
Nr. 6/4 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/695 

frá 7. apríl 2017 

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(2017) 2198) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 og þætti II.3 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er að finna skrár yfir landsbundnar 

undanþágur sem heimila að tekið sé tillit til sérstakra, innlendra aðstæðna. Tiltekin aðildarríki báðu um nokkrar nýjar 

landsbundnar undanþágur og nokkrar breytingar á heimiluðum undanþágum. 

2) Heimila ætti þessar undanþágur. 

3) Af þessum sökum þarf að aðlaga þátt I.3 í I. viðauka og þátt II.3 í II. viðauka og fyrir skýrleika sakir skal þeim skipt út í 

heild sinni. 

4) Því ætti að breyta tilskipun 2008/68/EB til samræmis við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar um flutning á hættulegum 

farmi sem komið var á fót með tilskipun 2008/68/EB. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Aðildarríkin, sem talin eru upp í viðaukanum, 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 og þætti II.3 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa ákvörðun. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 101, 13.4.2017, bls. 37. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 24/2018 frá 

9. febrúar 2018 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemì) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13. 

2019/EES/6/02 
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3. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 7. apríl 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Violeta BULC 

framkvæmdastjóri. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB er breytt sem hér segir: 

1) Í stað þáttar I.3 í I. viðauka komi eftirfarandi: 

„I.3. Landsbundnar undanþágur 

Undanþágur aðildarríkjanna fyrir flutning á hættulegum farmi á eigin yfirráðasvæði á grundvelli 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 

2008/68/EB. 

Númerakerfi undanþága: RO-a/bi/bii-MS-nn 

RO = Vegur 

a/bi/bii = 2. mgr. 6. gr. (a-liður, i. og ii. liður b-liðar) 

MS = Skammstöfun fyrir aðildarríki (e. member state) 

nn = númer pöntunar 

Á grundvelli a-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB 

AT Austurríki 

RO-a-AT-1 

Efni: Lítið magn fyrir alla flokka nema 1, 6.2 og 7. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningur á hættulegum farmi pakkaður í takmörkuðu magni. 

Efni landslöggjafarinnar: Allt að 30 kg eða lítrar af hættulegum farmi, sem tilheyrir ekki flutningaflokki 0 eða 1, í innri 

umbúðum fyrir takmarkað magn (LQ) eða í pakkningum í samræmi við ADR-samninginn eða, ef um er að ræða þunga 

hluti, má pakka þeim saman í X-merkta kassa. 

Endanlegum notendum er leyft að sækja vörurnar úr versluninni og skila þeim aftur í verslunina og smásölum er leyft að 

flytja þær til endanlegra notenda eða milli þeirra eigin verslana.  

Takmörkin á hverri flutningseiningu eru 333 kg eða lítrar og flutningar eru leyfilegir innan 100 km marka. 

Merkja þarf kassana með samræmdum hætti og einfaldað flutningsskjal látið fylgja með. 

Einungis fá ákvæði gilda um lestun og meðhöndlun. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022 

BE Belgía 

RO–a–BE–1 

Efni: Flokkur 1 — Lítið magn.  
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Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Í lið 1.1.3.6 er magn sprengifimra efna til námugraftar sem flytja má í venjulegu ökutæki 

takmarkað við 20 kg. 

Efni landslöggjafarinnar: Umráðendur geymslustöðva, sem liggja langt frá afhendingarstaðnum, geta fengið leyfi til að 

flytja 25 kg af dínamíti eða öflugum sprengiefnum og að hámarki 300 hvellhettur í venjulegum vélknúnum ökutækjum háð 

skilyrðum sem sett eru af hálfu þjónustuaðila vegna sprengiefna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE– 2 

Efni: Flutningur á óhreinum tómum ílátum sem hafa innihaldið afurðir í mismunandi flokkum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.6. 

Efni landslöggjafarinnar: Upplýsingar í flutningsskjalinu „óhreinar tómar umbúðir sem hafa innihaldið afurðir í mismunandi 

flokkum“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Dérogation 6-97. 

Athugasemdir: Undanþága sem framkvæmdastjórnin hefur skráð sem nr. 21 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE–3 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–a–BE–4 

Viðfangsefni: undanþága frá öllum kröfum ADR-samningsins vegna innanlandsflutninga á að hámarki 1000 notuðum, 

jónískum reykskynjurum frá einkaheimilum að meðhöndlunarstöðinni í Belgíu fyrir milligöngu söfnunarstöðva sem 

fyrirhugað er að verði til staðar vegna sértækrar söfnunar á reykskynjurum. 

Tilvísun í ADR-samninginn: allar kröfur. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 

Efni landslöggjafarinnar: Þegar reykskynjarar eru af samþykktri tegund þarf ekki reglubundið eftirlit á jónískum 

reykskynjurum á heimilum frá sjónarmiði geislalækninga. Flutningur á þessum reykskynjurum til endanlegs notanda er 

einnig undanþeginn frá kröfum ADR-samningsins. (Sjá d-lið í 2.2.7.1.2). 

Í tilskipun 2002/96/EB (um raf- og rafeindabúnaðarúrgang) er gerð krafa um sértæka söfnun á notuðum reykskynjurum til 

meðhöndlunar á prentplötum og á jónískum reykskynjurum til að fjarlægja geislavirk efni. Til að gera þessa sértæku söfnun 

mögulega er búið að þróa áætlun til að hvetja einkaheimili til að koma með notaða reykskynjara á söfnunarstöð þaðan sem 

þeim er svo komið til meðhöndlunarstöðvar, stundum í gegnum aðrar söfnunarstöðvar eða millistigsgeymslu.  
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Á söfnunarstöðvum verður hægt að nálgast málmpakkningar sem hægt er að pakka að hámarki 1000 reykskynjurum í. Frá 

stöðvunum er hægt að flytja eina pakkningu með reykskynjurum ásamt öðrum úrgangi í millistigsgeymslu eða 

meðhöndlunarstöð. Pakkningin verður merkt með orðinu „reykskynjari“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: áætlunin fyrir sértæka söfnun reykskynjara er hluti af skilyrðunum fyrir að fjarlægja 

samþykkt tæki sem kveðið er á um í 2. lið d-liðar 1. liðar 3. gr. í konunglegri tilskipun frá 20.7.2001: almenn reglugerð um 

geislavarnir. 

Athugasemdir: Þessi undanþága er nauðsynleg til að gera sértæka söfnun notaðra, jónískra reykskynjara mögulega. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

DE Þýskaland 

RO–a–DE–1 

Efni: Sampökkun og samlestun bifreiðahluta sem eru með flokkunarkóðann 1.4G með tilteknum hættulegum farmi (n4). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10 og 7.5.2.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um sampökkun og samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: númerin UN 0431 og UN 0503 má lesta með tilteknum hættulegum farmi (vörum sem tengjast 

framleiðslu bifreiða) í tilteknu magni, sem skráð er í undanþágunni. Ekki skal fara yfir gildið 1000 (samanbærilegt við  

lið 1.1.3.6.4). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); 

Ausnahme 28. 

Athugasemdir: Undanþágan er nauðsynleg fyrir skjóta afgreiðslu á öryggishlutum í bifreiðar sem veltur á staðbundinni 

eftirspurn. Sökum þess hve vöruúrvalið er mikið er ekki algengt að þessar vörur séu geymdar á bílaverkstæðum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DE–2 

Efni: Undanþága frá kröfunni um flutningsskjal og yfirlýsingu farmsendanda fyrir tiltekið magn af hættulegum farmi eins 

og skilgreint er í lið 1.1.3.6 (n1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.1 og 5.4.1.1.6 

Efni viðaukans við tilskipunina: Innihald flutningsskjalsins. 

Efni landslöggjafarinnar: Fyrir alla flokka nema 7. flokk: engin flutningsskjöl eru nauðsynleg nema magn farmsins, sem 

fluttur er, fari yfir magnið sem gefið er upp í lið 1.1.3.6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 18. 

Athugasemdir: Upplýsingarnar sem koma fram á merkingu og merkimiðum pakka teljast fullnægjandi fyrir innanlands-

flutninga þar eð flutningsskjal er ekki alltaf við hæfi þegar um er að ræða svæðisbundna dreifingu. 

Undanþága sem framkvæmdastjórnin hefur skráð sem nr. 22 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–a–DE–3 

Efni: Flutningur á mælistöðlum og eldsneytisdælum (tómum, óhreinsuðum). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Ákvæði fyrir UN-númer 1202, 1203 og 1223. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Umbúðir, merking, skjöl, leiðbeiningar fyrir flutning og meðhöndlun, leiðbeiningar fyrir 

áhöfn ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Lýsing á viðeigandi reglum og viðbótarákvæðum um beitingu undanþágunnar, allt að 1000 lítrar: 

sambærilegt við tómar, óhreinsaðar umbúðir og yfir 1000 lítra: farið að tilteknum reglum fyrir tanka; aðeins flutningur á 

tómum og óhreinsuðum umbúðum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 24. 

Athugasemdir: Listi nr. 7, 38, 38a. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DE-5 

Efni: Heimild fyrir sampökkun. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10.4 MP2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 1.4S, 2, 3 og 6.1: heimild fyrir sampökkun hluta í flokki 1.4S (skothylki fyrir handvopn), 

úðaefni (flokkur 2) og hreinsi- og meðhöndlunarefni í flokki 3 og 6.1 (skráð UN-númer), í setti sem selja á í litlu magni í 

sampökkunarumbúðum í pökkunarflokki II. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 21. 

Athugasemdir: Listi númer 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

DK Danmörk 

RO–a–DK–2 

Efni: Flutningar á vegum á umbúðum sem innihalda sprengifim efni og umbúðum sem innihalda hvellhettur með sama 

ökutæki. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Fara verður að reglunum í ADR-samningnum þegar hættulegur farmur er fluttur á vegum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l. 

Athugasemdir: Af hagnýtum ástæðum er nauðsynlegt að geta lestað saman í sama ökutæki sprengifimum efnum og 

hvellhettum þegar slíkur farmur er fluttur frá birgðageymslunni að vinnustaðnum og til baka aftur.  
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Þegar danskri löggjöf um flutning á hættulegum farmi er breytt munu dönsk yfirvöld heimila slíkan flutning með 

eftirfarandi skilyrðum: 

1. Flutt er að hámarki 25 kg af sprengifimum efnum í D-flokki. 

2. Fluttar eru að hámarki 200 hvellhettur í B-flokki. 

3. Pakka verður hvellhettum og sprengifimum efnum sér í umbúðir sem eru vottaðar af hálfu SÞ í samræmi við reglurnar 

sem settar eru fram í tilskipun 2000/61/EB um breytingu á tilskipun 94/55/EB. 

4. Fjarlægðin milli umbúða, sem innihalda hvellhettur, og umbúða, sem innihalda sprengifim efni, verður að vera 1 metri 

hið minnsta. Þessi fjarlægð skal haldast jafnvel eftir að snögghemlað hefur verið. Umbúðir, sem innihalda sprengifim 

efni, og umbúðir, sem innihalda hvellhettur, verða að vera staðsettar með þeim hætti að unnt er að fjarlægja þær úr 

ökutækinu á skömmum tíma. 

5. Fara verður að öllum öðrum reglum er varða flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–DK-3 

Efni: Flutningar á vegum á umbúðum og vörum sem innihalda úrgang eða leifar af hættulegum farmi í tilteknum flokkum 

frá heimilum og fyrirtækjum, í því skyni að farga þeim. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar og kaflar 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 og 8.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um flokkun, sérákvæði, pökkunarákvæði, málsmeðferðarreglur um vörusendingu, 

kröfur um smíði og prófanir á umbúðum, almennar kröfur varðandi flutningseiningar og búnað um borð og kröfur um 

menntun. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilt er að pakka innri umbúðum og vörum sem innihalda úrgang eða leifar af hættulegum 

farmi í tilteknum flokkum, sem safnað er frá heimilum eða fyrirtækjum í því skyni að farga þeim, saman í tilteknar ytri 

umbúðir og/eða safnumbúðir og þær fluttar samkvæmt sérstökum verklagsreglum fyrir sendingar, þ.m.t. sérstakar 

takmarkanir varðandi umbúðir og merkingu. Magn hættulegs farms í hverjum innri umbúðum, hverjum ytri umbúðum 

og/eða hverri flutningseiningu er takmarkaður. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4. stk. 3. 

Athugasemdir: Sorphirðustjórar geta ekki beitt öllum ákvæðum í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB þegar 

úrgangi með leifum af hættulegum farmi er safnað frá einkaheimilum og fyrirtækjum í því skyni að farga þeim. 

