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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
75. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 189. gr. c í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Bandalagið hefur samþykkt röð ráðstafana vegna stofnunar innri
markaðar er mynda á svæði án innri landamæra þar sem frjálsir
vöruflutningar, fólksflutningar, þjónustustarfsemi og
fjármagnsflutningar eru tryggðir í samræmi við ákvæði
sáttmálans.

Eftirlit með flutningi á hættulegum farmi á vegum skal fara fram
í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 4060/89 frá
21. desember 1989 um afnám eftirlits á landamærum
aðildarríkjanna vegna flutninga á vegum og skipgengum
vatnaleiðum (4) og reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3912/92 frá
17. desember 1992 um eftirlit innan bandalagsins á sviði flutninga
á vegum og skipgengum vatnaleiðum með samgöngutækjum sem
eru skráð eða tekin í notkun í þriðja landi (5).

Ráðið samþykkti tilskipun 94/55/EB frá 21. nóvember 1994 um
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi flutning á hættulegum
farmi á vegum (6). Því ætti að samræma eftirlitsaðferðir og
skilgreiningar varðandi þessa tegund flutninga til að auðvelda
skilvirkt eftirlit með því að öryggiskröfum sem kveðið er á um í
þessum tilskipunum hafi verið fullnægt.

Aðildarríkin skulu tryggja að nægilegt eftirlit sé haft með
viðkomandi ökutækjum á yfirráðasvæðum þeirra en reyna að
komast hjá mjög tíðu eftirliti ef unnt er.

Í ljósi dreifræðisreglunnar er nauðsynlegt að bandalagið beiti
sér fyrir bættu öryggi við flutninga á hættulegum farmi.

Við eftirlit skal nota lista yfir sameiginleg atriði sem eiga við
um flutninga alls staðar í bandalaginu.

Nauðsynlegt er að taka saman skrá yfir brot sem öll aðildarríkin
telja það alvarleg að grípa þurfi til ráðstafana, er taki mið af
aðstæðum eða öryggissjónarmiðum, gagnvart ökutækjum sem
hafa gerst brotleg - sem getur eftir atvikum falist í því að
viðkomandi ökutækjum er ekki hleypt inn í bandalagið.

Til að tryggja betur að farið sé eftir öryggisákvæðum við
flutninga á hættulegum farmi á vegum, þarf jafnframt að setja
ákvæði um að eftirlit fari fram í fyrirtækjum í fyrirbyggjandi
skyni, eða þegar í ljós kemur við vegaeftirlit alvarlegt brot á
lögum um flutninga á hættulegum farmi.

Viðhafa skal slíkt eftirlit varðandi allan hættulegan farm sem er
fluttur á vegum að öllu leyti eða að hluta til á yfirráðasvæði
aðildarríkjanna, óháð brottfarar- eða ákvörðunarstað farmsins
eða skráningarlandi ökutækisins.

Ef um alvarleg eða endurtekin brot er að ræða er hægt að fara
fram á það við lögbær yfirvöld í aðildarríkinu þar sem ökutækið
er skráð, eða fyrirtækið hefur staðfestu, að þau geri viðeigandi
ráðstafanir jafnframt því sem þeim ber að tilkynna aðildarríkinu
sem fer fram á slíkt til hvaða ráðstafana var gripið.

Um beitingu þessarar tilskipunar skal farið eftir skýrslu sem
framkvæmdastjórnin leggur fram.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:
1. gr.

1. Þessi tilskipun gildir um eftirlit aðildarríkjanna með
flutningi á hættulegum farmi á vegum með ökutækjum sem fara
um yfirráðasvæði þeirra eða koma þangað frá þriðja landi.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 249, 17. 10. 1995, bls. 35, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 19/96 frá 26. mars
1996 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 26, 29. 1. 1994, bls. 10 og Stjtíð. EB nr. C 238, 26. 8.
1994, bls. 4.

(2) Stjtíð. EB nr. C 195, 18. 7. 1994, bls. 18.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 3. maí 1994 (Stjtíð. EB nr. C 205, 25. 7. 1994,
bls. 55), sameiginleg afstaða ráðsins frá 21. nóvember 1994 (Stjtíð. EB
nr. C 354, 13. 12. 1994, bls. 1) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 14. mars
1995 (Stjtíð. EB nr. C 89, 10. 4. 1995, bls. 29).

(4)  Stjtíð. EB nr. L 390, 30. 12. 1989, bls. 18. Reglugerðinni var breytt með
reglugerð (EBE) nr. 3356/91 (Stjtíð. EB nr. L 318, 20. 11. 1991, bls. 1).

(5) Stjtíð. EB nr. L 395, 31. 12. 1992, bls. 6.

(6) Stjtíð. EB nr. L 319. 12. 12. 1994, bls. 7.

