen.
De ska rapportera den misstänkta transaktionen eller försöket till transaktion inom 24 timmar från det att de anser att
transaktionen är misstänkt. När de rapporterar sådana transaktioner ska de meddela kundens identitet, om det är möjligt,
samt alla uppgifter som har fått dem att betrakta transaktionen som misstänkt, till den nationella kontaktpunkten i den
medlemsstat där den misstänkta transaktionen genomfördes eller försöket skedde.
5.
Ekonomiska aktörer och professionella användare ska inom 24 timmar från upptäckten rapportera betydande
försvinnanden och stölder av reglerade sprängämnesprekursorer till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat
där försvinnandet eller stölden ägde rum. När de avgör om försvinnandet eller stölden är betydande ska de beakta
huruvida mängden är ovanlig mot bakgrund av alla omständigheter i fallet.
6.
Enskilda som har förvärvat sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner i enlighet med artikel 5.3 ska
inom 24 timmar från upptäckten rapportera betydande försvinnanden och stölder av sprängämnesprekursorer som
omfattas av restriktioner till den nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där försvinnandet eller stölden ägde rum.
Artikel 10
Utbildning och ökad medvetenhet
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa tillräckliga resurser för och tillhandahållande av utbildning för brottsbekämpande
myndigheter, förstainsatsaktörer och tullmyndigheter så att de kan känna igen reglerade sprängämnesprekursorer i sin
tjänsteutövning och reagera snabbt och korrekt på misstänkt verksamhet. Medlemsstaterna får begära ytterligare specifik
utbildning från Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) inrättad genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 (13).
2.
Medlemsstaterna ska minst en gång om året organisera medvetandehöjande åtgärder som är anpassade till särdragen
hos varje enskild sektor där reglerade sprängämnesprekursorer används.
3.
För att underlätta samarbetet och säkerställa att alla berörda parter genomför denna förordning på ett ändamåls
enligt sätt ska medlemsstaterna anordna regelbundna utbyten mellan brottsbekämpande myndigheter, nationella tillsyns
myndigheter, ekonomiska aktörer, internetbaserade marknadsplatser och företrädare för de sektorer där reglerade spräng
ämnesprekursorer används. Ekonomiska aktörer ska ha ansvaret för att informera den egna personalen om hur spräng
ämnesprekursorer ska tillhandahållas enligt denna förordning och för att öka personalens medvetenhet om detta.
Artikel 11
Nationella tillsynsmyndigheter
1.
Varje medlemsstat ska säkerställa att behöriga myndigheter har utsetts för tillsyn och kontroller (nedan kallade
nationella tillsynsmyndigheter) av huruvida artiklarna 5–9 tillämpas korrekt.
2.
Varje medlemsstat ska säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna har de resurser och utredningsbefogenheter
som krävs för att säkerställa en korrekt förvaltning av deras uppgifter enligt denna förordning.
Artikel 12
Riktlinjer
1.
Kommissionen ska tillhandahålla regelbundet uppdaterade riktlinjer för att bistå aktörer i den kemiska distributions
kedjan och de behöriga myndigheterna och för att underlätta samarbetet mellan behöriga myndigheter och ekonomiska
aktörer. Kommissionen ska samråda med den ständiga kommittén för sprängämnesprekursorer om alla utkast till
riktlinjer och uppdateringar av dem. Riktlinjerna ska särskilt innehålla följande:
a) Information om hur tillsyn ska utföras.
b) Information om hur de restriktioner och kontroller som föreskrivs i denna förordning ska tillämpas på reglerade
sprängämnesprekursorer som enskilda eller professionella användare har beställt på distans.
(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning
av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2005/681/RIF (EUT L 319,
4.12.2015, s. 1).
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c) Information om möjliga åtgärder som ska vidtas av internetbaserade marknadsplatser för att säkerställa att denna
förordning efterlevs.
d) Information om hur relevant information ska utbytas mellan de behöriga myndigheterna och de nationella kon
taktpunkterna och mellan medlemsstaterna.
e) Information om hur misstänkta transaktioner kan kännas igen och ska rapporteras.
f) Information om förvaringsarrangemang som säkerställer att en reglerad sprängämnesprekursor lagras säkert.
g) Annan information som kan anses vara till nytta.
2.
De behöriga myndigheterna ska se till att de riktlinjer som anges i punkt 1 regelbundet sprids på ett sätt som de
behöriga myndigheterna anser vara lämpligt med hänsyn till riktlinjernas mål.
3.
Kommissionen ska säkerställa att de riktlinjer som avses i punkt 1 är tillgängliga på unionens samtliga officiella
språk.
Artikel 13
Sanktioner
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla
nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.
Artikel 14
Skyddsklausul
1.
Om en medlemsstat har rimliga skäl att anta att ett visst ämne som inte förtecknas i bilaga I eller II kan användas
för olaglig tillverkning av sprängämnen får den begränsa eller förbjuda tillhandahållande, införsel, innehav och använd
ning av det ämnet eller av blandningar eller ämnen som innehåller det, eller föreskriva att ämnet ska omfattas av
rapporteringsskyldigheter i enlighet med artikel 9.
2.
Om en medlemsstat har rimliga skäl att anta att ett visst ämne som förtecknas i bilaga I kan användas för olaglig
tillverkning av sprängämnen i koncentrationer som motsvarar eller understiger det gränsvärde som anges i kolumn 2 eller
3 i tabellen i bilaga I får den ytterligare begränsa eller förbjuda tillhandahållande, införsel, innehav och användning av det
ämnet genom att föreskriva ett lägre gränsvärde.
3.
Om en medlemsstat har rimliga skäl att fastställa ett gränsvärde över vilket ett ämne som förtecknas i bilaga II ska
omfattas av de restriktioner som i övrigt gäller för sprängämnesprekursorer som omfattas av restriktioner, får den
begränsa eller förbjuda tillhandahållande, införsel, innehav och användning av det ämnet genom att föreskriva det
gränsvärdet.
4.
En medlemsstat som begränsar eller förbjuder ämnen i enlighet med punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta
kommissionen och de övriga medlemsstaterna om sådana restriktioner eller förbud, samt ange sina skäl.
5.
Den medlemsstat som begränsar eller förbjuder ämnen i enlighet med punkt 1, 2 eller 3 ska öka medvetenheten om
dessa restriktioner eller förbud bland ekonomiska aktörer och på internetbaserade marknadsplatser inom sitt territorium
6.
När kommissionen erhåller den information som avses i punkt 4 ska den omedelbart undersöka om den ska
utarbeta ändringar av bilagorna i enlighet med artikel 15.1 eller utarbeta ett lagstiftningsförslag om ändring av bilagorna.
Den berörda medlemsstaten ska när det är lämpligt ändra eller upphäva sina nationella åtgärder för att beakta sådana
ändringar i bilagorna.
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7.
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 får kommissionen, efter samråd med medlemsstaten ifråga och, när
så är lämpligt, med tredje parter, besluta att den åtgärd som vidtagits av medlemsstaten inte är befogad och begära att
medlemsstaten upphäver eller ändrar den provisoriska åtgärden. Kommissionen ska fatta ett sådant beslut inom 60 dagar
från den dag då den erhöll den information som avses i punkt 4. Den berörda medlemsstaten ska öka medvetenheten om
sådana beslut bland ekonomiska aktörer och på internetbaserade marknadsplatser inom sitt territorium.