Úrgangurinn er vanalega í umbúðum sem hafa verið seldar í smásölu. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019. 

FI Finnland 

RO–a–FI-1 

Efni: Flutningur hættulegs farms í tilteknu magni í hópbifreiðum 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1, 4 og 5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur, pökkunarákvæði, merkingar og gögn.  
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Efni landslöggjafarinnar: 

Í hópbifreiðum með farþegum má flytja lítið magn af tilgreindum hættulegum farmi sem farm að því tilskildu að 

heildarmagnið fari ekki yfir 200 kíló. Einstaklingur má flytja hættulegan farm, sem um getur í lið 1.1.3, í hópbifreið ef 

umræddur varningur er pakkaður til smásölu og er ætlaður til eigin nota. Heildarmagn eldfims vökva í áfyllanlegum ílátum 

má ekki fara yfir 5 lítra. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands (Trafi) um flutning á hættulegum farmi á vegum og stjórnsýsluúrskurður 

um flutning á hættulegum farmi á vegum (194/2002). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FI–2 

Efni: Lýsing á tómum tönkum í flutningsskjalinu. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 5, 5.4.1 

Efni viðaukans við tilskipunina: 

Sérákvæði varðandi flutning í tankbifreiðum eða flutningseiningum með fleiri en einn tank. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Við flutning á tómum, óhreinsuðum tankbifreiðum eða flutningseiningum með einn eða fleiri tank, sem eru merktir í 

samræmi við lið 5.3.2.1.3, getur síðasta flutta efnið, sem merkt er í flutningsskjalinu, verið efnið með lægsta blossamarkið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FI-3 

Efni: Viðvörunarmerkingar og merking flutningseiningarinnar fyrir sprengiefni. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði um merkingu með appelsínugulum hættuskiltum 

Efni landslöggjafarinnar: 

Flutningseiningar (yfirleitt sendibifreiðar), sem flytja lítið magn af sprengiefnum (hámarksnettómassi: 1000 kg) í grjót-

námur og vinnustaði, má merkja að framan og aftan með hættuskilti samkvæmt fyrirmynd nr. 1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum 

Lokadagsetning: 30. júní 2021  
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FR Frakkland 

RO–a–FR–2 

Efni: Flutningur á úrgangi, sem kemur frá umönnunarstarfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og 

er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfum ADR-samningsins um flutning á úrgangi, sem kemur frá umönnunar-

starfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 12. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–FR-5 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í almenningssamgöngutækjum (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Farþegaflutningar og flutningur á hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á hættulegum farmi, öðrum en þeim í flokki 7, sem leyfð eru sem handfarangur í 

almenningssamgöngutækjum: aðeins ákvæðin sem sett eru fram í liðum 4.1, 5.2 og 3.4 og varða umbúðir, merkingar og 

merkimiða böggla gilda. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies 

terrestres, annexe I paragraphe 3.1. 

Athugasemdir: Í handfarangri má aðeins vera hættulegur farmur sem ætlaður er til persónulegra nota eða nota í eigin 

atvinnustarfsemi. Færanlegir gasgeymar eru leyfilegir fyrir sjúklinga með öndunarerfiðleika í því magni sem nauðsynlegt er 

fyrir eina ferð. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

RO–a–FR-6 

Efni: Flutningar í eigin þágu á hættulegum farmi í litlu magni (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skylda að hafa flutningsskjal. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur í eigin þágu á hættulegum farmi, öðrum en þeim í flokki 7, sem eru ekki umfram 

mörkin sem sett eru í 1.1.3.6, fellur ekki undir þá skyldu að hafa meðferðis flutningsskjal sem kveðið er á um í lið 5.4.1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies 

terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

RO–a–FR-7 

Efni: Flutningar á vegum á sýnum af hreinum efnum, blöndum og vörum sem innihalda hættulegan varning að því er varðar 

markaðseftirlit.  
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Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði, flokkun, sérákvæði og undanþágur varðandi flutning á hættulegum farmi 

sem er pakkaður í takmörkuðu magni, ákvæði varðandi notkun pakkninga og tanka, sendingaraðferðir, kröfur um umbúða-

hönnun, ákvæði um flutningsskilyrði, meðhöndlun, lestun og losun, kröfur varðandi flutningatæki og flutningastarfsemi, 

kröfur varðandi smíði og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Sýni af hreinum efnum, blöndum og vörum sem innihalda hættulegan varning, sem eru flutt til 

greiningar sem hluti af markaðseftirliti, skulu pökkuð í samsettum pakkningum. Þau skulu virða reglurnar um 

hámarksmagn fyrir innri umbúðir, eftir því hvaða tegund hættulegs farms um ræðir. Ytri umbúðirnar skulu fullnægja 

kröfunum fyrir kassa úr hörðu plasti (4H2, kafli 6.1 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB). Ytri umbúðirnar verða 

að bera merkið í lið 3.4.7 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB og textann „Sýni til greiningar“ (á frönsku: 

“Echantillons destinés à l'analyse”). Að því tilskildu að farið sé að þessum ákvæðum fellur flutningurinn ekki undir 

ákvæðin í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports 

de marchandises dangereuses par voies terrestres 

Athugasemdir: Undanþágan í lið 1.1.3 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB tekur ekki til flutnings á sýnum, sem 

innihalda hættulegan farm, sem lögbær yfirvöld hafa tekið, eða sem tekin voru fyrir þeirra hönd, til greiningar. Til að 

tryggja skilvirkt markaðseftirlit hefur Frakkland innleitt málsmeðferð sem byggir á kerfinu sem á við um takmarkað magn 

til að tryggja öryggi í flutningum á sýnum sem innihalda hættulegan farm. Þar sem það er ekki alltaf hægt að beita 

ákvæðunum í töflu A hefur hámarksmagn í innri umbúðum verið ákvarðað með hagnýtari hætti. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019. 

HU Ungverjaland 

RO-a-HU-1 

Efni: Samþykkt á RO-a-DE-2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

RO–a-HU-2 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

IE Írland 

RO–a–IE–1 

Efni: Undanþága frá kröfum um flutningsskjal í lið 5.4.0 í ADR-samningnum fyrir flutning plágueyða í ADR-flokki 3, 

taldir upp í lið 2.2.3.3 sem FT2-plágueyðar (blossamark < 23 °C) og ADR-flokki 6.1, taldir upp í lið 2.2.61.3 sem  

T6-plágueyðar, fljótandi (blossamark ekki undir 23 °C), ef magn hættulega farmsins, sem fluttur er, fer ekki yfir magnið 

sem sett er fram í lið 1.1.3.6 í ADR-samningnum.  
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Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um flutningsskjal. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals fyrir flutning á plágueyðum í ADR-flokkum 3 og 6.1 ef magn 

hættulega farmsins, sem fluttur er, fer ekki yfir magnið sem sett er fram í lið 1.1.3.6 í ADR-samningnum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”. 

Athugasemdir: Við svæðisbundna flutninga og afhendingu á slíkum plágueyðum er þessi krafa óþarfi og íþyngjandi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-4 

Efni: Undanþága frá kröfunum í liðum 5.3, 5.4 og 7 og viðauka B í ADR-samningnum í tengslum við flutning á 

gashylkjum, sem notuð eru sem skammtarar (fyrir drykkjarvörur), þegar þau eru flutt í sama ökutæki og drykkjarvörurnar 

(sem hylkin eru ætluð í). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3, 5.4, 7 og viðauki B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Merking ökutækja, skjöl sem skulu vera meðferðis og ákvæði um flutningatæki og 

flutningarekstur. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfunum í liðum 5.3, 5.4, 7 og viðauka B í ADR-samningnum varðandi gashylki, 

sem notuð eru sem skammtarar fyrir drykkjarvörur, þegar þessi gashylki eru flutt í sama ökutæki og drykkjarvörurnar (sem 

hylkin eru ætluð í). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Aðalstarfsemin felst í dreifingu umbúða með drykkjarvörum, sem eru ekki efni samkvæmt  

ADR-samningnum, ásamt litlu magni af litlum gashylkjum af tilheyrandi drifefni. 

Áður skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-5 

Efni: Undanþága frá kröfunum um hönnun og prófanir á geymum sem og frá ákvæðunum um notkun þeirra, sem um getur í 

lið 6.2 og 4.1 í ADR-samningnum, í tengslum við innanlandsflutninga á Írlandi að því er varðar hylki og þrýstitromlur fyrir 

lofttegundir í flokki 2, sem hafa farið í gegnum fjölþætta flutninga, þ.m.t. sjóflutninga, þegar eftirfarandi kröfur eru 

uppfylltar: i. þessi hylki og þrýstitromlur eru hönnuð, prófuð og notuð í samræmi við alþjóðlega kóðann um siglingu með 

hættulegan varning (IMDG-kóðann), ii. áfylling þeirra fer ekki fram á Írlandi heldur er þeim skilað því sem næst tómum til 

upprunalands fjölþættu flutninganna og iii. þeim er dreift svæðisbundið í litlu magni. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.4.2, 4.1 og 6.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði er varða fjölþætta flutninga, þ.m.t. sjóflutninga, notkun á hylkjum og þrýstitrom-

lum fyrir lofttegundir í ADR-flokki 2 og hönnun og prófanir á þessum hylkjum og þrýstitromlum fyrir lofttegundir í  

ADR-flokki 2.  
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Efni landslöggjafarinnar: Ákvæðin í liðum 4.1 og 6.2 gilda ekki um hylki og þrýstitromlur fyrir lofttegundir í flokki 2 ef: i. 

þessi hylki og þrýstitromlur hafa verið hönnuð og prófuð í samræmi við IMDG-kóðann, ii. þau eru notuð í samræmi við 

IMDG-kóðann, iii. þau voru flutt til sendanda með fjölþættum flutningum, þ.m.t. sjóflutningum, iv. flutningur þeirra til 

endanlegs notanda fer fram í einni ferð, sem lýkur samdægurs, frá viðtakanda fjölþættu flutninganna (sem um getur í iii. 

lið), v. áfylling þeirra fer ekki fram innan ríkisins og þeim er skilað því sem næst tómum til upprunalands fjölþættu 

flutningastarfseminnar (sem um getur í iii. lið) og vi. þeim er dreift svæðisbundið innan ríkisins í litlu magni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Lofttegundirnar í þessum hylkjum og þrýstitromlum hafa eiginleika, sem krafist er af endanlegum notanda, 

sem leiðir til þess að nauðsynlegt er að flytja þær inn utan ADR-svæðisins. Þess er krafist að eftir notkun sé þessum því sem 

næst tómu hylkjum og þrýstitromlum skilað til upprunalandsins í því skyni að fylla á þau sérstaklega tilgreindar  

lofttegundir — áfylling skal ekki fara fram á Írlandi eða á nokkrum hluta innan ADR-svæðisins. Þó svo að hylkin og 

þrýstitromlurnar uppfylla ekki kröfur ADR-samningsins þá uppfylla þau ákvæði IMDG-kóðans og eru samþykkt að því er 

þennan kóða varðar. Gert er ráð fyrir því að fjölþættu flutningarnir, sem hefjast utan ADR-svæðisins, endi við athafnasvæði 

innflytjandans þar sem þessi hylki og þrýstitromlur eru afhent endanlegum notanda í litlu magni á Írlandi. Slíkur flutningur 

innan Írlands myndi falla undir 9. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB eins og henni var breytt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–IE-6 

Efni: Undanþága frá nokkrum ákvæðum þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir, merkingar og 

merkimiða við flutning á útrunnum flugeldavörum í litlu magni (undir mörkunum í lið 1.1.3.6) með flokkunarkóðana 1.3G, 

1.4G og 1.4S í flokki 1 í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB með tilheyrandi kenninúmer UN 0092, UN 0093, 

UN 0191, UN 0195, UN 197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404 UN 0453, UN 0505, UN 0506 eða UN 0507 að 

herbúðum eða -svæði til förgunar. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 1, 2, 4, 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði Flokkun. Ákvæði um umbúðir. Ákvæði um vörusendingu. Hönnun og 

prófanir á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Ákvæði þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir, merkingu og merkimiða við 

flutning á útrunnum flugeldavörum með tilheyrandi kenninúmer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 

0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eða UN 0507 að herbúðum eða -svæði, eiga ekki við, 

að því tilskildu að farið sé að almennum ákvæðum þáttar I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB um umbúðir og að 

viðbótarupplýsingar séu tilgreindar í flutningsskjalinu. Undanþágan á aðeins við um svæðisbundinn flutning á þessum 

útrunnu flugeldavörum í litlu magni að herbúðum eða -svæði til öruggrar förgunar. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g). 