TILSKIPUN RÁÐSINS 95/50/EB

frá 6. október 1995

um samræmt eftirlit með flutningi á hættulegum farmi á vegum(*)
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Hún gildir ekki um flutninga á hættulegum farmi á vegum með
ökutækjum sem tilheyra herjum eða eru á ábyrgð þeirra.

2. Þessi tilskipun hefur þó ekki áhrif á rétt aðildarríkjanna, að
teknu tilliti til laga bandalagsins, til að gera kröfur varðandi
innanlands- og millilandaflutninga á hættulegum farmi á
yfirráðasvæðum þeirra með ökutækjum sem þessi tilskipun nær
ekki til.

2. gr.
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

- ,,ökutæki“: öll vélknúin ökutæki, með eða án yfirbyggingar,
sem ætluð eru til aksturs á vegum, á fjórum eða fleiri hjólum,
ásamt eftirvögnum, hönnuð fyrir hámarkshraða yfir
25 km/klst., að undanskildum ökutækjum sem fara eftir
teinum, landbúnaðardráttarvélum og hvers konar
hreyfanlegum vélbúnaði,

- ,,hættulegur farmur“: hættulegur farmur samkvæmt
skilgreiningu tilskipunar 94/55/EB,

- ,,flutningar“: allir flutningar á vegum með ökutækjum sem
fara að hluta til eða eingöngu fram á opinberum vegum
innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, þar með talið ferming
og afferming sem fjallað er um í tilskipun 94/55/EB, með
fyrirvara um fyrirkomulag sem mælt er fyrir um í lögum
aðildarríkjanna varðandi ábyrgð í tengslum við slíkan
rekstur,

- ,,fyrirtæki“: einstaklingur, lögpersóna, hvort sem hún rekur
fyrirtæki í hagnaðarskyni eða ekki, eða opinber stofnun,
hvort sem hún er sjálfstæð lagaleg eining eða er háð
sjálfstæðu yfirvaldi, er flytur, fermir eða affermir hættulegan
farm eða sér um flutning hans og fyrirtæki sem geyma um
stundarsakir, safna, pakka eða fá afhendan slíkan farm í
sambandi við flutninga og hafa aðsetur á yfirráðasvæði
bandalagsins,

- ,,eftirlit“: hvers konar eftirlit, skoðun, sannprófun eða
formsatriði sem innlend yfirvöld viðhafa með hliðsjón af
öryggi í flutningum á hættulegum farmi.

3. gr.
1. Aðildarríkin skulu tryggja að haft sé eftirlit með hæfilegum
hluta hættulegra farmsendinga sem fluttar eru á vegum í samræmi
við þessa tilskipun til að kanna hvort þær séu í samræmi við lög
um flutninga á hættulegum farmi á vegum.

2. Slíkt eftirlit skal fara fram á yfirráðasvæði aðildarríkis í
samræmi við 3. gr. reglugerðar (EBE) nr. 4060/89 og 1. gr.
reglugerðar (EBE) nr. 3912/92.

4. gr.
1. Aðildarríkin skulu nota gátlistann í I. viðauka við eftirlit
sem kveðið er á um í þessari tilskipun. Yfirvald skal taka afrit af
gátlistanum eða afhenda ökumanni vottorð um niðurstöður
eftirlits til þess að einfalda megi eða komast hjá frekara eftirliti,

þar sem því verður við komið. Þessi málsgrein er með fyrirvara
um rétt aðildarríkjanna til að gera sérstakar ráðstafanir um
nákvæmara eftirlit.

2. Eftirlitið skal vera í formi slembiúrtaks og ná til mikils hluta
vegakerfisins, ef unnt er.

3. Eftirlit skal fara fram á stöðum þar sem lagfæra má ólögleg
ökutæki til samræmis við reglur telji eftirlitsaðili nauðsynlegt að
kyrrsetja ökutæki eða á stað sem er til þess ætlaður án þess að af
því hljótist hætta.

4. Ef við á og skapi það ekki hættu má taka sýni úr farmi sem
verið er að flytja og senda á rannsóknastofu sem viðurkennd er
af lögbæru yfirvaldi.

5. Eftirlit skal ekki taka óhóflega langan tíma.

5. gr.
Með fyrirvara um önnur viðurlög sem beita má er heimilt að
kyrrsetja ökutæki sem brotið hefur gegn ákvæðum um flutninga
á hættulegum farmi á vegum, einkum einu eða fleiri af þeim
atriðum sem kveðið er á um í II. viðauka, eða senda það á stað
sem eftirlitsyfirvöld tilgreina og skal ökutækið lagfært þar til
samræmis við reglur áður en akstri er haldið áfram, að öðrum
kosti má grípa til ráðstafana teljist slíkt nauðsynlegt með tilliti til
aðstæðna eða af öryggisástæðum; ef nauðsyn krefur má neita
ökutækinu um að koma inn í bandalagið.

