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KOMISSIO

KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 15 päivänä huhtikuuta 2004,
yhteisössä tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskevasta asiakirjasta
(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1332)
(2004/388/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden markkinoille saattamista ja valvontaa koskevien
säännösten yhdenmukaistamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993
annetun neuvoston direktiivin 93/15/ETY (1) ja erityisesti sen
13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1. Direktiivin 93/15/ETY 9 artiklan 5 ja 6 kohdassa edellytetyt tiedot on annettava käyttämällä yhteisössä tapahtuvaa
räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskevaa malliasiakirjaa, joka
on esitetty tämän päätöksen liitteessä ja selittävissä huomautuksissa.
2. Toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät malliasiakirjan
kuljetusasiakirjaksi, joka seuraa jäsenvaltioiden välillä kuljetettavia räjähdystarvikkeita siihen asti, kunnes räjähdystarvikkeet
saapuvat räjähdystarvikkeiden määränpääksi merkittyyn paikkaan.
3.

(1)

(2)

(3)

Direktiivillä 93/15/ETY vahvistetussa järjestelmässä, joka
koskee yhteisön alueella tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden
kuljetusta, kuljetuslupa on saatava räjähdystarvikkeiden
lähtö-, kauttakulku- ja vastaanottajamaiden toimivaltaisilta viranomaisilta.

Räjähdystarvikkeiden kuljetuksien helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä kuljetuksia varten olisi laadittava malliasiakirja, joka sisältää direktiivin 93/15/ETY 9 artiklan 5
ja 6 kohdassa edellytetyt tiedot. Tällöin ei kuitenkaan
saada tinkiä kyseisten kuljetusten edellyttämistä turvallisuusvaatimuksista.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin
93/15/ETY 13 artiklan nojalla perustetun hallintokomitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 121, 15.5.1993, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on
muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o
1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

Tätä päätöstä ei sovelleta ampumatarvikkeisiin.
2 artikla

Yhteisössä tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskeva
asiakirja, jäljempänä ’asiakirja’, laaditaan kolmena kappaleena.
Jäsenvaltiot ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna luotettavien tunnistustapojen varmistaminen, estääkseen
asiakirjojen väärentämisen.
3 artikla
Asiakirja painetaan paperille, jonka paino on vähintään 80 g/
m2. Paperin on oltava niin vahvaa, että se ei helposti repeydy
tai rypisty tavanomaisessa käytössä.
4 artikla
Tämä päätös tulee voimaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se
on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Useammalle
kuljetukselle myönnetyt voimassa olevat määräaikaiset luvat
pysyvät voimassa niiden päättymispäivämäärään asti päätöksen
voimaantulosta riippumatta.
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5 artikla
Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2004.
Komission puolesta
Erkki LIIKANEN

Komission jäsen

24.4.2004

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE
Yhteisössä tapahtuvaa räjähdystarvikkeiden kuljetusta koskeva asiakirja
(Direktiivin 93/15/ETY 9 artiklan 5 ja 6 kohta)
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