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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF av 24 september 2008 av 24. september 2008 om 
innlands transport av farlig gods(1), særlig artikkel 6 nr. 2 og 
artikkel 6 nr. 4), og

ut fra følgende betraktninger:

1) Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt 
III.3 i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF inneholder lister 
over nasjonale unntak som åpner mulighet for å ta hensyn 
til særlige nasjonale forhold. Disse listene bør ajourføres 
slik at de omfatter nye nasjonale unntak.

2) Av klarhetshensyn bør nevnte avsnitt erstattes.

3) Direktiv 2008/68/EF bør derfor endres.

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt 
ved direktiv 2008/68/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 83 av 30.3.2010, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 121/2010 av 10. november 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 12 av 3.3.2011, s. 23.

(1) EUT L 260 av 30.9.2008, s. 13.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Medlemsstatene oppført i vedlegget til denne beslutning gis 
adgang til å gjennomføre unntakene som er angitt i vedlegget 
med hensyn til transport av farlig gods på deres territorium.

Unntakene skal anvendes uten forskjellsbehandling.

Artikkel 2

Avsnitt I.3 i vedlegg I, avsnitt II.3 i vedlegg II og avsnitt III.3 
i vedlegg III til direktiv 2008/68/EF endres i samsvar med 
vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 25. mars 2010.

 For Kommisjonen

 Siim KALLAS

 Visepresident

KOMMISJONSBESLUTNING

av 25. mars 2010

om medlemsstatenes adgang til å vedta visse unntak i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 
2008/68/EF om innlands transport av farlig gods
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