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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/56/47

frá 19. júní 2010 

um breytingu á ákvörðun 2004/388/EB varðandi skjal um flutning á sprengiefnum 
innan Bandalagsins (*) 

(tilkynnt með númeri C(2010) 3666) 

(2010/347/ESB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/15/EBE frá 5 apríl 1993 
um samhæfingu ákvæða um markaðssetningu og eftirlit með 
sprengiefnum til almennra nota (1), einkum 5. mgr. 13. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Kerfið fyrir flutning á sprengiefnum innan yfirráða-
svæðis Sambandsins, sem komið var á með tilskipun
93/15/EBE, kveður á um samþykki mismunandi
lögbærra yfirvalda sem bera ábyrgð á upprunasvæðum,
gegnumflutningssvæðum og ákvörðunarstað sprengi-
efnanna.

2) Með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/388/EB
frá 15. apríl 2004 varðandi skjal um flutning á
sprengiefnum innan Bandalagsins var útbúin fyrirmynd
að skjali til notkunar við flutning sprengiefna (2) þar
sem koma fram allar upplýsingar sem krafist er vegna 5.
og 6. mgr. 9. gr. tilskipunar 93/15/EBE, í því skyni að
greiða fyrir flutningum á sprengiefni milli
aðildarríkjanna en jafnframt að viðhalda nauðsynlegum
öryggiskröfum við flutning þessarar vöru.

3) Breyta skal ákvörðun 2004/388/EB til að taka tillit til
þess að búið er að þróa rafrænt kerfi fyrir samþykki á
flutningnum sem er aðgengilegt öllum aðildarríkjunum.

4) Einkum skal lögbært yfirvald upprunaaðildarríkis geta
prentað öll nauðsynleg skjöl og gefið út skjalið um
flutning á sprengiefnum innan Bandalagsins fyrir
afhendingaraðilann þegar það hefur staðfest að öll
lögbær yfirvöld hlutaðeigandi aðildarríkja hafi veitt

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 155, 22.6.2010, bls. 54. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 216/2012 frá  
7. desember 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir,
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 18, 21.3.2013, bls. 18. 

(1) Stjtíð. EB L 121, 15.5.1993, bls. 20. 
(2) Stjtíð. ESB L 120, 24.4.2004, bls. 43. 

samþykki fyrir flutningnum, þar sem það dregur úr 
stjórnsýsluálagi fyrir fyrirtæki og yfirvöld 
aðildarríkjanna. 

5) Í matsrannsókn á framkvæmd tilskipunar 93/15/EBE,
sem gerð var fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, var
komist að þeirri niðurstöðu að stytta þarf
málsmeðferðina fyrir veitingu samþykkis
aðildarríkjanna fyrir flutninga. Taka skal upp
sameiginlegt rafrænt kerfi til að ráða bót á þessu
ástandi.

6) Með „lögum um lítil fyrirtæki“ í Evrópu (3) og þriðju
stefnumótandi endurskoðun á áætlun um bætta
reglusetningu í Evrópusambandinu (4) hefur
framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skuldbundið sig
markmiðinu um aukinn fyrirsjáanleika og því að hjálpa
fyrirtækjum að undirbúa sig betur fyrir breytingar á
löggjöf. Einkum hefur kerfi sameiginlegra
upphafsdagsetninga, til að tryggja, þar sem það er hægt,
að gildistökudagar löggjafar sem hefur áhrif á
atvinnurekstur samsvari tilteknum föstum dagsetningum
á árinu, verið skilgreint sem leið að þessu markmiði.
Taka skal tillit til þess þegar gildistökudagur þessarar
ákvörðunar er ákveðinn.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót
skv. 1. mgr. 13. gr. tilskipunar 93/15/EBE.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Ákvörðun 2004/388/EB er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi 3. gr. a bætist við:

„3. gr. a 

Ef upprunaaðildarríkið, viðtökuaðildarríkið og aðildarríki 
sem flutt er um nota öll sameiginlegt rafrænt kerfi fyrir 
samþykki á flutningi sprengiefna innan Sambandsins 
gildir málsmeðferðin sem sett er fram í annarri til fimmtu 
undirgrein. 

 ________________  

(3) COM(2008) 394 lokagerð, 25.6.2008. 
(4) COM(2009) 15 lokagerð, 28.1.2009 
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Viðtakandinn skal leggja fram skjalið um flutning á 
sprengiefnum innan Bandalagsins á pappír eða með rafrænum 
hætti, með liði 1 til 4 útfyllta, til samþykktar hjá lögbæru 
yfirvaldi aðildarríkis viðtakandans eingöngu. 

Þegar viðtökuaðildarríkið hefur veitt sitt samþykki skal það 
senda samþykkið til upprunaaðildarríkisins og nota til þess 
sameiginlega rafræna kerfið. 

Þegar lögbært yfirvald upprunaaðildarríkisins hefur veitt sitt 
samþykki skal það óska eftir samþykki lögbærra yfirvalda 
allra aðildarríkja sem flutt er um og nota til þess sameiginlega 
rafræna kerfið. 

Þegar lögbært yfirvald upprunaaðildarríkisins hefur fengið 
samþykki allra skal það gefa út skjalið um flutning á 
sprengiefnum innan Bandalagsins, þar sem tilgreint er 
samþykki allra hlutaðeigandi aðildarríkja, fyrir 
afhendingaraðilann á pappír, sem er sanngreinanlegur með 
öruggum hætti, og á tungumáli/-málum 
upprunaaðildarríkisins, aðildarríkjanna sem flutt er um (ef við 
á), viðtökuaðildarríkisins og á ensku.“ 

2. Eftirfarandi málsliður bætist við í lok málsgreinarinnar í 2.
lið skýringanna í viðaukanum: „Þessi liður gildir ekki ef
notað er sameiginlegt rafrænt kerfi, eins og lýst er í
3. gr. a.“

2. gr.

Ákvörðun þessi gildir frá 29. október 2010. 

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 19. júní 2010. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Antonio Tajani 

varaforseti. 