Athugasemdir: Flutningur á litlu magni af útrunnum neyðarflugeldum og -blysum til notkunar á sjó, einkum frá eigendum 

skemmtibáta og birgjum fyrir búnað um borð í skipum, að herbúðum eða -svæði til öruggrar förgunar, hafa skapað 

erfiðleika, einkum í tengslum við kröfur um umbúðir. Undanþágan gildir um lítið magn (undir mörkunum sem tilgreind eru 

í lið 1.1.3.6) við svæðisbundna flutninga og nær yfir öll UN-númerin sem eru úthlutuð neyðarflugeldum og -blysum til 

notkunar á sjó. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

RO–a–IE-7 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

PT Portúgal 

RO-a-PT-3 

Efni: Samþykkt á RO–a–UK–4. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 30. janúar 2022. 

SE Svíþjóð 

RO-a-SE-1 

Efni: Samþykkt á RO-a-FR-7. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB (lítið magn) 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9. 

Efni tilskipunarinnar: 

Tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

UK Breska konungsríkið 

RO–a–UK–1 

Efni: Flutningur á tilteknum vörum sem innihalda tiltölulega hættulaus, geislavirk efni, t.d. klukkur, úr, reykskynjara, 

áttavita (E1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Flestallar kröfur ADR-samningsins. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða flutning á efni í flokki 7. 

Efni landslöggjafarinnar: Tilteknar verslunarvörur, sem innihalda geislavirk efni í takmörkuðu magni, eru algerlega 

undanþegnar ákvæðunum í landbundnu reglunum. (Sjálflýsandi búnaður, sem einstaklingi er ætlað að bera; að hámarki  

500 reykskynjarar til einkanota, sem hver um sig hefur virkni sem nemur að hámarki 40 kBq, í hverju ökutæki eða 

járnbrautarvagni; eða að hámarki fimm þrívetnisljósfæri, sem hvert um sig hefur virkni sem nemur að hámarki 10 GBq, í 

hverju ökutæki eða járnbrautarvagni.) 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). 

The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er skammtímaráðstöfun sem verður ekki lengur nauðsynleg þegar sambærilegar breytingar 

á reglum Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar (IAEA) hafa verið teknar upp í ADR-samninginn. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–a–UK-2 

Efni: Undanþága frá kröfunni um flutningsskjal fyrir tiltekið magn af hættulegum farmi (öðrum en þeim sem eru í flokki 7) 

eins og skilgreint er í lið 1.1.3.6 (E2). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6.2 og 1.1.3.6.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur frá tilteknum kröfum um tiltekið magn á flutningseiningu. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals fyrir takmarkað magn nema það sé hluti af stærri farmi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 3(7)(a). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er sniðin að innanlandsflutningum þar sem flutningsskjal á ekki alltaf við þegar um 

svæðisbundna dreifingu er að ræða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–3 

Efni: Undanþága frá kröfunni um slökkvibúnað í ökutækjum sem flytja efni með litla geislavirkni (E4). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.1.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um slökkvibúnað í ökutækjum. 

Efni landslöggjafarinnar: Krafan um slökkvibúnað er felld niður þegar aðeins er verið að flytja pakka sem falla undir 

undanþágu (UN 2908, UN 2909, UN 2910 og UN 2911). 

Takmarkar kröfuna þegar aðeins er verið að flytja fáa pakka. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). 

Athugasemdir: Það skiptir í raun ekki máli hvort slökkvibúnaður sé um borð við flutning á UN 2908, UN 2909, UN 2910 

og UN 2911, sem má oft flytja í litlum ökutækjum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–4 

Efni: Dreifing á vörum í innri umbúðum til smásala eða notenda (að undanskildum þeim í flokki 1, 4.2, 6.2 og 7) frá 

svæðisbundnum dreifingarmiðstöðvum til smásala eða notenda og frá smásölum til endanlegra notenda (N1). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbúðir þurfa ekki að vera með RID-/ADR- eða UN-merkingu eða merktar með nokkrum öðrum 

hætti ef þær innihalda farm sem tilgreindur er í áætlun 3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.  
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Athugasemdir: Kröfur ADR-samningsins eiga ekki við um lokastig flutnings frá dreifingarmiðstöðvum til smásala eða 

notanda eða frá smásala til endanlegs notanda. Tilgangurinn með þessari undanþágu er að heimila að innri ílát fyrir vörur til 

smásöludreifingar séu flutt á lokakafla svæðisbundinnar dreifingar án ytri umbúða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–5 

Efni: Að heimila mismunandi „hámarksheildarmagn á hverja flutningseiningu“ fyrir varning í flokki 1, undirflokki 1 og 2, í 

töflunni í 1.1.3.6.3 (N10). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6.3 og 1.1.3.6.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur er varða það magn sem flutt er í hverri flutningseiningu. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglur um undanþágur fyrir takmörkuðu magni og samlestun sprengiefna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg.  

14 and Schedule 4. 

Athugasemdir: Að heimila mismunandi magntakmarkanir fyrir varning í flokki 1, þ.e. „50“ fyrir undirflokk 1 og „500“ fyrir 

undirflokk 2. Við útreikning á samlestun er margfeldisstuðullinn 20 notaður fyrir flutningaflokk 1 og margfeldisstuðullinn  

2 fyrir flutningaflokk 2. 

Áður skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–6 

Efni: Aukning á hámarksnettómassa sprengifimra hluta sem leyfilegir eru í ökutækjum af gerðinni EX/II (N13). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.5.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á því magni sem flytja má af sprengifimum efnum og hlutum. 

Efni landslöggjafarinnar: Takmarkanir á því magni sem flytja má af sprengifimum efnum og hlutum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3. 

Athugasemdir: Samkvæmt reglum Breska konungsríkisins er hámarksnettómassinn 5000 kg fyrir ökutæki af gerð II fyrir 

aðskilnaðarflokka 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1 J. 

Margir hlutir í flokki 1.1C, 1.1D, 1.1E og 1.1 J, sem fluttir eru í Sambandinu, eru stórir eða fyrirferðarmiklir og eru yfir 

2,5 m að lengd. Þetta eru aðallega sprengifimir hlutir til hernaðarlegra nota. Takmarkanir sem settar eru á smíði ökutækja af 

gerðinni EX/III (sem krafist er að séu lokuð ökutæki) gerir lestun og losun slíkra hluta afar erfiða. Fyrir suma hluti þarf 

sérstakan lestunar- og losunarbúnað bæði við upphaf og lok ferðarinnar. Reyndin er sú að þessi búnaður er sjaldan fyrir 

hendi. Í Breska konungsríkinu eru fá ökutæki í notkun af gerðinni EX/III og það væri afar íþyngjandi fyrir iðnaðinn að 

krefjast þess að smíðuð verði fleiri sérhæfð ökutæki af gerðinni EX/III til að flytja þessa tegund af sprengiefnum. 

Í Breska konungsríkinu eru sprengiefni til hernaðarlegra nota að mestu flutt með atvinnuflytjendum, sem geta ekki nýtt sér 

undanþáguna fyrir hernaðarökutæki í tilskipun 2008/68/EB. Til að leysa þetta vandamál hefur Breska konungsríkið alltaf 

heimilað flutning á allt að 5000 kg af slíkum hlutum með ökutækjum af gerðinni EX/II. Núverandi mörk eru ekki alltaf 

fullnægjandi því hlutur getur innihaldið yfir 1000 kg af sprengiefnum.  
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Síðan 1950 hafa aðeins orðið tvö slys (bæði á 6. áratuginum) þar sem yfir 5000 kg af sprengiefnum sprungu. Slysin voru 

annars vegar af völdum elds í hjólbörðum og hins vegar af völdum ofhitunar í útblásturskerfi sem kveikti í klæðningu 

ökutækisins. Þessir eldar hefðu getað komið upp með minni farm. Enginn slasaðist eða lét lífið. 

Reynslan sýnir að ólíklegt sé að það myndi kvikna í sprengifimum hlutum, sem er rétt pakkað inn, við högg, t.d. við 

árekstur ökutækisins. Gögn frá rannsóknum hersins og gögn úr tilraunum um höggprófun flugskeyta sýna að það þurfi 

meiri högghraða en þann sem myndaðist við 12 metra fall í fallprófuninni til að það kvikni í skothylkjum. 

Þetta myndi ekki hafa áhrif á núverandi öryggisstaðla. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–7 

Efni: Undanþága frá eftirlitskröfum varðandi lítið magn af tilteknum varningi í flokki 1 (N12). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.4 og 8.5 S1(6). 

Efni viðaukans við tilskipunina: Eftirlitskröfur að því varðar ökutæki sem flytja tiltekið magn af hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Ákvæði um örugg bílastæði og eftirlitsaðstöðu en ekki krafa um að stöðugt eftirlit með tilteknum 

farmi í flokki 1, eins og krafist er skv. 6. lið í S1 í kafla 8.5 í ADR-samningnum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24. 

Athugasemdir: Ekki er alltaf hægt að fylgja eftirlitskröfum ADR-samningsins í innlendu samhengi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–8 

Efni: Tilslökun á takmörkunum um flutning á mismunandi sprengiefnum og sprengiefnum sem eru lestuð með öðrum 

tegundum af hættulegum farmi í vögnum, ökutækjum og gámum (N4/5/6). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á tilteknum tegundum af samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: Landslöggjöf er ekki eins takmarkandi að því er varðar samlestun sprengiefna að því tilskildu að 

engin hætta stafi af slíkum flutningum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18. 

Athugasemdir: Breska konungsríkið óskar eftir því að heimila nokkur frávik frá reglunum um samlestun sprengiefna og 

annarra sprengiefna og um samlestun sprengiefna og annars hættulegs farms. Öll frávik munu fela í sér magntakmarkanir á 

einum eða fleiri hlutum farmsins og eru einungis leyfileg að því tilskildu að „allar viðeigandi og mögulegar ráðstafanir hafa 

verið gerðar til að varna því að sprengiefnin komist í tæri við slíkan farm eða stefni í hættu eða sé stefnt í hættu af öllum 

slíkum farmi“. 

Dæmi um frávik sem Breska konungsríkið vill heimila: 

1. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eða 0361, má flytja í sama ökutæki og hættulegur farmur sem flokkast undir UN-númer 1942. 

Takmarka skal það magn af UN 1942 sem heimilað er að flytja með því að líta á það sem sprengiefni í flokki 1.1D.  



Nr. 6/20 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

2. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eða 0453 má flytja í sama ökutæki og 

hættulegan farm (að eldfimum lofttegundum, smitandi efnum og eiturefnum undanskildum) í flutningaflokki 2 eða 

hættulegan farm í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, að því tilskildu að heildarþyngd eða -magn 

hættulegs farms í flutningaflokki 2 fari ekki yfir 500 kg eða lítra og heildarnettóþyngd slíkra sprengiefna fari ekki yfir 

500 kg. 

3. Flytja má sprengiefni í flokki 1.4G með eldfimum vökvum og eldfimum lofttegundum í flutningaflokki 2 eða með 

óeldfimum, óeitruðum lofttegundum í flutningaflokki 3, eða samsetningu af þeim, í sama ökutæki að því tilskildu að 

heildarþyngd eða -magn hættulegs farms fari ekki yfir 200 kg eða lítra og heildarnettóþyngd sprengiefna fari ekki yfir 

20 kg. 

4. Sprengifimir hlutir, sem flokkast undir UN-númer 0106, 0107 eða 0257, má flytja með sprengifimum hlutum í 

aðskilnaðarflokki D, E eða F sem þau eru íhlutir fyrir. Heildarmagn sprengiefna með UN-númer 0106, 0107 eða  

0257 skal að hámarki vera 20 kg. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–a–UK–9 

Efni: Valkostur í staðinn fyrir appelsínugul hættuskilti fyrir litlar vörusendingar með geislavirkum efnum í litlum 

ökutækjum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um að sett séu appelsínugul hættuskilti á lítil ökutæki sem flytja geislavirk efni. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar allar undanþágur sem samþykktar eru samkvæmt þessu ferli. Undanþágan felur í sér 

eftirfarandi: 

Ökutækin skulu: 

a) annað hvort merkt í samræmi við gildandi ákvæði í lið 5.3.2 í ADR-samningnum eða 

b) merkt með skilti sem uppfyllir kröfurnar sem mælt er fyrir um í landslöggjöf ef um er að ræða ökutæki, sem flytja að 

hámarki tíu pakkningar af geislavirku efni sem er ekki kleyft eða undanþegið kleyft geislavirkt efni, og summan af 

flutningsstuðlum þessara pakkninga fer ekki yfir 3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d). 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-a-UK-10 

Efni: Flutningur á úrgangi, sem kemur frá umönnunarstarfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og 

er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþága frá kröfum þáttar I.1 í I. viðauka um flutning á úrgangi, sem kemur frá umönnunar-

starfsemi, sem fellur undir UN 3291 og felur í sér hættu á sýkingu og er með massa sem er að hámarki 15 kg. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Þessi undanþága var upphaflega gefin út samkvæmt „The Carriage of Dangerous 

Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009“, með áorðnum breytingum. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2023.  
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Á grundvelli i. liðar b-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

BE Belgía 

RO–bi–BE–4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í tönkum í því skyni að farga honum með brennslu. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2. 

