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▼B
DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentu wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia
materiałów wybuchowych
(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1332)
(2004/388/WE)
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając dyrektywę Rady 1993/15/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r.
w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do
obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku
cywilnego (1), w szczególności jej art. 13 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

system przemieszczenia materiałów wybuchowych na terenie
Wspólnoty ustanowiony dyrektywą 1993/15/EWG przewiduje
wydawanie zgody przez różne właściwe organy odpowiedzialne
za strefy pochodzenia, tranzytu oraz miejsca przeznaczenia mate
riałów wybuchowych.

(2)

należy ustanowić wzór dokumentu używanego przy przemiesz
czeniu materiałów wybuchowych, zawierającego informacje
wymagane do celów art. 9 ust. 5 i 6 dyrektywy 93/15/EWG,
w celu ułatwienia przemieszczenia materiałów wybuchowych
między Państwami Członkowskimi, zapewniając niezbędną
ochronę wymaganą przy przemieszczeniu tych produktów.

(3)

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią
komitetu zarządzającego ustanowionego na podstawie art. 13
ust. 1 dyrektywy 1993/15/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
1.
Informacje wymagane do celów art. 9 ust. 5 i 6 dyrektywy
1993/15/EWG zapewnia się przy użyciu wzoru „dokumentu wewnątrz
wspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych” określo
nego w Załączniku i uzupełnionego uwagami wyjaśniającymi.
2.
Wzór dokumentu jest przyjmowany przez właściwe organy jako
obowiązujący dokument towarzyszący przemieszczeniu materiałów
wybuchowych między Państwami Członkowskimi do czasu dotarcia
materiałów wybuchowych do miejsca ich przeznaczenia.
3.

Niniejszej decyzji nie stosuje się do amunicji.
Artykuł 2

Dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybu
chowych, zwany dalej „dokumentem”, ustanawia się w trzech egzem
plarzach. Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki, w tym
adekwatne oznaczenia identyfikacyjne, w celu uniemożliwienia podro
bienia dokumentu.
(1) Dz.U. L 121 z 15.5.1993, str. 20. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem
(WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284
z 31.10.2003, str. 1).
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Artykuł 3
Dokument drukuje się na papierze ważącym co najmniej 80 g/m2.
Wytrzymałość papieru jest taka, aby nie ulegał on łatwo podarciu lub
fałdowaniu.
▼M1
Artykuł 3a
Jeżeli wszystkie państwa – państwo członkowskie pochodzenia,
państwo członkowskie przeznaczenia i wszelkie państwa członkowskie
tranzytu – korzystają ze wspólnego systemu elektronicznego do udzie
lania zgody na przemieszczenie materiałów wybuchowych na terenie
Unii, stosuje się procedurę określoną w akapitach od drugiego do
piątego.
▼C1
Odbiorca przedkłada dokument wewnątrzwspólnotowego przemiesz
czenia materiałów wybuchowych na papierze lub w wersji elektro
nicznej z wypełnionymi sekcjami 1–4 jedynie właściwemu organowi
państwa członkowskiego przeznaczenia.
▼M1
Po udzieleniu zgody państwo członkowskie przeznaczenia wysyła tę
zgodę państwu członkowskiemu pochodzenia, korzystając ze wspólnego
systemu elektronicznego.
Po udzieleniu zgody właściwy organ państwa członkowskiego pocho
dzenia wnosi o udzielenie zgody do właściwych organów wszystkich
państw członkowskich tranzytu, korzystając ze wspólnego systemu elek
tronicznego.
Po otrzymaniu zgody od wszystkich zainteresowanych państw człon
kowskich właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia wydaje
dostawcy dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia mate
riałów wybuchowych, będący dowodem udzielania zgody przez
wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, na papierze umożli
wiającym pewną identyfikację tego dokumentu, w języku(-ach) państwa
członkowskiego pochodzenia, państwa członkowskiego (państw człon
kowskich) tranzytu (w stosownych przypadkach), państwa członkow
skiego przeznaczenia oraz w języku angielskim.
▼B
Artykuł 4
Niniejszą decyzję stosuje się po upływie sześciu miesięcy od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jej wejście
w życie nie zmienia obowiązującej zgody udzielonej na czas określony
dla wielokrotnych przemieszczeń ważnej do czasu upływu daty ważno
ści.
Artykuł 5
Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK
Dokument wewnątrzwspólnotowego przemieszczenia materiałów wybuchowych
9 ust. 5 i 6 dyrektywy 93/15/EWG)

►(1) (2) C2
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►(1) C2
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▼B

►(1) M1

