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ÁkvÖRÐUN FRAmkvæmdASTjóRNARINNAR

frá 14. janúar 2011

um að leyfa aðildarríkjum að samþykkja tilteknar undanþágur samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB um flutning á hættulegum farmi á landi og 

skipgengum vatnaleiðum (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 9724)

(2011/26/ESB)
FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/
EB frá 24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi 
á landi og skipgengum vatnaleiðum (1), einkum 2. og 4. mgr. 
6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í þætti I.3. í I. viðauka, þætti II.3. í II. viðauka og þætti 
III.3. í III. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er að finna 
skrár yfir landsbundnar undanþágur sem heimila að 
tekið sé tillit til sérstakra, innlendra aðstæðna. Rétt er 
að uppfæra þessar skrár til að bæta við nýjum lands-
bundnum undanþágum.

2) Til glöggvunar er viðeigandi að skipta þessum þáttum út 
í heild sinni.

3) Því ber að breyta tilskipun 2008/68/EB til samræmis við 
það.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutning á 
hættulegum farmi, sem var komið á fót með tilskipun 
2008/68/EB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Aðildarríkin sem talin eru upp í viðaukanum við þessa 
ákvörðun hafa heimild til þess að beita þeim undanþágum sem 
þar eru settar fram varðandi flutning á hættulegum farmi á 
þeirra yfirráðasvæði.

Undanþágunum skal beitt án mismununar.

2. gr.

Þætti I.3. í I. viðauka, þætti II.3. í II. viðauka og þætti III.3. í 
III. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa ákvörðun.

3. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 14. janúar 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Siim Kallas

 varaforseti.
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(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 13, 18.1.2011, bls. 64. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 139/2011 frá 2. 
desember 2011 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 
15.3.2012, bls. 28.

(1) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13.
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Sjá Stjtíð. ESB L 13, 18.11.2011, bls. 65, að því er varðar viðaukann.  