8.
Åtgärder som medlemsstaterna har underrättat eller informerat kommissionen om före den 1 februari 2019 i
enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 98/2013 ska inte påverkas av den här artikeln.

Artikel 15
Ändring av bilagorna
1.
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 16 om ändring av denna förordning angående
följande:

a) Ändring av gränsvärdena i bilaga I, i den mån det är nödvändigt för att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om missbruk
av ämnen som sprängämnesprekursorer eller på grundval av forskning och försök.

b) Tillägg av ämnen i bilaga II när det är nödvändigt för att ta hänsyn till utvecklingen i fråga om missbruk av ämnen
som sprängämnesprekursorer.

Kommissionen ska, som ett led i förberedelserna för de delegerade akterna, samråda med berörda parter, särskilt inom
den kemiska industrin och detaljhandeln.

Om så krävs på grund av tvingande skäl till skyndsamhet vid en plötslig ändring av riskbedömningen i fråga om
missbruk av ämnen för olaglig tillverkning av sprängämnen, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 17 tillämpas
på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

2.
Kommissionen ska anta en separat delegerad akt för varje ändring av gränsvärdena i bilaga I och för varje nytt ämne
som läggs till i bilaga II. Varje delegerad akt ska bygga på en analys som visar att ändringen sannolikt inte kommer att
leda till oproportionella bördor för ekonomiska aktörer eller konsumenter, med vederbörlig hänsyn till de eftersträvade
målen.

Artikel 16
Utövande av delegeringen
1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.
Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 15 ska ges till kommissionen för en period på fem år
från och med den 31 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio
månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med
perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader
före utgången av perioden i fråga.

3.
Den delegering av befogenhet som avses i artikel 15 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.
Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får
verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet
datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.
Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i
enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.
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Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.
En delegerad akt som antas enligt artikel 15 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har
gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europa
parlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets
eller rådets initiativ.

Artikel 17
Skyndsamt förfarande
1.
Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen
invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla
en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.
Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i
artikel 16.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har
delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 18
Ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
I bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 ska, avseende post 58. (Ammoniumnitrat), punkterna 2 och 3 i kolumn 2
utgå.

Artikel 19
Rapportering
1.
Medlemsstaterna ska senast den 2 februari 2022 och därefter årligen rapportera följande information till kom
missionen:

a) Antalet rapporterade misstänkta transaktioner respektive betydande försvinnanden och stölder.

b) Antalet ansökningar om tillstånd som inkommit enligt ett tillståndssystem som de har bibehållit eller inrättat i enlighet
med artikel 5.3, samt antalet tillstånd som utfärdats, samt de vanligaste skälen till vägran att utfärda tillstånd.

c) Information om de medvetandehöjande åtgärder som avses i artikel 10.2.

d) Information om tillsyn som genomförts i enlighet med artikel 11, inklusive antalet tillsynstillfällen och ekonomiska
aktörer som omfattats.

2.
När medlemsstaterna lämnar in den information som avses i punkt 1 a, c och d till kommissionen ska de skilja
mellan de rapporter, åtgärder och tillsyn som hänför sig till verksamhet online och de som hänför sig till verksamhet
offline.

Artikel 20
Övervakningsprogram
1.
Senast den 1 augusti 2020 ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av resultaten och
effekterna av denna förordning.
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2.
I övervakningsprogrammet ska det anges vilka metoder som ska användas för att samla in uppgifter och andra
nödvändiga belägg och med vilka intervaller detta ska ske. Det ska närmare anges vilka åtgärder som ska vidtas av
kommissionen respektive av medlemsstaterna vid insamling och analys av uppgifterna och övriga belägg.
3.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter och andra belägg som behövs för övervakningen.
Artikel 21
Utvärdering

1.
Senast den 2 februari 2026 ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning och lägga fram en
rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning.
2.

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta denna rapport.
Artikel 22
Upphävande

1.

Förordning (EU) nr 98/2013 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 1 februari 2021.

2.
Hänvisningar till den upphävda förordning (EU) nr 98/2013 ska betraktas som hänvisningar till den här förord
ningen.
Artikel 23
Ikraftträdande och tillämpning
1.
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
2.

