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(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS BESLUT
av den 15 april 2004

om ett dokument om överföring av explosiva varor inom gemenskapen

[delgivet med nr K(2004) 1332]

(2004/388/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT
DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 93/15/EEG av den 5 april
1993 om harmonisering av bestämmelserna om utsläppande
på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt
bruk (1), särskilt artikel 13.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt det system för överföring av explosiva varor inom
gemenskapen som infördes genom direktiv 93/15/EEG
krävs det tillstånd för överföring för explosiva varor från
de behöriga myndigheterna för ursprungs-, transit- och
bestämmelseområdena.

(2) I syfte att underlätta överföringar av explosiva varor
medlemsstater emellan samtidigt som säkerhetskraven
för överföring av sådana varor upprätthålls bör en doku-
mentmall med den nödvändiga informationen enligt
artikel 9.5 och 9.6 i direktiv 93/15/EEG fastställas för
sådana överföringar.

(3) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga
med yttrandet från den förvaltningskommitté som
inrättats enligt artikel 13.1 i direktiv 93/15/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Den information som krävs enligt artikel 9.5 och 9.6 i
direktiv 93/15/EEG skall tillhandahållas med hjälp av den mall
för överföring av explosiva varor inom gemenskapen som
anges i bilagan, och i de förklarande anmärkningarna.

2. Dokumentmallen skall godtas av de behöriga myndighe-
terna som ett giltigt överföringsdokument som, fram till
bestämmelseorten för de berörda explosiva varorna, medföljer
varorna vid överföring av dessa mellan medlemsstater.

3. Detta beslut skall inte gälla för ammunition.

Artikel 2

Dokumentet för överföring av explosiva varor (nedan kallat
”dokumentet”) skall upprättas i tre exemplar. Medlemsstaterna
skall vidta lämpliga åtgärder för att dokumentet inte skall
kunna förfalskas, bl.a. genom att införa adekvata åtgärder för
säker identifiering.

Artikel 3

Dokumentet skall tryckas på papper som väger minst 80 g/m2.
Papperet skall vara så starkt att det inte lätt går sönder eller
skrynklas vid normal användning.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas sex månader efter det att det offent-
liggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. När beslutet träder
i kraft skall de aktuella tillstånden för flera överföringar som
medgetts för en bestämd period fortsätta att gälla till sista giltig-
hetsdatum.
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(1) EGT L 121, 15.5.1993, s. 20. Direktivet ändrad genom Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284,
31.10.2003, s. 1).



Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 april 2004.

På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA

Dokument för överföring av explosiva varor inom gemenskapen

(Artikel 9.5 och 9.6 i direktiv 93/15/EEG)
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