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din 15 aprilie 2004
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DECIZIA COMISIEI
din 15 aprilie 2004
privind

un

document

pentru transferul
explozibili

intracomunitar

de

[notificată cu numărul C(2004) 1332]
(2004/388/CE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 de
armonizare a dispozițiilor privind introducerea pe piață și controlul
explozibililor cu utilizare în scopuri civile (1), în special articolul 13
alineatul (3),
întrucât:
(1)

Sistemul de transfer de explozibili în cadrul teritoriului comunitar
stabilit în Directiva 93/15/CEE prevede autorizarea unor diverse
autorități competente din zonele de origine, de tranzit și de
destinație a explozibililor.

(2)

Trebuie elaborat un document model care să fie utilizat pentru
transferul de explozibili și care să conțină informațiile necesare în
temeiul articolului 9 alineatele (5) și (6) din Directiva 93/15/CEE,
în scopul facilitării transferurilor de explozibili între statele
membre, asigurându-se totodată respectarea cerințelor de
siguranță necesare pentru transferul acestor produse.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu
avizul Comitetului de gestionare instituit prin articolul 13
alineatul (1) din Directiva 93/15/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
(1)
Informațiile necesare în temeiul articolului 9 alineatele (5) și (6)
din Directiva 93/15/CEE sunt furnizate în documentul model „Transfer
intracomunitar de explozibili” prevăzut în anexă și însoțit de note expli
cative.
(2)
Documentul model este acceptat de autoritățile competente ca
document de transfer valid care însoțește explozibilii la transferul
acestora între statele membre până la sosirea la destinație.
(3)

Prezenta decizie nu se aplică în cazul munițiilor.

Articolul 2
Documentul pentru transferul intracomunitar de explozibili, denumit în
continuare „documentul”, este elaborat în trei exemplare. Statele
membre adoptă măsurile necesare, inclusiv mijloace sigure de identi
ficare, pentru ca documentul să nu poată fi falsificat.
(1) JO L 121, 15.5.1993, p. 20, astfel cum a fost modificată ultima dată prin
Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
(JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
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Articolul 3
Documentul este tipărit pe hârtie cu o greutate de minimum 80 g/m2.
Hârtia trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a nu se rupe sau îndoi
ușor în condiții normale de utilizare.
▼M1
Articolul 3a
În cazul în care statul membru de origine, statul membru de destinație și
oricare dintre statele membre de tranzit utilizează sistemul electronic
comun pentru autorizarea transferului de explozibili pe teritoriul
Uniunii, se aplică procedura prevăzută la paragrafele al doilea-al
cincilea.
Destinatarul prezintă documentul pentru transferul intracomunitar de
explozibili spre autorizare doar autorității competente din statul
membru de destinație, pe suport de hârtie sau în format electronic,
având completate secțiunile 1-4.
După ce a acordat propria sa autorizație, statul membru de destinație
trimite autorizația statului membru de origine utilizând sistemul elec
tronic comun.
După ce a acordat propria sa autorizație, autoritatea competentă din
statul membru de origine cere autorizarea din partea autorităților
competente din toate statele membre de tranzit utilizând sistemul elec
tronic comun.
După primirea tuturor autorizațiilor, autoritatea competentă din statul
membru de origine va elibera documentul pentru transferul intraco
munitar de explozibili, indicând furnizorului acordul tuturor statelor
membre în cauză, pe suport de hârtie, având mijloace sigure de identi
ficare, în limba (limbile) statului membru de origine, statului (statelor)
membru (membre) de tranzit (dacă este cazul), statului membru de
destinație și în limba engleză.
▼B
Articolul 4
Prezenta decizie se aplică în termen de șase luni de la data publicării în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. La intrarea sa în vigoare, autori
zațiile actuale de transferuri multiple acordate pe durară determinată
rămân valabile până la data expirării lor.
Articolul 5
Prezenta decizie se adresează statelor membre.
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ANEXĂ
Document pentru transferul intracomunitar de explozibili
[articolul 9 alineatele (5) și (6) din Directiva 93/15/CEE]
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