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KOMISJONI OTSUS,
15. aprill 2004,
lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokumendi kohta
(teatavaks tehtud numbri K(2004) 1332 all)
2004/388/EÜ
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 5. aprilli 1993. a direktiivi 1993/15/EMÜ tsiviil
kasutuseks mõeldud lõhkematerjalide turuletoomist ja järelevalvet käsit
levate sätete ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 13 lõiget 3
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiiviga 1993/15/EMÜ sisse seatud lõhkematerjalide ühendu
sesisese veo süsteem näeb ette, et lõhkematerjalide päritolu-, tran
siidi- ja sihtpiirkonnad peavad saama kooskõlastuse asjaomastelt
pädevatelt asutustelt.

(2)

Tuleks luua lõhkematerjalide veo näidisdokument, mis sisaldab
direktiivi 93/15/EMÜ artikli 9 lõigete 5 ja 6 kohaselt nõutavat
teavet, et lihtsustada lõhkematerjalide vedusid liikmesriikide
vahel, säilitades samas nende toodete veol vajalikud ohutus
nõuded.

(3)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi
1993/15/EMÜ artikli 13 lõike 1 alusel loodud korralduskomitee
arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
1.
Direktiivi 1993/15/EMÜ artikli 9 lõigetes 5 ja 6 nõutava teabe
esitamiseks kasutatakse lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokumenti,
mille näidis on sätestatud lisas ja mille juurde kuuluvad ka selgitavad
märkused.
2.
Pädevad asutused tunnustavad näidisdokumenti kehtiva veodoku
mendina, mis on lõhkematerjalide saatedokumendiks liikmesriikidevahe
lisel veol kuni nende saabumiseni sihtkohta.
3.

Käesolevat otsust ei kohaldata laskemoona suhtes.

Artikkel 2
Lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokument, edaspidi “dokument”,
täidetakse kolmes eksemplaris. Liikmesriigid võtavad asjakohased
meetmed, et tagada dokumendi võltsimiskindlus, sealhulgas kehtesta
takse ühese tuvastamise menetlus.
(1) EÜT L 121, 15.5.1993, lk 20. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
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Artikkel 3
Dokument trükitakse paberile kaaluga vähemalt 80 g/m2. Paber peab
olema nii tugev, et see tavakasutuses kergesti ei rebene ega kortsu.
▼M1
Artikkel 3a
Kui päritolu- ja vastuvõttev liikmesriik ning transiidiliikmesriigid kasu
tavad lõhkematerjalide ELi sisese veoloa andmiseks ühist elektroonilist
süsteemi, kohaldatakse teises kuni viiendas lõigus sätestatud korda.
Vastuvõtja esitab lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokumendi
(mille alajaotused 1–4 on täidetud) paberkandjal või elektrooniliselt
üksnes vastuvõtva liikmesriigi pädevale asutusele nõusoleku saamiseks.
Vastuvõttev liikmesriik saadab pärast omapoolse loa andmist asjaomase
loa ühise elektroonilise süsteemi vahendusel päritoluliikmesriigile.
Päritoluliikmesriigi pädev asutus taotleb pärast omapoolse loa andmist
ühise elektroonilise süsteemi kaudu kõikide transiidiliikmesriikide päde
vate asutuste kooskõlastust.
Pärast kõikide lubade saamist väljastab päritoluliikmesriigi pädev asutus
tarnijale kindlalt eristuval paberil päritolu- ja vastuvõtva liikmesriigi
ning (vajaduse korral) transiidiliikmesriigi(riikide) keeles(keeltes) ning
inglise keeles lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokumendi, millel
on ära toodud kõikide asjaomaste liikmesriikide antud kooskõlastused.
▼B
Artikkel 4
Käesolevat otsust kohaldatakse alates kuue kuu möödumisest selle
Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast. Selle jõustumisel
jäävad olemasolevad tähtajalised mitme veo load kehtima kuni nende
tähtaja lõppemiseni.
Artikkel 5
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
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LISA
Lõhkematerjalide ühendusesisese veo dokument
(Direktiivi 93/15/EMÜ artikli 9 lõiked 5 ja 6)

2004D0388 — ET — 29.10.2010 — 001.001 — 5
▼B

2004D0388 — ET — 29.10.2010 — 001.001 — 6
▼B

►(1) M1