Efni landslöggjafarinnar: Þrátt fyrir töfluna í lið 3.2 er heimilt, við tilteknar aðstæður, að nota gámatank með tankakóðann 

L4BH í staðinn fyrir tankakóðann L4DH fyrir flutning á vatnshvarfgjörnum vökva, eitraður,flokkur III, ENS (ekki nánar 

skilgreint). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Dérogation 01 — 2002. 

Athugasemdir: Þessa reglu má aðeins nota fyrir flutninga á hættulegum úrgangi á stuttum vegalengdum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-5 

Efni: Flutningur á úrgangi til förgunarstöðva. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.2, 5.4, 6.1 (gamlar reglur: A5, 2X14, 2X12). 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, merking og kröfur er varða umbúðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Í stað þess að flokka úrgang samkvæmt ADR-samningnum er úrgangi raðað niður í mismunandi 

hópa (eldfima leysa, málningu, sýrur, rafhlöður, o.s.frv.) til að komast hjá hættulegum efnahvörfum innan eins hóps. 

Kröfurnar varðandi framleiðslu umbúða eru ekki eins takmarkandi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Athugasemdir: Þessa reglu má nota við flutning á úrgangi í litlu magni til förgunarstöðva. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-6 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–5 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-7 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-8 

Efni: Samþykkt á RO–bi–UK–2.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 30. júní 2020. 

RO–bi–BE-9 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–3. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Lokadagsetning: 15. janúar 2018. 

RO–bi–BE-10 

Efni: Flutningur nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t. flutningur á opinberum vegum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Undanþágurnar varða fylgiskjöl, merkimiða og merkingu umbúða ásamt skírteini ökumannsins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route. 

Athugasemdir: Eftirfarandi skrá veitir númer undanþágunnar í landslöggjöf, leyfða fjarlægð og þann hættulega farm sem 

um ræðir. 

undanþága 2-2001: 300 m (flokkar 3, 6.1 og 8) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 6-2004: hámark 5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 7-2005: þverun opinbers vegar (UN 1202) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 1-2006: 600 m (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 13-2007: 8 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 2-2009: 350 m (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 3-2009: hámark 4,5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 5-2009: hámark 4,5 km (íðefni í umbúðum) — lokadagsetning: 30. júní 2015 

undanþága 9-2009: hámark 20 km (flokkur 2 í umbúðum) — lokadagsetning: 9. september 2015 

undanþága 16-2009: 200 m (IBC-umbúðir) — lokadagsetning: 15. janúar 2018 

Lokadagsetning: 15. janúar 2018. 

DE Þýskaland 

RO–bi–DE–1 

Efni: Að sleppa tilteknum upplýsingum í flutningsskjalinu (n2). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Efni flutningsskjalsins.  
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Efni landslöggjafarinnar: Gildir um alla flokka nema flokk 1 (þó ekki flokk 1.4S), 5.2 og 7: 

Í flutningsskjalinu þarf ekki upplýsingar um eftirfarandi: 

a) viðtakandann, ef um er að ræða svæðisbundna flutninga (nema fyrir fulla hleðslu og flutninga á vissum leiðum), 

b) fjölda og tegund umbúða ef lið 1.1.3.6 er ekki beitt og ef ökutækið er í samræmi við öll ákvæði viðauka A og B, 

c) ef um er að ræða tóma óhreinsaða tanka nægir flutningsskjalið fyrir síðasta farminn. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 18. 

Athugasemdir: Ekki er unnt að beita öllum ákvæðum að því er varðar þá tegund af umferð sem um er að ræða. 

Undanþágan var skráð hjá framkvæmdastjórninni sem nr. 22 (skv. 10. mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB). 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DE-3 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1 til 5 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, umbúðir og merking. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 2 til 6.1, 8 og 9: Sampökkun og flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum og  

IBC-umbúðum. Úrgangur verður að vera í innri umbúðum (við innsöfnun) og flokkaður í tiltekna úrgangsflokka (til að 

komast hjá hættulegum efnahvörfum innan úrgangsflokks). Notkun sérstakra skriflegra fyrirmæla fyrir úrgangsflokkana og 

sem farmbréf. Söfnun heimilisúrgangs eða úrgangs frá rannsóknarstofum, o.s.frv. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 20. 

Athugasemdir: Listi nr. 6*. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DE-4 

Efni: Samþykkt á RO–bi–BE–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: — 

Lokadagsetning: 1. janúar 2017. 

RO-bi-DE-5 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á UN 3343 (nítróglýserínblanda, óvirk, fljótandi, eldfim, ekki nánar skilgreint (ENS), þar 

sem nítróglýserín er minna en 30% að massa) í gámatönkum, sem undanþegnir eru frá undirlið 4.3.2.1.1 í þætti I.1 í I. 

viðauka við tilskipun 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um notkun gámatanka.  
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Efni ákvæða landslaga: staðbundnir flutningar á nítróglýseríni (UN 3343) í gámatönkum á stuttum vegalengdum, að því 

tilskildu að eftirtalin skilyrði séu uppfyllt: 

1. Kröfur fyrir gámatanka 

1.1. Aðeins má notast við gámatanka, sem eru sérstaklega heimilaðir í þessum tilgangi, og sem að öðru leyti eru í 

samræmi við ákvæðin um smíði, útbúnað, leyfi að því er varðar frumgerðina, prófanir, merkingu og virkni í kafla 

6.8 í I.1. þætti I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB. 

1.2. Lokunarbúnaður gámatanksins verður að hafa þrýstingslosunarkerfi sem gefur eftir við innri þrýsting sem er  

300 kPa (3 bör) yfir eðlilegum þrýstingi og gefur þannig op sem snýr upp á við með þrýstingslosunarsvæði sem er 

a.m.k. 135 cm2 (132 mm í þvermál). Opið má ekki lokast aftur eftir að það hefur verið virkjað. Hægt er að nota 

einn eða fleiri öryggisþætti með sömu virkjunaratferli og samsvarandi þrýstingslosunarsvæði sem öryggis-

mannvirki. Tegund öryggismannvirkis þarf að hafa staðist gerðarprófun og hlotið gerðarsamþykki af ábyrgum 

yfirvöldum. 

2. Merking 

Hver gámatankur skal merktur á báðum hliðum með hættumerki í samræmi við fyrirmynd 3 í undirlið 5.2.2.2.2 í  

I.1. þætti I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB. 

3. Rekstrarákvæði 

3.1. Það verður að tryggja að nítróglýseríninu sé dreift jafnt í stilliefninu meðan á flutningi stendur og að engin 

aðgreining geti ekki átt sér stað. 

3.2. Á meðan á lestun og losun stendur er ekki leyfilegt að vera í eða á ökutæki nema til þess að stjórna lestunar- og 

losunarbúnaði. 

3.3. Þar sem losun á sér stað þarf að tæma gámatankana alveg. Takist ekki að tæma þá alveg á að loka þeim vel eftir 

losun þar til þeir verða fylltir aftur. 

Upphafleg tilvísun innlend lagaákvæði: undanþága fyrir Nordrhein-Westfalen 

Athugasemdir: Þetta varðar staðbundna flutninga á vegum í gámatönkum á stuttum vegalengdum sem hluti af iðnaðarferli á 

milli tveggja ákveðinna framleiðslustaða. Til þess að framleiða lyfjavöru skal framleiðslustaður A afhenda framleiðslustað 

B resínlausn sem er eldfim (UN 1866) og í pökkunarflokki II í 600 lítra gámatanki, sem hluti af flutningi sem samræmist 

reglum. Á þessum tímapunkti er nítróglýserínlausn bætt við og eftir blöndun verður eftir límblanda, sem inniheldur 

nítróglýserín, óvirkjað, fljótandi, eldfimt, ekki nánar skilgreint, með að hámarki 30% nítróglýserín miðað við massa  

(UN 3343), ætluð til frekari nota. Þetta efni er einnig flutt aftur til framleiðslustaðar A í fyrrnefndum gámatönkum, sem 

hafa verið sérstaklega yfirfarnir og samþykktir af viðeigandi yfirvöldum fyrir þessa tilteknu flutningastarfsemi og eru 

merktir með tankakóðanum L10DN. 

Lok gildistíma: 30. júní 2022. 

RO-bi-DE-6 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnen-

schifffahrt (GGVSEB) 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-bi-DE-7 

Efni: Samþykkt á RO–bi–BE-10  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Lokadagsetning: 20. mars 2021. 

DK Danmörk 

RO–bi–DK–1 

Efni: UN 1202, 1203, 1223 og flokkur 2 — ekkert flutningsskjal. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningsskjals krafist. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er krafist flutningsskjals við flutning á jarðolíuafurðum, sem tilheyra flokki 3, UN 1202, 

1203 og 1223 og lofttegundum í flokki 2 í tengslum við dreifingu (vörur sem afhenda á tveimur eða fleiri viðtakendum og 

söfnun á endursendum vörum við svipaðar aðstæður) að því tilskildu að skriflegu fyrirmælin, auk upplýsinganna sem 

krafist er samkvæmt ADR-samningnum, innihaldi upplýsingar um UN-númer, nafn og flokk. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods. 

Athugasemdir: Ástæðan fyrir þessari innlendu undanþágu er sú að rafeindabúnaður hefur verið þróaður sem gerir t.d. 

olíufélögum, sem nota slíkan búnað, kleift að senda stöðugt upplýsingar um viðskiptavinina til ökutækjanna. Þar eð þessari 

upplýsingar liggja ekki fyrir við upphaf flutningsins og þær munu verða sendar til ökutækisins meðan á flutningnum 

stendur, er ekki hægt að útbúa flutningsskjölin áður en flutningurinn hefst. Flutningur af þessu tagi takmarkast við tiltekin 

svæði. 

Undanþága fyrir Danmörk fyrir svipað ákvæði skv. 10.mgr. 6. gr. tilskipunar 94/55/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-2 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–6. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, með áorðnum 

breytingum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-3 

Efni: Samþykkt á RO–bi–UK–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, með áorðnum 

breytingum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–DK-4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í tilteknum flokkum frá einkaheimilum og fyrirtækjum til nærliggjandi sorp-

hirðustöðva eða millistigsvinnslustöðva í því skyni að farga þeim farmi. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 1 til 9.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði, ákvæði um flokkun, sérákvæði, pökkunarákvæði, sendingaraðferðir, 

kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum, ákvæði um flutningsskilyrði, lestun, losun og meðhöndlun, kröfur varðandi 

áhöfn ökutækisins, búnað, rekstur og gögn og kröfur varðandi smíði og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: Við tiltekin skilyrði getur hættulegur farmur frá einkaheimilum og fyrirtækjum verið fluttur til 

nærliggjandi sorphirðustöðva eða millistigsvinnslustöðva í því skyni að farga þeim farmi. Farið skal að mismunandi 

ákvæðum með hliðsjón af tegund flutnings og þeirri áhættu sem fylgir flutningunum, s.s. magn hættulegs farms í hverjum 

innri umbúðum, hverjum ytri umbúðum og/eða hverri flutningseiningu, og hvort flutningur á hættulegum farmi er til 

viðbótar við meginstarfsemi fyrirtækjanna eða ekki. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4. stk. 3. 

Athugasemdir: Sorphirðustjórar og fyrirtæki geta ekki beitt öllum ákvæðum í þætti I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB 

þegar úrgangur, sem getur innihaldið efnaleifar frá hættulegum farmi, er fluttur frá einkaheimilum og/eða fyrirtækjum til 

nærliggjandi sorphirðustöðva í því skyni að farga þeim. Úrgangurinn er að jafnaði umbúðir, sem hafa verið upphaflega 

fluttar samkvæmt undanþágunni í c-lið í undirlið 1.1.3.1 í þætti I.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB, og/eða seldar í 

smásölu. Undanþágan í c-lið í undirlið 1.1.3.1 gildir þó ekki um flutning til sorphirðustöðva og ákvæði kafla 3.4 í I.1 þætti 

I.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB eru ekki viðeigandi fyrir flutning á notuðum innri umbúðum. 

