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EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 
  

                           TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2004/111/EB                         2008/EES/23/07 

frá 9. desember 2004 

um fimmtu a lögun a  tækniframförum á tilskipun rá sins 94/55/EB um samræmingu á lögum 
a ildarríkjanna var andi flutning á hættulegum farmi á vegum (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 94/55/EB frá 21. nóvember 
1994 um samræmingu á lögum a ildarríkjanna var andi 
flutning á hættulegum farmi á vegum (1), einkum 8. gr., 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Vi aukar A og B vi  tilskipun 94/55/EB vísa til vi auka 
A og B vi  Evrópusamning um millilandaflutninga á 
hættulegum farmi á vegum (ADR-samninginn) í 
útgáfunni sem ö la ist gildi 1. júlí 2003. 

2) ADR-samningurinn er uppfær ur á tveggja ára fresti. 
ví ver ur breytt útgáfa í gildi frá 1. janúar 2005 me  

a lögunartíma til 30. júní 2005. 

3) ví er nau synlegt a  breyta vi aukum A og B vi  
tilskipun 94/55/EB. 

4) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit nefndarinnar um flutning á 
hættulegum farmi sem um getur í 9. gr. tilskipunar 
94/55/EB. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um vi auka A og B vi  tilskipun 94/55/EB er breytt 
sem hér segir: 

_______________  

(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 365, 10.12.2004, bls. 25. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2005 frá 10. júní 
2005 um breytingu á XIII. vi auka (Flutningastarfsemi) vi  EES-
samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins nr. 
52, 13.10.2005, bls. 9. 

(1) Stjtí . EB L 319, 12.12.1994, bls. 7. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/28/EB (Stjtí . ESB L 90, 
8.4.2003, bls. 45). 

1. Í sta  vi auka A komi eftirfarandi: 

„Ákvæ i vi auka A vi  Evrópusamninginn um milli-
landaflutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR-
samninginn) í útgáfunni sem ö la ist gildi 1. janúar 2005 
og er á gert rá  fyrir ví a  or i  a ildarríki komi í sta  
or sins samningsa ili. 

Breyttur texti útgáfunnar frá 2005 í vi auka A vi  ADR-
samninginn ver ur birtur jafnskjótt og textinn er til á 
öllum opinberum tungumálum Bandalagsins.“ 

2. Í sta  vi auka B komi eftirfarandi: 

„Ákvæ i vi auka B vi  Evrópusamninginn um millilanda-
flutninga á hættulegum farmi á vegum (ADR-samninginn) 
í útgáfunni sem ö la ist gildi 1. janúar 2005 og er á gert 
rá  fyrir ví a  or i  a ildarríki komi í sta  or sins 
samningsa ili. 

Breyttur texti útgáfunnar frá 2005 í vi auka B vi  ADR-
samninginn ver ur birtur jafnskjótt og textinn er til á 
öllum opinberum tungumálum Bandalagsins.“ 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
1. júlí 2005. au skulu egar í sta  senda framkvæmda-
stjórninni texta essara ákvæ a og samsvörunartöflu milli 
vi komandi ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar 

au eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur 
um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi tekur til. 
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3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 9. desember 2004. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jacques BARROT 

framkvæmdastjóri. 

 

 
 
 


