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Kommisjonens forslag fra september 2010 til forordning om markedsføring og bruk av kjemikalier 
som kan brukes til produksjon av eksplosiver, har gjennom lovgivningsprosessen i Rådet og 
Europaparlamentet blitt endret på noen sentrale punkter. Enigheten lovgiverne har kommet fram 
til, vil ytterligere styrke kontrollen og begrense salg av bestemte kjemikalier til privatpersoner. 
Med vedtak på ambassadørnivå i Rådet i sommer, og avstemning i ansvarlig komité i 
Europaparlamentet 3. september, er innholdet i den nye lovgivningen klar.  
 
Formelt sett skal forordningen vedtas av Europaparlamentet og i Rådet blant medlemslandene. 
Vedtak i Europaparlamentet skal etter planen skje i slutten av november. Regelverket skal tre i 
kraft om halvannet år. Regelverket er EØS-relevant, og omtalt i NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-
kommisjonen i behandlingen av regulering av eksplosiver i kapittel 17. 
 
Bakgrunn og formål 
Kommisjonens forslag til strengere kontroll er ledd i EUs handlingsplan for sikkerhet for eksplosiver 
fra 2008. Arbeidet inngår også som del av EUs handlingsplan mot terror. Reglene skal hindre at 
privatpersoner benytter kjemikalier som i dag er i alminnelig salg til å lage hjemmelagde bomber.  Å 
begrense tilgangen til kjemikalier som privatpersoner kan lage bomber av, var sentralt for EU-
kommisjonen da den foreslo regelverket i september 2010.  
 
Hovedinnhold i regelverket 
Forordnings formål er å begrense tilgangen til kjemikalier som privatpersoner kan benytte til å lage 
hjemmelagde bomber, både for å bekjempe terrorisme og organisert kriminalitet. Regelverket skiller 
mellom to kategorier av kjemikalier, en gruppe som privatpersoner må ha tillatelse på forhånd for få 
kjøpe, og en gruppe kjemikalier som bedrifter skal melde fra om mistenkelige kjøp av.  
 
Krav om tillatelse for kjøp  
Substanser som offentligheten generelt ikke skal ha tilgang til er inntatt i et eget vedlegg til 
regelverket. Dersom en privatperson skal kjøpe disse kjemikaliene over bestemte konsentrasjoner, 
må vedkommende ha fått tillatelse/lisens fra myndighetene til å kjøpe dette.  
 
Om tilgangen skal kontrolleres gjennom registrering eller lisensiering har vært et av hovedtemaene i 
forhandlingene mellom Europaparlamentet og Rådet. Europaparlamentet ønsket, i samsvar med 
Kommisjonens forslag, at alle land skal ha en lisensordning. Enkelte medlemsland ønsket at 
regelverket skal åpne for at en kan velge mellom å sette opp et registreringssystem eller et 
lisenssystem.  Noen land i EU, blant annet Tyskland, har allerede en registreringsløsning, hvor salg 
registreres. Løsningen lovgiverne til slutt ble enige om fastslår et prinsipp om lisenssystem for 
privatpersoner for å kjøpe visse kjemikalier. Systemet skal senest være på plass i medlemsstatene tre 
år etter vedtakelse av regelverket. Regelverket forventes vedtatt i slutten av november 2012.  
 
Registreringsløsning mulig for eksisterende system og vanlige rengjøringsmidler og gjødsel 
De land som i dag har en registreringsløsning kan fortsette med denne fram til Kommisjonen etter tre 
år vil vurdere hvordan regelverket virker og om det er behov for endringer. Land som i dag ikke har 
noen registeringsløsning, skal derimot sette opp en lisensordning. For tre av de mest omsatte 
kjemikaliene som kommisjonen hadde foreslått omfattet av lisensordningen, som er vanlige i bruk 
for rengjøring og gjødning, blir det likevel mulig for medlemslandene å lage en registreringsløsning i 
stedet. Dette gjelder hydrogenperoksid, heksamin/nitrometan og svovelsyre/salpetersyre.  
 
Rapportering av mistenkelige transaksjoner 
Forordningen har videre som formål å øke bevisstheten av omsetning av potensielt farlige stoffer. 
For salg av de lisensbelagte kjemikaliene i vedlegg I og for en annen gruppe kjemikalier, inntatt i 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2010)0473_/com_com(2010)0473_da.pdf


vedlegg II, skal det innføres en varslingsplikt og system ved mistenkelige salg.  Årvåkenheten og 
rapporteringsplikten gjelder salg til både privatpersoner og profesjonelle. Medlemslandene skal 
opprette et eller flere nasjonale kontaktpunkter, som skal ta imot varsler om mistenkelige 
transaksjoner. For å sikre samarbeid uttrykkes det i forordningens fortale at det bør være kontakt om 
informasjonsutveksling mellom lisensmyndighetene og kontaktpunkt(ene) for mistenkelige 
transaksjoner, blant annet for å kunne fange opp avslåtte søknader eller inndratte lisenser.   
 