Lokadagsetning: 1. janúar 2019 

EL Grikkland 

RO–bi–EL–1 

Efni: Undanþága frá öryggiskröfum fyrir fasta tanka (tankbifreiðar) með brúttómassa undir 4 tonnum, sem notaðir eru  

fyrir svæðisbundna flutninga á gasolíu (UN 1202), og sem fyrst voru skráðir í Grikklandi milli 1. janúar 1991 og  

31. desember 2002. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5,  

6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi smíði, búnað, gerðarviðurkenningu, skoðanir og prófanir og merkingu 

fastra tanka (tankbifreiða), færanlegra tanka og gámatanka og lausra yfirbygginga á tönkum, sem hafa hylki úr málmi, og 

rafknúinna ökutækja og geymasamstæða. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbreytingarákvæði: Þó er enn hægt að nota fasta tanka (tankbifreiðar) með brúttómassa undir  

4 tonnum, sem notaðir eru fyrir svæðisbundna flutninga á gasolíu (UN 1202), og sem fyrst voru skráðir í Grikklandi milli  

1. janúar 1991 og 31. desember 2002 og þykkt hylkisins er undir 3 mm. Þessu ákvæði er ætlað að ná til svæðisbundinna 

flutninga fyrir ökutæki sem skráð voru á fyrrnefndu tímabili. Þetta umbreytingarákvæði mun aðeins gilda fyrir tankbifreiðar 

ef þeim er breytt skv. 6.8.2.1.20 og þær aðlagaðar samkvæmt: 

1. ákvæðum ADR-samningsins varðandi eftirlit og prófanir: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5. 

2. Tankar skulu uppfylla kröfurnar í 6.8.2.1.28, 6.8.2.2.1 og 6.8.2.2.2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών 

μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), 

αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Kröfur varðandi smíði, búnað, eftirlit og prófanir á 

föstum tönkum (tankbifreiðum) og færanlegum tönkum, sem eru í notkun, fyrir suma flokka af hættulegum farmi). 

Lokadagsetning: 30. júní 2018.  
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ES Spánn 

RO–bi–ES–2 

Efni: Sérstakur búnaður fyrir dreifingu á vatnsfríu ammoníaki. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.8.2.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Til að koma í veg fyrir að innihald tapist ef skemmdir verða á ytri tengingunum (pípum, 

lokunarbúnaði á hliðum), verður að verja innri stopploka og sæti hans gegn hættu á að rifna af vegna ytra álags eða hönnuð 

til að þola slíkt álag. Áfyllingar- og losunarbúnað (þ.m.t. flansar og skrúftappar) og hlífðarhettur (ef einhverjar eru) verður 

að vera hægt að festa tryggilega til að koma í veg fyrir opnun fyrir slysni. 

Efni landslöggjafarinnar: Tankar, sem notaðir eru í landbúnaði við dreifingu og notkun á vatnsfríu ammoníaki og teknir 

voru í notkun fyrir 1. janúar 1997, mega vera búnir ytri öryggisútbúnaði, í staðinn fyrir innri útbúnað, að því tilskildu að 

hann veiti a.m.k jafn góða vörn og veggir tanksins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3. 

Athugasemdir: Fyrir 1. janúar 1997 var tegund af tanki, sem var búinn ytri öryggisútbúnaði, aðeins notaður í landbúnaði til 

að dreifa vatnsfríu ammoníaki beint á jörðina. Ýmsar tegundir af svona tönkum eru enn í notkun í dag. Þeim er sjaldan ekið 

með hleðslu á vegum heldur eru þeir eingöngu notaðir undir áburð á stórum býlum. 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

FI Finnland 

RO–bi–FI–1 

Efni: Breyting á upplýsingum í flutningsskjalinu fyrir sprengifim efni. 

Lagagrundvöllur: a-liður 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: a-liður 5.4.1.2.1 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sérákvæði fyrir flokk 1. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Í flutningsskjalinu er heimilt að gefa upp fjölda hvellhetta (1000 hvellhettur samsvara 1 kg af sprengifimum efnum) í 

staðinn fyrir raunverulegan nettómassa sprengifimra efna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Reglugerð Samgönguöryggisstofnunar Finnlands um flutning á hættulegum farmi á vegum 

Athugasemdir: 

Upplýsingarnar teljast fullnægjandi fyrir innanlandsflutninga. Þessi undanþága á aðallega við um sprengingariðnaðinn að 

því er varðar lítið magn sem er flutt svæðisbundið. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  



Nr. 6/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

RO–bi–FI-3 

Efni: Samþykkt á RO–bi–DE–1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022. 

FR Frakkland 

RO–bi–FR–1 

Efni: Notkun á siglingaskjali sem flutningsskjal fyrir stuttar vegalengdir eftir losun skips. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Upplýsingar sem eiga að vera í skjalinu, sem notað er sem flutningsskjal fyrir hættulegan 

farm. 

Efni landslöggjafarinnar: Siglingaskjalið er notað sem flutningsskjal innan 15 km radíuss. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 23-4. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–FR-3 

Efni: Flutningur á föstum geymslutönkum fyrir fljótandi jarðolíugas (18). 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á föstum geymslutönkum fyrir fljótandi jarðolíugas er háður sértækum reglum. Gildir 

aðeins um stuttar vegalengdir. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par  

route — Article 30. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–FR-4 

Efni: Samþykkt Ro–bi–UK–2. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses 

par voies terrestres. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2022. 

HU Ungverjaland 

RO–bi-HU–1 

Efni: Samþykkt á RO-bi-SE-3.  



24.1.2019 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 6/29 

 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének 

belföldi alkalmazásáról. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

IE Írland 

RO–bi–IE–3 

Efni: Undanþága, sem gerir kleift að lesta og losa hættulegan farm, sem fellur undir sérákvæðið CV1 í lið 7.5.11 eða S1 í 

kafla 8.5, á opinberum stað án sérstaks leyfis frá lögbærum yfirvöldum. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5 og 8.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Viðbótarákvæði um lestun, losun og meðhöndlun. 

Efni landslöggjafarinnar: Losun og lestun hættulegs farms á opinberum stað er leyfileg án sérstaks leyfis frá lögbærum 

yfirvöldum sem er undanþága frá kröfunum í 7.5.1.1 eða 8.5. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Þetta ákvæði leggur afar þunga byrði á lögbær yfirvöld að því er varðar innanlandsflutninga í ríkinu. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-6 

Efni: Undanþága frá kröfunni í lið 4.3.4.2.2 þar sem þess er krafist að sveigjanleg áfyllingar- og losunarrör, sem eru ekki 

fasttengd við hylki tankbifreiðarinnar, séu tóm meðan á flutningi stendur. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Notkun tankbifreiða. 

Efni landslöggjafarinnar: Sveigjanlegar slöngur á tromlu (þ.m.t. fastar leiðslur sem tengjast þeim) sem festar eru við 

tankbifreiðar, sem notaðar eru við smásöludreifingu jarðolíuafurða með kenninúmerin UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 

1863 og UN 1978, þurfa ekki að vera tómar við flutning á vegum að því tilskildu að fullnægjandi ráðstafanir hafi verið 

gerðar til að koma í veg fyrir að innihald tapist. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Sveigjanlegar slöngur, sem tengdar eru við tankbifreiðar, sem annast flutninga til heimila, verða ávallt að 

vera fylltar, m.a.s. meðan á flutningi stendur. Losunarkerfið er blautkerfi (e. wet-line system) sem þýðir að mælir og slöngur 

tankbifreiðarinnar verða að vera fyllt til að tryggja að viðskiptavinurinn fái rétt magn af vörunni. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-7 

Efni: Undanþága frá sumum kröfum í lið 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11 í ADR-samningnum varðandi flutning í búlkum á 

ammóníumnítratáburði UN 2067 frá höfnum til viðtakenda. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.0, 5.4.1.1.1 og 7.5.11.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Krafan um aðskilið flutningsskjal fyrir hverja ferð með upplýsingum um rétt heildarmagn 

fyrir farminn sem er um borð og krafan um að ökutækið skuli hreinsað fyrir og eftir ferðina. 

Efni landslöggjafarinnar: Tillaga um undanþágu sem á að gera kleift að gera breytingar á kröfunum í ADR-samningnum að 

því er varðar flutningsskjalið og hreinsun ökutækisins í þeim tilgangi að taka tillit til hagnýtra atriða er varða lausaflutninga 

frá höfn til viðtakanda. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Proposed amendment to “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”. 

Athugasemdir: Í ákvæðum ADR-samningsins er krafist: a) sérstaks flutningsskjals með upplýsingum um heildarmassa 

hættulegs farms sem fluttur er í tiltekinni hleðslu og b) sérákvæðisins „CV24“ um hreinsun fyrir sérhverja lestun, sem flutt 

er milli hafnar og viðtakanda, meðan losun búlkaskips á sér stað. Þar sem um er að ræða svæðisbundinn flutning og þetta 

varðar losun búlkaskips þar sem sama efnið er flutt í mörgum ferðum (sama dag eða marga daga samfellt) frá búlkaskipinu 

til viðtakandans, ætti eitt flutningsskjal að duga þar sem fram kemur áætlaður heildarmassi fyrir hverja hleðslu og 

sérákvæðið „CV24“ ætti ekki að vera nauðsynlegt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–IE-8 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi milli athafnasvæðis í einkaeigu og annars farartækis í næsta nágrenni við það 

athafnasvæði, eða milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu sem eru staðsettir í næsta nágrenni við hvorn annan en sem 

opinber vegur aðskilur. 

Tilvísun í viðauka tilskipunarinnar: Þáttur 1.1 í I. viðauka tilskipunar 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglunum er ekki beitt ef farartæki er notað fyrir flutning á hættulegum farmi 

a) milli athafnasvæðis í einkaeigu aðila og annars farartækis í næsta nágrenni við það athafnasvæði, eða 

b) milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu aðila sem eru í næsta nágrenni við hvorn annan en sem geta legið sitt 

hvorum megin við opinberan veg, 

að því tilskildu að flutningurinn fari fram með beinustu leiðinni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of 

Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56. 

Athugasemdir: Mismunandi aðstæður geta komið upp þegar farmur er fluttur milli tveggja hluta athafnasvæðis í einkaeigu 

aðila eða milli athafnasvæðis í einkaeigu aðila og tengds farartækis sem opinber vegur aðskilur. Þessi flutningsmáti felur 

ekki í sér flutning á hættulegum farmi í venjulegri merkingu og því þarf ekki að beita reglunum sem varða flutning á 

hættulegum farmi. Sjá einnig RO-bi-SE-3 og RO-bi-UK-1. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020. 

NL Holland 

RO–bi–NL–13 

Efni: Áætlun frá 2015 um flutning á hættulegum heimilisúrgangi. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5 .4.3, 

6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 og 9.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur varðandi tiltekið magn, sérákvæði, notkun umbúða, notkun ytri umbúða, 

upplýsingaskjöl, hönnun og prófun umbúða, lestun, losun og meðhöndlun, mönnun, búnað, rekstur, ökutæki og gögn, smíði 

og viðurkenningu ökutækja. 

Efni landslöggjafarinnar: ákvæði að því er varða flutning á hættulegum heimilisúrgangi, sem safnað er saman í litlu magni, 

sem og á hættulegum heimilisúrgangi frá fyrirtækjum, sem er afhentur í viðeigandi umbúðum sem rúma að hámarki  

60 lítra. Í ljósi þess að í hverju tilviki er um að ræða lítið magn og að efnin eru ólík í eðli sínu þá er ekki hægt að 

framkvæma flutninginn algerlega í samræmi við ADR-reglur. Í samræmi við framangreinda áætlun er því kveðið á um 

einfaldað afbrigði sem víkur frá fjölda ákvæða ADR-samningsins. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015. 

Athugasemdir: Áætlunin var sett á fót til að gera einstaklingum og fyrirtækjum kleift að losa sig við lítið magn af 

efnaúrgangi á einum stað. Efnin sem um er að ræða samanstanda því af efnaleifum svo sem úrgangsmálningu. Dregið er úr 

hættunni með því að velja flutningsmáta, m.a. með notkun á sérstökum flutningseiningum og setja upp skiltið „reykingar 

bannaðar” sem og að nota gult, blikkandi ljós sem almenningur kemur auðveldlega auga á. Hvað varðar flutninga þá er 

lykilatriði að öryggi sé tryggt. Til að ná því markmiði má t.d. flytja efnin í innsigluðum umbúðum til þess að koma í veg 

fyrir dreifingu eða þeirri áhættu að eiturgufur leki eða safnist upp í ökutækinu. Í ökutækinu eru innbyggðar einingar sem 

henta til þess að geyma ólíkar tegundir úrgangs og koma í veg fyrir tilfærslu og að hlutir færist óvart úr stað eða opnist fyrir 

slysni. Á sama tíma verður flutningsaðilinn að hafa vottorð um menntun og hæfi, þrátt fyrir að um sé að ræða lítið magn 

úrgangs, þar eð efnin geta verið svo ólík í eðli sínu. Vegna skorts á þekkingu einstaklinga á hættunni sem fylgir þessum 

efnum ætti að leggja fram skriflegar leiðbeiningar, eins og mælt er fyrir um í viðaukanum við áætlunina. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

PT Portúgal 

RO–bi–PT–1 

Efni: Flutningsskjöl fyrir UN 1965. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um flutningsskjöl. 