Den ska tillämpas från och med den 1 februari 2021.

3.
Utan hinder av punkt 2 ska tillstånd som har utfärdats i vederbörlig ordning i enlighet med förordning (EU)
nr 98/2013 förbli giltiga antingen till och med den dag som ursprungligen angivits i tillståndet, eller fram till den
2 februari 2022, beroende på vilket som inträffar först.
4.
Ansökningar om förnyelse av de tillstånd som avses i punkt 3 vilka görs från och med den 1 februari 2019 ska
göras i enlighet med denna förordning.
5.
Utan hinder av artikel 5.1 ska det vara tillåtet för enskilda att inneha, införa och använda sprängämnesprekursorer
som lagligen förvärvats före den 1 februari 2021 fram till den 2 februari 2022.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 20 juni 2019

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

A. TAJANI

G. CIAMBA

Ordförande

Ordförande

100 viktprocent
Utfärdande av till
stånd ej tillåtet
Utfärdande av till
stånd ej tillåtet

16 viktprocent

16 viktprocent kväve
i förhållande till am
moniumnitratet (2)

40 viktprocent

40 viktprocent

40 viktprocent

40 viktprocent

Nitrometan (CAS-nr 75-52-5)

Kaliumklorat (CAS-nr 3811-04-9)

Kaliumperklorat (CAS-nr 7778-74-7)

Natriumklorat (CAS-nr 7775-09-9)

Natriumperklorat (CAS-nr 7601-89-0)

ex 2829 90 10

2829 11 00

ex 2829 90 10

ex 2829 19 00

3102 30 10 (i vattenlösning)
3102 30 90 (annat)

ex 2904 20 00

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 92

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96
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_____________
(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1925 av den 12 oktober 2017 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan (EUT L 282, 31.10.2017, s. 1).
(2) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(1) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1925 (1). Senare ändringar av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2) bör konsulteras när det gäller uppdaterade KN-nummer.
(2) 16 viktprocent kväve i förhållande till ammoniumnitratet motsvarar 45,7 % ammoniumnitrat, bortsett från föroreningar.

Utfärdande av till
stånd ej tillåtet

Utfärdande av till
stånd ej tillåtet

Utfärdande av till
stånd ej tillåtet

40 viktprocent

15 viktprocent

Svavelsyra (CAS-nr 7664-93-9)

2847 00 00

ex 2808 00 00

4. Nummer enligt Kombinerade nomenklaturen 5. KN-nummer för en blandning utan beståndsdelar
(KN) för isolerade kemiskt definierade föreningar
(t.ex. kvicksilver, ädla metaller eller sällsynta jord
som uppfyller kraven i anmärkning 1 till kapitel
artsmetaller eller radioaktiva ämnen) som innebär
28 respektive 29 i KN (1)
klassificering under ett annat KN-nummer (1)

SV

Ammoniumnitrat (CAS-nr 6484-52-2)

35 viktprocent

12 viktprocent

Väteperoxid (CAS-nr 7722-84-1)

10 viktprocent

3 viktprocent

3. Övre gränsvärde för
beviljande av tillstånd
enligt artikel 5.3

Salpetersyra (CAS-nr 7697-37-2)

1. Ämnets namn och nummer i registret för
2. Gränsvärde
Chemical Abstracts Service (CAS-nr)

Förteckning över ämnen som inte i sig eller i form av blandningar eller ämnen som innehåller de ämnena, får tillhandahållas eller införas, innehas eller användas av enskilda, förutom i
koncentrationer som motsvarar eller understiger de gränsvärden som anges i kolumn 2, och beträffande vilka misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder ska
rapporteras inom 24 timmar:

SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER

BILAGA I

L 186/16
11.7.2019

ex 3824 99 93
ex 3824 99 92
ex 3824 99 96

ex 2933 69 40
2914 11 00
2834 21 00
3102 50 00
ex 2834 29 80
ex 3102 60 00
ex 8104 30 00
ex 2834 29 80
7603 10 00
ex 7603 20 00