6. gr.
1. Eftirlit getur einnig farið fram á athafnasvæði fyrirtækja í
fyrirbyggjandi skyni eða við vegaeftirlit ef brot er upplýst er
stefnt gæti flutningi á hættulegum farmi í tvísýnu.

2. Tilgangurinn með slíku eftirliti er að tryggja að flutningar
á hættulegum farmi á vegum fari fram í samræmi við gildandi
öryggisákvæði.

Ef staðfest eru eitt eða fleiri brot, einkum á atriðum sem skráð
eru í II. viðauka, að því er varðar flutninga á hættulegum farmi á
vegum, skal sjá til þess að flutningarnir fari fram í samræmi við
reglur áður en farmurinn fer frá fyrirtækinu eða gera aðrar
viðeigandi ráðstafanir.

7. gr.
1. Aðildarríkin skulu aðstoða hvert annað til að tryggja góða
framkvæmd þessarar tilskipunar.

2. Alvarleg eða endurtekin brot ökutækis eða fyrirtækis annars
lands, er tefla öryggi við flutninga á hættulegum farmi í tvísýnu,
ber að tilkynna til lögbærra yfirvalda í skráningarríki ökutækisins
eða landsins þar sem fyrirtækið hefur staðfestu.
Lögbær yfirvöld aðildarríkis þar sem alvarlegt eða endurtekið
brot hefur verið skráð geta farið fram á það við lögbær yfirvöld
skráningarríkis ökutækisins, eða landsins þar sem fyrirtækið hefur
staðfestu, að þau geri viðeigandi ráðstafanir gagnvart hinum
brotlega eða brotlegu.
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- hve oft og hvaða viðurlögum var beitt.

2. Framkvæmdastjórnin skal senda Evrópuþinginu og ráðinu
í fyrsta sinn árið 1999 og eftir það á að minnsta kosti þriggja ára
fresti skýrslu um beitingu þessarar tilskipunar í aðildarríkjunum
og tilgreina upplýsingar í samræmi við           1. mgr. hér að
framan.

10. gr.
1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
1. janúar 1997. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni
þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur
um slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem
tilskipun þessi nær til.

11. gr.
Tilskipun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

12. gr.
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Síðarnefndu yfirvöldin skulu tilkynna yfirvöldum aðildarríkisins
þar sem brotin voru skráð um þær ráðstafanir sem gripið er til
gagnvart flytjanda eða fyrirtæki.

8. gr.
Komi í ljós við vegaeftirlit á ökutæki, sem skráð er í öðru
aðildarríki, eitthvað er gefur tilefni til að álíta að um alvarleg eða
endurtekin brot sé að ræða, sem er ekki hægt að rekja við eftirlit
vegna skorts á nauðsynlegum gögnum, geta lögbær yfirvöld
viðkomandi aðildarríkja aðstoðað hvert annað við að upplýsa
málið. Láti lögbær yfirvöld fara fram skoðun í fyrirtæki í þessu
skyni skal tilkynna öðrum hlutaðeigandi aðildarríkjunum um
niðurstöðurnar.

9. gr.
1. Hvert aðildarríki um sig skal senda framkvæmdastjórninni
skýrslu fyrir hvert almanaksár eigi síðar en tólf mánuðum eftir
lok almanksárs, í samræmi við fyrirmyndina í III. viðauka, um
beitingu þessarar tilskipunar ásamt upplýsingum um eftirfarandi:

- ef mögulegt er skal magn hættulegs farms sem á að flytja á
vegum tilgreint eða áætlað (í fluttum tonnum eða tonnum á
kílómetra),

- hversu oft eftirlit fer fram,

- fjölda ökutækja sem skoðuð hafa verið flokkuð eftir
skráningarstað (ökutæki skráð eftir löndum, í öðrum
aðildarríkjum eða þriðju löndum),

- fjölda og tegundir skráðra brota,

Gjört í Lúxemborg 6. október 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

J. BORRELL FONTELLES

forseti.
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I. VIÐAUKI

GÁTLISTI

1. Eftirlitsstaður .............................................................................. 2. Dagsetning ............. 3. Tími ................

4. Landsmerki og skráningarnúmer 5. Landsmerki og skráningarnúmer
ökutækis ..................................................................................... eftirvagns/festivagns ..................................

6. Gerð ökutækis o vörubíll o vagnalest o liðskipt ökutæki með pöllum

7. Flutningafyrirtæki/póstfang ......................................................................................................................................

................................................................................................... 8. Ríkisfang ...................................................

9. Ökumaður ...................................................................................................................................................................

10. Aðstoðarmaður .........................................................................................................................................................

11. Sendandi, póstfang, fermingarstaður(1)......................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

12. Viðtakandi, póstfang, affermingarstaður(1) ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

13. Brúttómassi hættulegs farms á flutningseiningu ........................................................................................................