Efni landslöggjafarinnar: Í staðinn fyrir rétt viðskiptaheiti, sem tilgreina á í flutningsskjalinu samkvæmt lið 5.4.1 í RPE 

(Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), að því er varðar bútan- og própangös, sem 

falla undir sameiginlegu fyrirsögnina „UN nr. 1965 vetniskolefnisgas í fljótandi blöndu, ENS“ og flutt eru í hylkjum, má 

nota önnur viðskiptaheiti í samræmi við eftirfarandi: 

„UN 1965 bútan“ ef um er að ræða blöndur A, A01 og A0, eins og lýst er í undirlið 2.2.2.3 í RPE, flutt í hylkjum, 

„UN 1965 própan“ ef um er að ræða blöndu C, eins og lýst er í undirlið 2.2.2.3 í RPE, flutt í hylkjum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei  

No 267-A/2003 of 27 October. 

Athugasemdir: Það er viðurkennt að það er mikilvægt að auðvelda atvinnurekendum að fylla út flutningsskjöl fyrir 

hættulegan farm, að því tilskildu að það hafi ekki áhrif á öryggi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–bi–PT-2 

Efni: Flutningsskjöl fyrir tóma, óhreinsaða tanka og ílát. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um flutningsskjöl 

Efni landslöggjafarinnar: Á ferðinni til baka með tóma tanka og ílát, sem notuð hafa verið til að flytja hættulegan farm, má 

skipta því flutningsskjali, sem vísað er til í lið 5.4.1 í RPE, út fyrir flutningsskjalið, sem gefið var út fyrir ferðina sem farin 

var rétt á undan til þess að afhenda farminn. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Despacho DGTT 15162/2004, 28 July 2004, under Article 5, No 1, of Decreto-Lei  

No 267-A/2003, of 27 October. 

Athugasemdir: Sú krafa um að við flutning á tómum tönkum og ílátum, sem innihaldið hafa hættulegan farm, skuli fylgja 

flutningsskjal í samræmi við RPE, getur í sumum tilvikum valdið erfiðleikum, sem hægt er að halda í lágmarki, án þess að 

hafa áhrif á öryggi. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

SE Svíþjóð 

RO–bi–SE–1 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi til förgunarstöðva fyrir hættulegan úrgang. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hluti 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi gerð umbúða og prófanir á þeim. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á umbúðum, sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, skal fara fram í samræmi 

við ákvæðin í ADR-samningnum og einungis eru leyfðar fáeinar undanþágur frá þeim samningi. Undanþágur eru ekki 

leyfðar fyrir allar tegundir efna og vara. 

Helstu undanþágur eru eftirfarandi: 

Litlum umbúðum (undir 30 kg), sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, má pakka í umbúðir, þ.m.t. IBC-umbúðir 

og stórar umbúðir, án þess að uppfylla ákvæðin í undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 

í þætti I.1 í I. viðauka við þessa tilskipun. Ekki er nauðsynlegt að prófa umbúðir, sem eru tilbúnar fyrir flutning, þ.m.t. IBC-

umbúðir og stórar umbúðir, með dæmigerðu úrtaki af litlum innri umbúðum. 

Þetta er heimilt að því tilskildu: 

— að umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir eru í samræmi við gerð sem hefur verið prófuð og samþykkt samkvæmt 

pökkunarflokki I eða II í viðeigandi ákvæðum í lið 6.1, 6.5 eða 6.6 í þætti I.1 í I. viðauka við þessa tilskipun, 

— að litlar umbúðir séu pakkaðar með íseygu efni sem heldur í sér vökva sem gæti lekið inn á ytri umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar meðan á flutningi stendur, og 

— að umbúðirnar, IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar, sem eru tilbúnar fyrir flutning, hafi brúttómassa sem er ekki 

meiri en leyfður brúttómassi, sem tilgreindur er á UN-merkingunni fyrir pökkunarflokk I eða II, fyrir umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar og 

— að eftirfarandi setningu sé bætt við í flutningsskjalið „Pakkað samkvæmt 16. hluta í ADR-S“ 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum.  
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Athugasemdir: Erfitt er að beita undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 í þætti I.1 í I. 

viðauka við þessa tilskipun vegna þess að prófa á viðkomandi umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir með dæmigerðu 

úrtaki af úrganginum, sem erfitt er að spá um fyrirfram. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-2 

Efni: Nafn og heimilisfang sendanda í flutningsskjalinu. 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Krafa um almennar upplýsingar í flutningsskjalinu. 

Efni landslöggjafarinnar: Samkvæmt landslöggjöfinni er ekki krafist upplýsinga um nafn og heimilisfang sendanda ef 

tómum, óhreinsuðum umbúðum er skilað sem hluti af dreifingarkerfi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Tómar, óhreinsaðar umbúðir, sem verið er að skila, munu í flestum tilfellum enn innihalda lítið magn af 

hættulegum farmi. 

Þessi undanþága er aðallega notuð af fyrirtækjum þegar þau skila tómum, óhreinsuðum gashylkjum í skiptum fyrir full 

hylki. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

RO–bi–SE-3 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t. flutningur á opinberum vegum milli mismunandi hluta 

svæðanna. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur nálægt iðnaðarsvæðum, þ.m.t flutningur á opinberum vegum milli mismunandi hluta 

svæðanna. Undanþágurnar varða merkimiða og merkingu umbúða, flutningsskjöl, skírteini ökumanns og viðurken-

ningarvottorð skv. 9. lið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Það koma oft upp aðstæður þar sem hættulegur farmur er fluttur milli athafnasvæða, sem eru sitt hvorum 

megin við opinberan veg. Flutningur af þessu tagi telst ekki flutningur á hættulegum farmi á einkavegi og ættu því að falla 

undir viðeigandi kröfur. Berist einnig saman við 14. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/49/EB. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-4 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi sem yfirvöld hafa lagt hald á. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Víkja má frá reglunum ef hægt er að rökstyðja það með ástæðum er varða vinnuvernd, áhættu við 

losun, framlagningu á sönnunum, o.s.frv. 

Frávikin eru aðeins leyfileg ef fullnægjandi öryggisstig er uppfyllt við venjuleg skilyrði í flutningi. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Aðeins yfirvöld, sem leggja hald á hættulegan farm, mega beita þessum undanþágum. 

Þessi undanþága er fyrir svæðisbundna flutninga, t.d. á varningi sem lögreglan hefur lagt hald á, eins og sprengifim efni eða 

þýfi. Vandamálið við varning af þessu tagi er að það er aldrei hægt að vera viss um flokkun þeirra. Auk þessa er 

varningurinn oft ekki í umbúðum eða merktur í samræmi við ADR-reglurnar. Lögreglan annast mörg hundruð slíka 

flutninga á hverju ári. Ef um er að ræða smyglað áfengi þá verður að flytja það frá þeim stað sem lagt var hald á það í 

vörugeymslu þar sem sönnunargögn eru geymd og síðan áfram í förgunarstöð og getur verið töluvert langt á milli 

síðarnefndu staðsetninganna. Leyfileg frávik eru eftirfarandi: a) það þarf ekki að merkja hvern og einn pakka, og b) það 

þarf ekki að nota viðurkenndar umbúðir. Hins vegar verða öll vörubretti, sem innihalda slíkar umbúðir, að vera merkt með 

réttum hætti. Uppfylla verður allar aðrar kröfur. Það eru u.þ.b. 20 slíkir flutningar á ári. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-5 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í höfnum og nálægt höfnum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skjöl sem skulu vera í flutningseiningunni. Allar flutningseiningar sem flytja hættulegan 

farm verða að vera búnar sérstökum búnaði. Viðurkenning ökutækis. 

Efni landslöggjafarinnar: 

Ekki þarf að hafa gögn meðferðis í flutningseiningunni (nema skírteini ökumanns). 

Flutningseining þarf ekki að vera útbúin þeim búnaði sem tilgreindur er í 8.1.5. 

Dráttarvélar þurfa ekki að hafa viðurkenningarvottorð. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Berist saman við 14. mgr. 6. gr. tilskipunar 96/49/EB 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-6 

Efni: Vottorð um starfsþjálfun eftirlitsmanna samkvæmt ADR. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.2.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ökumenn ökutækja verða að sitja þjálfunarnámskeið.  
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Efni landslöggjafarinnar: Eftirlitsmenn, sem annast árlega tækniskoðun ökutækisins, þurfa hvorki að sitja þjálfu-

narnámskeiðin, sem um getur í lið 8.2, né að hafa vottorð um starfsþjálfun samkvæmt ADR. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Í sumum tilvikum geta ökutækin, sem verið er að prófa í tækniskoðuninni, verið að flytja hættulegan farm, 

t.d. óhreina, tóma tanka. 

Kröfurnar í lið 1.3 og 8.2.3 eiga enn við. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-7 

Efni: Svæðisbundin dreifing á efnum með kenninúmerin UN 1202, 1203 og 1223 í tankbifreiðum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lýsingin fyrir tóma, óhreinsaða tanka og gámatanka á að vera í samræmi við lið 5.4.1.1.6. 

Ef viðtakendur eru fleiri en einn má setja nafn og heimilisfang þeirra í önnur skjöl. 

Efni landslöggjafarinnar: Lýsingin í flutningsskjalinu samkvæmt lið 5.4.1.1.6 er ekki nauðsynleg fyrir tóma, óhreinsaða 

tanka eða gámatanka ef magn efnisins á lestunaráætluninni er merkt með 0. Nafn og heimilisfang viðtakenda þarf ekki að 

koma fram í neinu skjali í ökutækinu. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-9 

Efni: Svæðisbundinn flutningur í tengslum við landbúnaðarsvæði eða byggingarsvæði. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4, 6.8 og 9.1.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flutningsskjal. Smíði tanka. Viðurkenningarvottorð. 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar í tengslum við landbúnaðarsvæði eða byggingarsvæði þurfa ekki að 

uppfylla vissar kröfur: 

a) yfirlýsingar um hættulegan farm er ekki krafist, 

b) eldri tanka/gáma, sem eru ekki smíðaðir samkvæmt lið 6.8 heldur samkvæmt eldri landslöggjöf, sem festir eru á vagn 

áhafnarinnar, má enn nota. 

c) eldri tanka, sem uppfylla ekki kröfur í liðum 6.7 eða 6.8, og ætlaðir eru til flutninga á efnum með kenninúmerin UN 

1268, 1999, 3256 og 3257 með eða án búnaðar til að leggja vegklæðningu, má enn nota fyrir svæðisbundna flutninga og 

nálægt vegavinnu, 

d) viðurkenningarvottorð fyrir vagna áhafnarinnar og tankbifreiðar með eða án búnaðar til að leggja vegklæðningu er ekki 

krafist. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng.  



Nr. 6/36 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 24.1.2019 

 

Athugasemdir: Vagn áhafnarinnar er nokkurs konar hjólhýsi fyrir áhöfn með áhafnarherbergi og auk þess er festur við 

vagninn ósamþykktur tankur eða gámur fyrir dísileldsneyti ætlað dráttarvélum fyrir skógrækt. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-10 

Efni: Flutningur á sprengiefnum í tönkum. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.4. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sprengiefnum má aðeins pakka í umbúðir í samræmi við lið 4.1.4. 

Efni landslöggjafarinnar: Lögbært landsyfirvald mun samþykkja ökutæki sem ætluð eru til flutninga á sprengiefnum í 

tönkum. Flutningur í tanki er aðeins leyfilegur fyrir þau sprengiefni sem skráð eru í reglugerðinni eða með sérstöku leyfi frá 

lögbæra yfirvaldinu. 

Ökutæki með sprengiefni í tönkum verður að vera merkt í samræmi við liði 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 og 5.3.1.4. Aðeins eitt 

ökutæki í flutningseiningunni má innihalda hættulegan farm. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum og sænsku reglugerðina SÄIFS 1993:4. 

Athugasemdir: Þetta á aðeins við um innanlandsflutninga og þegar flutningarnir eru aðallega svæðisbundnir. Reglurnar, 

sem um er að ræða, voru í gildi áður en Svíþjóð gekk í Evrópusambandið. 

