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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 19. juni 2010 

om endring av vedtak 2004/388/EF om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor 

Fellesskapet 

[meddelt under nummer K(2010) 3666] 

(2010/347/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/15/EØF av 5. april 1993 

om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 

kontroll med eksplosive varer til sivil bruk(1), særlig artikkel 13 

nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til framgangsmåten for overføring av 

eksplosiver innenfor Unionens territorium innført ved 

direktiv 93/15/EØF kreves det tillatelse fra 

vedkommende myndigheter på de eksplosive varenes 

avsendelses-, transitt- og bestemmelsessted. 

2) Ved kommisjonsvedtak 2004/388/EF av 15. april 2004 

om et dokument om overføring av eksplosive varer 

innenfor Fellesskapet(2) ble det utarbeidet en mal for et 

dokument til bruk ved overføring av eksplosive varer, 

som inneholder opplysningene som kreves i henhold til 

artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 93/15/EØF, for å lette 

overføring av eksplosive varer mellom medlemsstatene 

samtidig som de påkrevde sikkerhetskravene ved 

overføring av disse produktene overholdes. 

3) Vedtak 2004/388/EF bør tilpasses for å ta hensyn til at 

det er utviklet et elektronisk system for godkjenning av 

overføringer som er tilgjengelig for alle medlemsstater. 

4) Det bør særlig være mulig for vedkommende myndighet 

i opprinnelsesstaten å skrive ut alle nødvendige 

dokumenter og utstede dokumentet om overføring av 

eksplosive varer innenfor Fellesskapet til leverandøren 

etter at den har fått bekreftet at alle vedkommende 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 155 av 22.6.2010,  

s. 54, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 216/2012 av  

7. desember 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 18 av 21.3.2013,  

s. 18. 

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. 

(2) EUT L 120 av 24.4.2004, s. 43. 

myndigheter i berørte medlemsstater har godkjent 

overføringen, ettersom dette vil redusere den 

administrative byrden for foretak og medlemsstatenes 

myndigheter. 

5) En evaluering av gjennomføringen av direktiv 

93/15/EØF som ble utført på vegne av 

Europakommisjonen, konkluderte at medlemsstatenes 

framgangsmåte for godkjenning av overføringer må 

forkortes. Løsningen bør være å innføre et felles 

elektronisk system. 

6) I «Small Business Act» for Europa(3) og i den tredje 

strategiske gjennomgangen av bedre regelverk i Den 

europeiske union(4) har Europakommisjonen satt seg 

som mål å øke forutsigbarheten og bidra til at 

næringslivet er bedre forberedt på regelverksendringer. 

Et konkret tiltak for å nå dette målet er å innføre et 

system for felles ikrafttredelsesdatoer for om mulig å 

sikre at anvendelsesdatoen til regelverk som berører 

næringslivet, tilsvarer visse faste datoer i løpet av året. 

Det bør det tas hensyn til når anvendelsesdatoen til 

denne beslutning fastsettes. 

7) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i 

direktiv 93/15/EØF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2004/388/EC gjøres følgende endringer: 

1.  Ny artikkel 3a skal lyde: 

 «Artikkel 3a 

 Når opprinnelsesstaten, mottakerstaten og eventuelle 

transittstater bruker et felles elektronisk system for 

godkjenning av overføringer av eksplosive varer innenfor 

Unionen, skal framgangsmåten angitt i andre til femte ledd 

få anvendelse. 

  

(3) KOM(2008) 394 endelig utgave av 25.6.2008. 

(4) KOM(2009) 15 endelig utgave av 28.1.2009. 
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 Mottakeren skal framlegge dokumentet for overføring av 

eksplosive varer innenfor Fellesskapet i papirutgave eller 

elektronisk format med avsnitt 1–4 utfylt, til vedkommende 

myndighet i mottakerstaten for godkjenning. 

 Etter å ha gitt sin godkjenning skal mottakerstaten sende 

godkjenningen til opprinnelsesstaten via det felles 

elektroniske systemet. 

 Etter å ha gitt sin godkjenning skal vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten innhente godkjenning fra 

vedkommende myndigheter i alle transittstater via det felles 

elektroniske systemet. 

 Etter å ha mottatt alle godkjenninger skal vedkommende 

myndighet i opprinnelsesstaten utstede dokumentet for 

overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet med 

en angivelse av alle berørte medlemsstaters samtykke til 

leverandøren på sikkert identifiserbart papir og på 

opprinnelsesstatens, eventuelle transittstaters og 

mottakerstatens offisielle språk, og på engelsk.» 

2.  I de forklarende merknadene i vedlegget innsettes følgende 

setning til sist i nr. 2: «Dette punkt får ikke anvendelse 

dersom det felles elektroniske systemet beskrevet i artikkel 

3a benyttes.» 

Artikkel 2 

Denne beslutning får anvendelse fra 29. oktober 2010. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 19. juni 2010. 

 For Kommisjonen 

 Antonio TAJANI 

 Visepresident 

 __________  