Hexamin (CAS-nr 100-97-0)

Aceton (CAS-nr 67-64-1)

Kaliumnitrat (CAS-nr 7757-79-1)

Natriumnitrat (CAS-nr 7631-99-4)

Kalciumnitrat (CAS-nr 10124-37-5)

Kalciumammoniumnitrat (CAS-nr 15245-12-2)

Magnesiumpulver (CAS-nr 7439-95-4) (2) (3)

Magnesiumnitrathexahydrat (CAS-nr 13446-18-9)

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

(1) Genomförandeförordning (EU) 2017/1925. Senare ändringar av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 bör konsulteras när det gäller uppdaterade KN-nummer.
(2) Med en partikelstorlek mindre än 200 μm.
(3) Som ett ämne eller i blandningar som innehåller 70 viktprocent eller mer av aluminium eller magnesium.

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

ex 3824 99 96

SV

ex 3824 99 96

3. KN-nummer för blandningar utan beståndsdelar (t.ex. kvicksilver, ädla metaller eller
sällsynta jordartsmetaller eller radioaktiva ämnen) som innebär klassificering under ett
annat KN-nummer (1)

1. Ämnets namn och nummer i registret för Chemical 2. KN-nummer (1)
Abstracts Service (CAS-nr)

Förteckning över ämnen beträffande vilka, i sig eller i form av blandningar eller ämnen som innehåller de ämnena, misstänkta transaktioner och betydande försvinnanden och stölder med
dessa ämnen ska rapporteras inom 24 timmar:

SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV

BILAGA II

11.7.2019
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BILAGA III
MALL FÖR TILLSTÅND

Mall för tillstånd för en enskild att förvärva, införa, inneha och använda sprängämnesprekursorer som omfattas av
restriktioner, i enlighet med artikel 6.8.

11.7.2019
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BILAGA IV
KUNDFÖRSÄKRAN

om särskild användning eller särskilda användningar av en sprängämnesprekursor som omfattas av restriktioner i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 (1)
(Fyll i med versaler) (*)
Undertecknad,
Namn (kund): _________________________________________________________________________________________
Identitetshandling (nummer, utfärdande myndighet): _________________________________________________________
Behörig företrädare för:
Företag (huvudman): ____________________________________________________________________________________
Registreringsnummer för mervärdesskatt eller annat relevant registreringsnummer för företaget (**)/Adress:
_____________________________________________________________________________________________________
Näringsverksamhet/affärsverksamhet/yrke: __________________________________________________________________

Produktens handelsnamn

Sprängämnesprekur
sor som omfattas av
restriktioner

CAS- nr

Mängd (kg/liter)

Koncentration

Avsedd användning

Härmed försäkrar jag att den kommersiella produkten och det ämne eller den blandning den innehåller endast ska
användas för den angivna användningen, vilken under alla förhållanden är legitim, och endast kommer att säljas eller
levereras till en annan kund om vederbörande gör en liknande försäkran om användning, varvid de restriktioner som
fastställs i förordning (EU) 2019/1148 för tillhandahållande till enskilda ska följas.
Underskrift: _________________________________________ Namn: __________________________________________
Befattning: __________________________________________ Datum: __________________________________________

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnespre
kursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 (EUT L 186,
11.7.2019, s. 1).
(*) Du kan lägga till de rader som behövs i tabellen över ämnen.
(**) Du kan kontrollera om registreringsnummer för mervärdesskatt för en ekonomisk aktör är giltigt på kommissionens VIES-webbplats.
Beroende på nationella bestämmelser om dataskydd kommer vissa medlemsstater också att tillhandahålla namn och adress kopplat
till registreringsnumret för mervärdesskatt eftersom dessa är registrerade i de nationella databaserna.