Aðeins tvö fyrirtæki annast flutninga á sprengiefnum í tankbifreiðum. Í nánustu framtíð er búist við að skipt verði yfir í 

ýrulausnir. 

Gömul undanþága nr. 84. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-11 

Efni: Ökuskírteini 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða þjálfun áhafnar ökutækisins. 

Efni landslöggjafarinnar: Þjálfun ökumanna er ekki leyfileg í neinu ökutæki sem um getur í lið 8.2.1.1. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Svæðisbundnir flutningar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–SE-12 

Efni: Flutningur á skoteldum með kenninúmerið UN 0335. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1. liður við sérákvæðið V2 í lið 7.2.4 í viðauka B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði um notkun á ökutækjum af gerðinni EX/II og EX/III. 

Efni landslöggjafarinnar: Við flutning á skoteldum með kenninúmerið UN 0335 gildir 1. liður við sérákvæðið V2 í lið 7.2.4 

aðeins ef nettóþyngd sprengiefnanna fer yfir 3000 kg (4000 kg með eftirvagni) að því tilskildu að skoteldarnir falli undir 

UN 0335 í samræmi við töfluna yfir staðalflokkun í lið 2.1.3.5.5 í 14. endurskoðuðu útgáfu tilmæla Sameinuðu þjóðanna 

um flutning á hættulegum farmi. 

Flokkun af þessu tagi skal vera með samþykki lögbærra yfirvalda. Í flutningseiningunni skal vera staðfesting á flokkuninni. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á vegum 

sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Flutningur á skoteldum takmarkast við tvö stutt tímabil á ári, þ.e. við áramótin og við mánaðamótin 

apríl/maí. Flutningur frá sendanda til afhendingarstaðarins getur farið fram án mikilla vandkvæða með því að nota 

núverandi flota af ökutækjum með EX-viðurkenningu. Dreifing á skoteldum frá afhendingarstöðum til verslunarsvæða og 

afgangsvaranna aftur á afhendingarstaðinn er takmörkuð sökum skorts á ökutækjum með EX-viðurkenningu. Flutningaf-

yrirtækin hafa ekki áhuga á að fjárfesta í slíkum viðurkenningum því þeir fá útgjöldin ekki endurgreidd. Þar sem sendendur 

skoteldanna koma vöru sinni þá ekki á markaðinn setur þetta viðskipti þeirra í hættu. 

Þegar þessi undanþága er nýtt verður flokkun á skoteldunum að liggja fyrir á grundvelli staðallistans í tilmælum Sameinuðu 

þjóðanna sem tryggir nýjustu flokkun sem möguleg er. 

Svipuð undanþága er til fyrir skotelda með kenninúmerið UN 0336 í sérákvæði 651 í lið 3.3.1 í ADR-reglunum frá 2005. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO-bi-SE-13 

Efni: Samþykkt á RO–bi–DK-4 

Lagagrundvöllur: i. liður í b-lið 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB (Svæðisbundnir flutningar á stuttum vegalengdum) 

Með vísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 1 til 9. 

Efni viðaukans við tilskipunina: 

Tilvísun í landslöggjöf: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

UK Breska konungsríkið 

RO–bi–UK–1 

Efni: Ökutæki með hættulegan farm sem fara þvert yfir opinberan veg (N8). 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum. 

Efni landslöggjafarinnar: Reglurnar um flutning á hættulegum farmi gilda ekki á athafnasvæðum í einkaeigu, sem eru 

aðskilin með vegi. Fyrir flokk 7 gildir þessi undanþága ekki um nein ákvæði sem er að finna í reglugerðunum frá 2002 um 

geislavirk efni (flutningar á vegum). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); 

Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b). 

Athugasemdir: Sú staða getur auðveldlega komið upp að vörur eru fluttar milli athafnasvæða í einkaeigu, sem staðsett eru 

beggja vegna vegar. Slíkt fellur ekki undir flutning á hættulegum farmi á opinberum vegum í venjulegum skilningi 

hugtaksins og ætti ekkert ákvæði í reglunum um hættulegan farm að gilda í slíku tilviki. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-2 

Efni: Undanþága frá banni við því að ökumaður eða aðstoðarmaður hans opni umbúðir með hættulegum farmi í 

svæðisbundnum dreifingarkeðjum við flutning frá svæðisbundinni dreifingarmiðstöð til smásala eða endanlegs notanda og 

frá smásala til endanlegs notanda (nema fyrir flokk 7) (N11). 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 8.3.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við því að ökumaður eða aðstoðarmaður hans opni umbúðir með hættulegum farmi. 

Efni landslöggjafarinnar: Banninu við því að umbúðir séu opnaðar er breytt með ákvæðinu„nema stjórnandi ökutækisins 

heimili það“. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3). 

Athugasemdir: Bókstafleg túlkun bannsins í viðaukanum getur valdið smásöludreifingu miklum erfiðleikum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-3 

Efni: Önnur ákvæði að því er varðar flutning á viðartunnum sem innihalda UN 3065 í pökkunarflokki III. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.4, 4.1, 5.2 og 5.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur um umbúðir og merkingar. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar flutning á áfengum drykkjum, sem hafa meira en 24% styrkleika miðað við rúmmál en 

ekki meira en 70% (pökkunarflokkur III), í viðartunnum, sem eru ekki samþykktar í SÞ og án hættumerkja, með skilyrðum 

um strangari kröfur að því er varðar lestun og ökutækið. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14). 

Athugasemdir: Þetta er verðmæt vara sem er háð opinberum vörugjöldum og flytja þarf milli áfengisgerðarinnar og 

tollvörugeymsla í öruggum, innsigluðum ökutækjum sem bera opinbert tollinnsigli. Til að tryggja öryggi er tillit tekið til 

tilslökunar á kröfum varðandi umbúðir og merkingar í viðbótarkröfunum. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RO–bi–UK-4 

Efni: Samþykkt á RO–bi–SE–12 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2007 Part 1. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RO–bi–UK-5 

Efni: Söfnun notaðra rafhlaðna til förgunar eða endurvinnslu. 

Tilvísun í þátt I.1 í I. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Viðaukar A og B. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Sérákvæði 636. 

Efni landslöggjafarinnar: Heimilar eftirfarandi önnur skilyrði í staðinn fyrir sérákvæði 636 í kafla 3.3: 

Notaðar litíumhlöður og -rafhlöður (UN 3090 og UN 3091) sem sóttar eru og fluttar til förgunar frá söfnunarsvæði 

neytenda til millistigsvinnslustöðva, ásamt öðrum hlöðum og rafhlöðum, sem ekki innihalda litíum (UN 2800 og UN 3028), 

þurfa ekki að uppfylla önnur ákvæði ADR-samningsins ef þær uppfylla eftirfarandi kröfur: 

— Þær skulu innpakkaðar í IH2-tunnur eða 4H2-kassa sem uppfylla prófunarkröfurnar fyrir pökkunarflokk II fyrir föst 

efni. 

— Í hverjum pakka má mest vera 5% af litíum rafhlöðum og litíumjónuðum rafhlöðum. 

— Hámarksheildarmassi hvers pakka skal ekki fara yfir 25 kg. 

— Heildarmagn pakkninga á flutningseiningu skal ekki fara yfir 333 kg. 

— Það má ekki flytja annan hættulegan farm. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

2007 part 1. 

Athugasemdir: Safnstöðvar fyrir neytendur eru oftast á smásölustöðum og það borgar sig ekki að þjálfa upp fjölda fólks við 

að flokka og pakka notuðum rafhlöðum samkvæmt ákvæðum ADR-samningsins. Kerfið í Bretlandi myndi starfa eftir 

viðmiðunarreglum úr bresku áætluninni „Waste and Resources Action Programme“ og myndi fela í sér útvegun á 

viðeigandi umbúðum sem uppfylla ADR-kröfur og viðeigandi leiðbeiningar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.” 

2) Í stað þáttar II.3 í II. viðauka komi eftirfarandi: 

„II.3. Landsbundnar undanþágur 

Undanþágur aðildarríkjanna fyrir flutning á hættulegum farmi á eigin yfirráðasvæði á grundvelli 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 

2008/68/EB. 

Númerakerfi undanþága: RA-a/bi/bii-MS-nn 

RA = Járnbraut 

a/bi/bii = 2. mgr. 6. gr. (a-liður, i. og ii. liður b-liðar) 

MS = Skammstöfun fyrir aðildarríki (e. member state) 

nn = númer pöntunar  
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Á grundvelli a-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB 

DE Þýskaland 

RA–a–DE–2 

Efni: Heimild fyrir sampökkun. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 4.1.10.4 MP2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við sampökkun. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkur 1.4S, 2, 3 og 6.1: heimild fyrir sampökkun hluta í flokki 1.4S (hylki fyrir handvopn), 

úðaefni (flokkur 2) og hreinsi- og meðhöndlunarefni í flokki 3 og 6.1 (skráð UN-númer), í setti sem selja á í litlu magni í 

sampökkunarumbúðum í pökkunarflokki II. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 21. 

Athugasemdir: Listi númer 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

FR Frakkland 

RA–a–FR–3 

Efni: Eigin flutningur járnbrautarfyrirtækis. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.4.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Upplýsingar um hættuleg efni sem tilgreina skal í farmbréfinu. 

Efni landslöggjafarinnar: Eigin flutningur járnbrautarfyrirtækis sem er innan þeirra marka sem ákvörðuð eru í lið 1.1.3.6 

fellur ekki undir kröfuna um hleðsluvottorð. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer — Article 20.2. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–FR-4 

Efni: Undanþága fyrir tiltekna póstvagna frá kröfunni um merkingar. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Skylda að festa hættumerkingar á hliðar vagnanna. 

Efni landslöggjafarinnar: Einungis þarf að festa hættumerkingu á póstvagna, sem flytja yfir 3 tonn af efni í sama flokki  

(á ekki við um flokk 1, 6.2 eða 7). 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin 

de fer — Article 21.1. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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SE Svíþjóð 

RA–a–SE–1 

Efni: Ekki er nauðsynlegt að merkja járnbrautarvagn, sem flytur hættulegan farm með hraðflutningi, með hættumerkingum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Nauðsynlegt er að merkja járnbrautarvagna, sem flytja hættulegan farm, með hæt-

tumerkingum. 

Efni landslöggjafarinnar: Ekki er nauðsynlegt að merkja járnbrautarvagn, sem flytur hættulegan farm með hraðflutningi, 

með hættumerkingum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i 

terräng. 

Athugasemdir: Í RID-reglunum eru magntakmarkanir fyrir vörur sem leyfilegt er að flytja með hraðflutningi. Því er um að 

ræða álitaefni er varðar lítið magn. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

UK Breska konungsríkið 

RA–a–UK–1 

Efni: Flutningur hluta, sem innihalda tiltekin tiltölulega hættulaus, geislavirk efni, t.d. klukkur, úr, reykskynjarar, átta-

vitaskífur. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Flestallar kröfur RID-reglnanna. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur er varða flutning á efni í flokki 7. 

Efni landslöggjafarinnar: Tilteknar verslunarvörur, sem innihalda geislavirk efni í takmörkuðu magni, eru algerlega 

undanþegnar ákvæðunum í landbundnu reglunum. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 

1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Athugasemdir: Þessi undanþága er skammtímaráðstöfun sem verður ekki lengur nauðsynleg þegar sambærilegar breytingar 

á reglum Alþjóðakjarnorkumálastofnunarinnar hafa verið teknar upp í RID-reglurnar. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-2 

Efni: Tilslökun á takmörkunum um flutning á mismunandi sprengiefnum og sprengiefnum sem eru lestuð með öðrum 

tegundum af hættulegum farmi í vögnum, ökutækjum og gámum (N4/5/6). 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5.2.1 og 7.5.2.2. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Takmarkanir á tilteknum tegundum af samlestun. 

Efni landslöggjafarinnar: Landslöggjöf er ekki eins takmarkandi að því er varðar samlestun sprengiefna að því tilskildu að 

engin hætta stafi af slíkum flutningum.  
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Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 

1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999). 

Athugasemdir: Breska konungsríkið óskar eftir því að heimila nokkur frávik frá reglunum um samlestun sprengiefna og 

annarra sprengiefna og um samlestun sprengiefna og annars hættulegs farms. Öll frávik munu fela í sér magntakmarkanir á 

einum eða fleiri hlutum farmsins og eru einungis heimiluð ef „allar viðeigandi og mögulegar ráðstafanir hafa verið gerðar 

til að varna því að sprengiefni komist í tæri við slíkan farm eða stefni í hættu eða sé stefnt í hættu af öllum slíkum farmi.“ 

Dæmi um frávik sem Breska konungsríkið gæti viljað heimila: 

1. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 

0290, 0331, 0332, 0360 eða 0361, má flytja í sama ökutæki og hættulegur farmur sem flokkast undir UN-númer 1942. 

