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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1993/15/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. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til framgangsmåten for overføring av eksplosiver 
innenfor Fellesskapets territorium innført ved direktiv 
1993/15/EØF kreves det tillatelse fra vedkommende 
myndigheter på de eksplosive varenes avsendelses-, 
transitt- og bestemmelsessted.

2) Det bør utarbeides 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 overføringene av 
eksplosive varer mellom medlemsstatene samtidig som 
de påkrevde sikkerhetskravene ved overføring av disse 
produktene overholdes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra forvaltningskomiteen nedsatt ved artikkel 13 nr. 1 i 
direktiv 1993/15/EØF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 120 av 24.4.2004, s. 43, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2006 av 27. januar 2006 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 17 av 30.3.2006, s. 11.

(1) EFT L 121 av 15.5.1993, s. 20. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

GJORT DETTE VEDTAK:

 Artikkel 1

1. Opplysningene som kreves i henhold til artikkel 9 nr. 5 
og 6 i direktiv 1993/15/EØF skal gis ved bruk av malen 
for «dokument om overføring av eksplosive varer innenfor 
Fellesskapet» som er angitt i vedlegget, ledsaget av forklarende 
merknader.

2. Dokumentmalen skal godtas av vedkommende 
myndigheter som et gyldig overføringsdokument, som ledsager 
eksplosive varer ved overføring mellom medlemsstatene inntil 
de eksplosive varene når bestemmelsesstedet.

3. Dette vedtak får ikke anvendelse på ammunisjon.

 Artikkel 2

Dokumentet om overføring av eksplosive varer innenfor 
Fellesskapet, heretter kalt «dokumentet», skal utarbeides i 
tre eksemplarer. Medlemsstatene skal treffe egnede tiltak, 
herunder egnede midler for sikker identifikasjon, for å sikre at 
dokumentet ikke kan forfalskes.

 Artikkel 3

Dokumentet skal trykkes på papir som veier minst 80 g/m2. 
Papiret skal være så sterkt at det ikke lett rives eller krølles 
ved normal bruk.

 Artikkel 4

Dette vedtak får anvendelse seks måneder etter at det er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende. Ved ikrafttredelsen 
skal eksisterende tillatelser for flere overføringer gitt for et 
bestemt tidsrom være gyldige til utløpsdatoen.

KOMMISJONSVEDTAK

av 15. april 2004

om et dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet(*)

[meddelt under nummer K(2004) 1332]

(2004/388/EF)

2008/EØS/62/13
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 Artikkel 5

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 15. april 2004.

 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen

____________
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VEDLEGG

Dokument om overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet

(Artikkel 9 nr. 5 og 6 i direktiv 93/15/EØF)

OVERFØRING AV EKSPLOSIVE VARER INNENFOR FELLESSKAPET
(med unntak av ammunisjon)

(Artikkel 9 i direktiv 1993/15/EØF)

1. Tillatelsens art

Utløpsdato*:

□ En enkelt overføring (artikkel 9 nr. 5) □ Flere overføringer – bestemt tidsrom (artikkel 9 nr. 6)

2. Opplysninger om partene

2.1. Mottaker 2.2. Leverandør

Navn: Navn:

Adresse (hovedkontor): Adresse (hovedkontor):

Telefon: Telefon:

Telefaks: Telefaks:

E-postadresse: E-postadresse:

Underskrift:

2.3. Transportforetak

Navn: Navn: Navn:

Adresse (hovedkontor): Adresse (hovedkontor): Adresse (hovedkontor):

Telefon: Telefon: Telefon:

Telefaks: Telefaks: Telefaks:

E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse:

3. Fullstendig beskrivelse av de eksplosive varene

FN-nr.* Klasse/inndeling Handelsnavn* CE-merking 
(ja/nei)

Fabrikkens 
adresse

Mengde* Andre relevante 
opplysninger
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4. Opplysninger om overføringen

4.1. Sted og tidsplan

Avsendersted: Avsendelsesdato:

Leveringssted: Forventet ankomstdato:

4.2. Beskrivelse av ruten:

Medlemsstat Innførselssted Utførselssted Transportmiddel

5. Tillatelser fra myndighetene i transittmedlemsstatene, med sikker identifikasjon (f.eks. stempel)

OPPRINNELSESSTAT DATO FOR 
TILLATELSEN TILLATELSENS NR. UTLØPSDATO

TRANSITTSTATER DATO FOR 
TILLATELSEN

TILLATELSENS NR. UTLØPSDATO

6. Tillatelse fra myndigheten i mottakerstaten (med sikker identifikasjon)

Dato:

Underskriverens stilling:

(underskrift)
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Forklarende merknader
1. Mottakeren av de eksplosive varene skal fylle ut avsnitt 1-4 i dokumentet for overføring av eksplosive varer innenfor Fellesskapet, og 

framlegge dokumentet for vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet for godkjenning.
2. Etter å ha fått godkjenning fra vedkommende myndighet på bestemmelsesstedet (avsnitt 6), skal personen som er ansvarlig for 

overføringen, melde dette til vedkommende myndigheter i transittstatene og i opprinnelsesstaten, dersom godkjenninger også er påkrevd 
(avsnitt 5). Godkjenninger fra vedkommende myndighet kan gis i samme dokument eller i separate dokumenter. I alle tilfeller skal 
tillatelsen være sikkert identifisert.

3. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat anser at særlige sikkerhetskrav er nødvendige, skal samtlige opplysninger som kreves 
i dokumentet, framlegges på forhånd. Dersom ingen av de vedkommende myndigheter som er involvert i transaksjonen anser at særlige 
sikkerhetskrav er nødvendige, behøver bare opplysningene som er fulgt av en asterisk (*), framlegges.

4. I alle tilfeller skal dokumentet ledsage de eksplosive varene til de ankommer sitt bestemmelsessted.
5. Med «fullstendig beskrivelse av de eksplosive varene» menes handelsnavn og/eller korrekt FN-forsendelsesnavn samt alle andre 

opplysninger som gjør at varene kan identifiseres. Dersom de eksplosive varene ikke har CE-merking skal dette tydelig angis.
6.  Med «mengde» menes antallet artikler eller de eksplosive varenes nettovekt, alt etter omstendighetene.