Kunstgjødsel – Ammoniumnitrat (16 %) 
Ammoniumnitrat 16 % (AN) var fra Kommisjonens side foreslått omfattet av en lisensordning i dette 
regelverket. AN er allerede regulert i en annen forordning 1907/2006 – REACH-forordningen, som 
begrenser salg til privatpersoner. Kommisjonen hadde foreslått å ta AN over i dette regelverket. For å 
kunne opprettholde den sikkerhet som REACH i dag gir ved omsetning av AN, har lovgiverne vedtatt 
at AN fortsatt reguleres av regelverket allerede i kraft (REACH), og ikke omfattes av en lisensordning i 
dette regelverket. I og med at eksisterende REACH-regelverk ikke har en plikt til rapportering ved 
mistenkelige transaksjoner, har salg av AN på den annen side blitt innlemmet som et produkt som 
forhandlere skal rapportere om mistenkelige transaksjoner av, i vedlegg II. 
 
Endring av regelverket 
Endringen i regelverket som lovgiverne nå har blitt enige om, særlig de deler som avviker fra 
Kommisjonens forslag, skal Kommisjonen etter en tid vurdere virkningen av. Om det er tilstrekkelig at 
de land som i dag har registreringsløsning fortsetter med det skal særlig vurderes. Om 
ammoniumnitrat likevel skal omfattes av en lisensordning i dette regelverket skal også vurderes. 
Videre skal det vurderes om regelverket bør utvides til profesjonelle brukere, og om nye kjemikalier 
skal omfattes av regelverket. Reguleringen av AN, om registreringsløsning for eksisterende system er 
tilstrekkelig og hvordan listene med relevante kjemikalier kan endres er de tre hovedtemaene 
lovgiverne har forhandlet seg fram til en fellesløsning for, noe ulik Kommisjonens opprinnelige 
forslag. Det er derfor naturlig at det til gjengjeld er satt opp spesifikt som vurderingstemaer for 
eventuell senere revisjon.  
 
Tillegg og fjerning av nye kjemikalier omfattet av regelverket – handlingsrom for medlemsland 
For endring av hvilke kjemikalier som skal omfattes av regelverket, kan det likevel være behov for 
rask endring. Lovgiverne har derfor også kommet fram til ulike prosedyrer for endring av vedleggene. 
For å fjerne noen av substansene som nå er inne i vedleggene, skal en ha en alminnelig 
lovgivningsprosess, som involverer Europaparlamentet og Medlemslandene som lovgivere fullt ut.  
 
Dersom det viser seg nødvendig for å møte utvikling av misbruk skal tillegg til vedlegg II, samt 
innføring av lisens for lavere konsentrasjon av substansene i vedlegg I, være mulig gjennom delegerte 
rettsakter fra Kommisjonen. I utgangspunktet innfører forordningen et felles krav til lisens og 
rapportering av mistenkelige transaksjoner for kjemikalier som kan misbrukes til produksjon av 
eksplosiver. Annen EU-lovgivning med strengere regulering av substansene er inntatt i vedleggene i 
forordningen.  
 
I artikkel 4 er det inntatt en bestemmelse til beskyttelse av den frie bevegelse av varer i EU. Her angis 
at medlemslandene i utgangspunktet ikke kan begrense salg av substansene i vedlegg I med lavere 
konsentrasjon eller forby eller innføre lisensordning for substansene i vedlegg II.  
 
Gitt viktigheten av dette regelverket for en stats indre sikkerhet, har lovgiverne på den annen side 
blitt enige om at medlemslandene skal ha mulighet nedlegge strengere bestemmelser ved behov. 
Artikkel 9a angir hvorledes et land av hensyn til det egen sikkerhet, begrunnet kan innføre 
begrensninger i forhold til andre stoffer. Dette omfatter både rett til å innføre lisens eller 
rapporteringsplikt på andre kjemikaler enn de inntatt i vedleggene. Lisens kan innføres for lavere 
konsentrasjoner i vedlegg I, samt for høyere konsentrasjoner enn varslingsplikten i vedlegg II 



omfatter. Å kreve lisens for et av kjemikaliene på mistankelisten synes derimot utelukket for det 
enkelte land. Viktig for regelverkets enhet er at et land som finner noen av disse skjerpelsene 
nødvendig, skal varsle Kommisjonen om dette. På den måten vil Kommisjonen også få anledning til å 
vurdere behov for endringer. 
 
Europaparlamentets konsoliderte versjon er siste versjon tilgjengelig, og finnes elektronisk her. 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/12_muldercons_/12_muldercons_da.pdf