Takmarka skal það magn af UN 1942 sem heimilað er að flytja með því að líta á það sem sprengiefni í flokki 1.1D. 

2. Sprengiefni, sem flokkast undir UN-númer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eða 0453 má flytja í sama ökutæki og 

hættulegan farm (að eldfimum lofttegundum, smitandi efnum og eiturefnum undanskildum) í flutningaflokki 2 eða 

hættulegan farm í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, að því tilskildu að heildarþyngd eða -magn 

hættulegs farms í flutningaflokki 2 fari ekki yfir 500 kg eða lítra og heildarnettóþyngd slíkra sprengiefna fari ekki yfir 

500 kg. 

3. Flytja má sprengiefni í flokki 1.4G með eldfimum vökvum og eldfimum lofttegundum í flutningaflokki 2 eða með 

óeldfimum, óeitruðum lofttegundum í flutningaflokki 3, eða einhverja samsetningu þeirra, í sama ökutæki að því 

tilskildu að heildarþyngd eða -magn hættulegs farms fari ekki yfir 200 kg eða lítra og heildarnettóþyngd sprengiefna 

fari ekki yfir 20 kg. 

4. Sprengifimir hlutir, sem flokkast undir UN-númer 0106, 0107 eða 0257, má flytja með sprengifimum hlutum í 

aðskilnaðarflokki D, E eða F sem þau eru íhlutir fyrir. Heildarmagn sprengiefna með UN-númer 0106, 0107 eða 0257 

skal að hámarki vera 20 kg. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

RA–a–UK-3 

Efni: Að heimila mismunandi hámarksheildarmagn á hverja flutningseiningu fyrir varning í flokki, 1 í undirflokki 1 og 2, í 

töflunni í lið 1.1.3.1. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1.1.3.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Undanþágur varðandi tegund flutningastarfsemi. 

Efni landslöggjafarinnar: Að mæla fyrir um reglur um undanþágur að því er varðar takmarkað magn og samlestun sprengi-

efna. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 3(7)(b). 

Athugasemdir: Að heimila mismunandi mörk fyrir takmarkað magn og margföldunarstuðla fyrir samlestun fyrir varning í 

flokki 1, nánar tiltekið „50“ fyrir undirflokk 1 og „500“ fyrir undirflokk 2. Í þeim tilgangi að reikna út samlestun skal nota 

margföldunarstuðulinn „20“ fyrir flutningsflokk 1 og margföldunarstuðulinn „2“ fyrir flutningsflokk 2. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-4 

Efni: Samþykkt RA–a–FR–6. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 5.3.1.3.2.  
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Efni viðaukans við tilskipunina: Tilslakanir á kröfum um viðvörunarmerkingar fyrir flutning á opnum járnbrautarvögnum. 

Efni landslöggjafarinnar: Krafan um viðvörunarmerkingar gildir ekki ef viðvörunarmerkingar ökutækisins sjást greinilega. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2004: Regulation 7(12). 

Athugasemdir: Þetta hefur alltaf verið landsákvæði í Breska konungsríkinu. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

RA–a–UK-5 

Efni: Dreifing á vörum í innri umbúðum til smásala eða notenda (að undanskildum vörum sem tilheyra flokki 1, 4.2, 6.2  

og 7) frá svæðisbundnum dreifingarmiðstöðvum til smásala eða notenda og frá smásölum til endanlegra notenda. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Umbúðir þurfa ekki að vera með RID/ADR- eða UN-merkingu. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment 

Regulations 2007: Regulation 26. 

Athugasemdir: Kröfur RID-reglnanna eru óhentugar fyrir lokastig flutnings frá dreifingarmiðstöð til smásala eða notanda 

eða frá smásala til endanlegs notanda. Tilgangurinn með þessari undanþágu er að heimila að innri ílát fyrir vörur til 

smásöludreifingar séu flutt á járnbrautarleið svæðisbundinnar dreifingar án ytri umbúða. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021. 

Á grundvelli i. liðar b-liðar 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

DE Þýskaland 

RA–bi–DE–2 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 1 til 5 

Efni viðaukans við tilskipunina: Flokkun, umbúðir og merking. 

Efni landslöggjafarinnar: Flokkar 2 til 6.1, 8 og 9: Sampökkun og flutningur á hættulegum úrgangi í umbúðum og  

IBC-umbúðum. Úrgangur verður að vera í innri umbúðum (við innsöfnun) og honum raðað í sérstakan úrgangshóp (til að 

komast hjá hættulegum efnahvörfum innan úrgangshóps). Notkun sérstakra skriflegra fyrirmæla varðandi úrgangshópa og 

sem farmbréf. Söfnun heimilisúrgangs eða úrgangs frá rannsóknarstofu, o.s.frv. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), 

Ausnahme 20. 

Athugasemdir: Listi nr. 6*. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021.  
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RA–bi–DE-3 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á UN 1381 (fosfór, gulur, í vatni), flokkur 4.2, pökkunarflokkur I, í járnbrautartankvögnum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 6.8, 6.8.2.3. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Ákvæði fyrir smíði á tönkum og tankvögnum. Í undirlið 6.8.2.3 í kafla 6.8 er krafist 

gerðarviðurkenningar fyrir tanka sem flytja UN 1381 (fosfór, gulur, í vatni). 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar á UN 1381 (fosfór, gulur í vatni), flokkur 4.2, pökkunarflokkur I, á 

stuttum vegalengdum (frá Sassnitz-Mukran til Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz og Bitterfeld) í járnbrautartankvögnum 

sem eru smíðaðir samkvæmt rússneskum stöðlum. Flutningur á farminum er háður viðbótarrekstrarákvæðum sem lögbær 

öryggisyfirvöld mæla fyrir um. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92. 

Lokadagsetning: 30. janúar 2020 (leyfi framlengt). 

DK Danmörk 

RA–bi–DK-1 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í göngum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lestun, losun og öryggisfjarlægðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Löggjöfin kveður á um önnur ákvæði en þau sem kveðið er á um í þætti II.1 í II. viðauka við 

tilskipun 2008/68/EB varðandi flutning í gegnum járnbrautargöngin í fastri tengingu yfir Stórabelti. Þessi framangreindu 

ákvæði eiga aðeins við um umfang farms og fjarlægðar á milli hættulegs farms. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og 

Øresund, 15. febrúar 2005. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 30. júní 2022. 

RA–bi–DK-2 

Efni: Flutningur á hættulegum farmi í göngum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 7.5. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Lestun, losun og öryggisfjarlægðir. 

Efni landslöggjafarinnar: Löggjöfin kveður á um önnur ákvæði en þau sem kveðið er á um í þætti II.1 í II. viðauka við 

tilskipun 2008/68/EB varðandi flutning í gegnum járnbrautargöngin í fastri tengingu yfir Eyrarsund. Þessi framangreindu 

ákvæði eiga aðeins við um umfang farms og fjarlægðar á milli hættulegs farms. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og 

Øresund, 15. febrúar 2005. 

Athugasemdir: 

Lokadagsetning: 28. febrúar 2022.  
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SE Svíþjóð 

RA–bi–SE–1 

Efni: Flutningur á hættulegum úrgangi til förgunarstöðva fyrir hættulegan úrgang. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: Hlutar 5 og 6. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Kröfur varðandi hönnun og prófun á umbúðum. 

Efni landslöggjafarinnar: Flutningur á umbúðum, sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, skal fara fram í samræmi 

við ákvæðin í þessari tilskipun og einungis eru leyfðar fáeinar undanþágur. Undanþágur eru ekki leyfðar fyrir allar tegundir 

efna og vara. 

Helstu undanþágur eru eftirfarandi: 

Litlum umbúðum (undir 30 kg), sem innihalda hættulegan farm í formi úrgangs, má pakka í umbúðir, þ.m.t. IBC-umbúðir 

og stórar umbúðir, án þess að uppfylla ákvæðin í undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 

í þætti II.1 í II. viðauka við þessa tilskipun. Ekki er nauðsynlegt að prófa umbúðir, sem eru tilbúnar fyrir flutning, þ.m.t. 

IBC-umbúðir og stórar umbúðir, með dæmigerðu úrtaki af litlum innri umbúðum. 

Þetta er heimilt að því tilskildu: 

— að umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir eru í samræmi við gerð sem hefur verið prófuð og samþykkt samkvæmt 

pökkunarflokki I eða II í viðeigandi ákvæðum í lið 6.1, 6.5 eða 6.6 í þætti II.1 í II. viðauka við þessa tilskipun, 

— að litlar umbúðir séu pakkaðar með íseygu efni sem heldur í sér vökva sem gæti lekið inn á ytri umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar meðan á flutningi stendur, og 

— að umbúðirnar, IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar, sem eru tilbúnar fyrir flutning, hafi brúttómassa sem er ekki 

meiri en leyfður brúttómassi, sem tilgreindur er á UN-merkingunni fyrir pökkunarflokk I eða II, fyrir umbúðirnar,  

IBC-umbúðirnar eða stóru umbúðirnar og 

— að eftirfarandi setningu sé bætt við í flutningsskjalið „Pakkað samkvæmt 16. hluta í RID-S“ 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Viðbætir S — Sérstakar reglur fyrir innanlandsflutninga á hættulegum farmi á 

járnbrautum sem gefnar eru út í samræmi við lögin um flutning á hættulegum farmi á vegum. 

Athugasemdir: Erfitt er að beita undirliðum 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 og 6.6.5.4.3 í þætti II.1 í II. 

viðauka við þessa tilskipun vegna þess að prófa á umbúðir, IBC-umbúðir og stórar umbúðir með dæmigerðu úrtaki af 

úrganginum, sem erfitt er að spá um fyrirfram. 

Lokadagsetning: 30. júní 2021 

Á grundvelli ii. liðar í b-lið 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2008/68/EB: 

DE Þýskaland 

RA-bii-DE- 1 

Efni: Staðbundnir flutningar á UN 1051 (blásýra, gerð stöðug, í fljótandi formi, með vatnsinnihald upp á 1% eða minna 

miðað við massa) í járnbrautartankvögnum, með undanþágu frá 1. undirlið í þætti II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/ 

68/EB. 

Tilvísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 4.3.2.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Bann við flutningi á UN 1051 (blásýra, gerð stöðug, í fljótandi formi, með vatnsinnihald 

upp á 1% eða minna miðað við massa, í járnbrautartankvögnum, (RID-tönkum)). 
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Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar með járnbrautarlest á sérleiðum, sem eru liður í skilgreindu iðnaðarferli 

og undir ströngu eftirliti við vel skilgreind skilyrði. Tankvagnar, sem notaðir eru við flutninga, hafa til þess sérstök leyfi og 

smíði þeirra og útbúnaður er aðlöguð að staðaldri í samræmi við nýjustu öryggiskröfur. Ítarlegar reglur eru settar um 

flutningsferlið með viðbótarákvæðum um notkunaröryggi í samráði við viðeigandi öryggisyfirvöld og lögbær yfirvöld á 

sviði neyðarþjónustu og eftirlit með þeim er í höndum viðeigandi eftirlitsyfirvalda. 

Upphafleg tilvísun í innlend lagaákvæði: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E 1/97. 

Lok gildistíma: 1. janúar 2023. 

RA–bii–DE-2 

Efni: Svæðisbundnir flutningar á sérleiðum á UN 1402 (kalsíumkarbíð), pökkunarflokkur I, í gámum á vögnum. 

Með vísun í þátt II.1 í II. viðauka við tilskipun 2008/68/EB: 3.2, 7.3.1.1. 

Efni viðaukans við tilskipunina: Almenn ákvæði varðandi flutning í búlkum. Samkvæmt töflu A í kafla 3.2 er ekki leyfilegt 

að flytja kalsíumkarbíð í búlkum. 

Efni landslöggjafarinnar: Svæðisbundnir flutningar með járnbrautarlest á sérleiðum á UN 1402 (kalsíumkarbíð), pökkunar-

flokkur I, sem eru liður í skilgreindu iðnaðarferli og undir ströngu eftirliti við vel skilgreind skilyrði. Farmurinn er fluttur í 

sérsmíðuðum gámum á vögnum. Flutningur á farminum er háður viðbótarrekstrarákvæðum sem lögbær öryggisyfirvöld 

mæla fyrir um. 

Upphafleg tilvísun í landslöggjöfina: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. 

Lokadagsetning: 15. janúar 2024.” 

 __________  