14. Magntakmarkanir samkvæmt spássíunr. 10 011 brotnar Jáo Neio

15. Flutt er í

o föstum tanki o lausum tanki o tankagámum o tankasamstæðum

o búlkum o gámum o pökkum

Skjöl um borð í ökutæki

16. Flutnings-/fylgiskjal o skoðað o brot staðfest o á ekki við

17. Skrifleg fyrirmæli o skoðað o brot staðfest o á ekki við

18. Tvíhliða/marghliða samningur/innlent leyfi o skoðað o brot staðfest o á ekki við

19. Viðurkenningarvottorð ökutækis o skoðað o brot staðfest o á ekki við

20. Vottorð um þjálfun ökumanns o skoðað o brot staðfest o á ekki við

(1) Tilgreint í ,,athugasemdir“ ef um samflutninga er að ræða.
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Ökutæki í flutningi

21. Farmur sem heimilt er að flytja o skoðað o brot staðfest o á ekki við

22. Búlkafarmur o skoðað o brot staðfest o á ekki við

23. Farmur í tönkum o skoðað o brot staðfest o á ekki við

24. Farmur í gámum o skoðað o brot staðfest o á ekki við

25. Leyfður farmur fyrir gerð ökutækis o skoðað o brot staðfest o á ekki við

26. Bann við farmblöndun o skoðað o brot staðfest o á ekki við

27. Meðferð og geymsla(2) o skoðað o brot staðfest o á ekki við

28. Farmleki eða skemmdar umbúðir(2) o skoðað o brot staðfest o á ekki við

29. SÞ-númer/-umbúðamerkingar(1)(2) o skoðað o brot staðfest o á ekki við

30. Merking ökutækis og/eða gáms o skoðað o brot staðfest o á ekki við

31. Hættumerking(ar) tanks eða búlka o skoðað o brot staðfest o á ekki við

Búnaður ökutækis

32. Verkfæri til bráðabirgðaviðgerða o skoðað o brot staðfest o á ekki við

33. Minnst eitt sett af skorðum á ökutæki o skoðað o brot staðfest o á ekki við

34. Tvö appelsínugul ljós o skoðað o brot staðfest o á ekki við

35. Slökkvitæki (eitt eða fleiri) o skoðað o brot staðfest o á ekki við

36. Persónuhlífar fyrir ökumann o skoðað o brot staðfest o á ekki við

37. Ýmislegt/athugasemdir

38. Skoðunaraðili/skoðunarmaður

(1) Tilgreint í ,,athugasemdir“ ef um samflutninga er að ræða.

(2) Sýnileg brot athuguð.
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II. VIÐAUKI

BROT

Í þessari tilskipun telst eftirfarandi brot:

1. Framur sem er án flutningsleyfis.

2. Vanti yfirlýsingu sendanda um að farmurinn og pökkun hans sé í samræmi við flutningsreglugerðir.

3. Komi fram leki á hættulegum efnum frá ökutækinu við skoðun vegna þess að tankur eða pakkningar
eru óþétt.

4. Ökutæki sem er án gerðarviðurkenningarvottorðs eða vottorð er ekki í samræmi við reglugerð.

5. Ökutæki sem hafa ekki appelsínugul merki eða appelsínugul merki eru ekki í samræmi við reglugerð.

6. Ökutæki sem eru án öryggisleiðbeininga eða eru með rangar öryggisleiðbeiningar.

7. Ófullnægjandi ökutæki eða umbúðir.

8. Hafi ökumaður ekki fengið starfsþjálfun til flutninga á hættulegum farmi á vegum eins og reglur
gera ráð fyrir.

9. Vanti slökkvitæki í ökutæki.

10. Vanti hættumerkingar samkvæmt reglugerð á ökutæki eða umbúðir.

11. Vanti í ökutæki flutnings-/fylgiskjöl eða séu upplýsingar um hættulegan farm um borð ekki í
samræmi við fyrirmæli.

12. Falli ökutæki ekki undir tvíhliða/marghliða samning eða uppfylli ekki ákvæði samningsins.

13. Yfirfullur tankur.
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III. VIÐAUKI

STAÐLAÐ EYÐUBLAÐ FYRIR SKÝRSLU UM BROT OG
VIÐURLÖG SEM SENDA SKAL TIL
FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

Land: ................................................................................................... Ár: ...............................

Vegaeftirlit

Skráningarstaður ökutækis (1)

Skoðunar- Önnur aðildar- Þriðju lönd Heildarfjöldi
land ríki ESB

Fjöldi skoðaðra ökutækja

Fjöldi skráðra brota
eftir tegund brots

Hve oft og hvaða
viðurlögum var beitt

(1) Að því er þennan viðauka varðar er skráningarlandið landið þar sem vélknúna ökutækið er skráð.


