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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 71 nr. 1 bokstav c),

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og
ut fra følgende betraktninger:

1) Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) har
ennå ikke fullført sitt standardiseringsarbeid med hensyn
til kvalitetssikring av transport av farlig gods. Kommi-
sjonen kan derfor ikke utarbeide noen rapport om dette
for øyeblikket. Fristen fastsatt i artikkel 1 nr. 2 fjerde ledd
i direktiv 94/55/EF(4) bør derfor endres.

2) De forente nasjoners økonomiske kommisjon for Europa
(UN-ECE) har ennå ikke fullført sitt arbeid med
bestemmelsene om tankkjøretøyers tyngdepunkt som
fastsatt i vedlegg B til Den europeiske avtale om inter-
nasjonal veitransport av farlig gods (ADR). Fristen
fastsatt i artikkel 5 nr. 3 bokstav b) i direktiv 94/55/EF
bør derfor endres.

3) Det bør innføres en bestemmelse som gjør det mulig for
visse medlemsstater på grunn av deres klimatiske forhold
å anvende strengere standarder for visse typer utstyr som
benyttes under transport.

4) CEN har ikke ennå fullført sitt standardiseringsarbeid
med hensyn til beholdere og tanker. Fristene fastsatt i
artikkel 6 nr. 4 i direktiv 94/55/EF bør derfor endres.

5) Det bør sikres at det er samsvar mellom bestemmelsene i
direktiv 94/55/EF og de endringer som er nødvendige for
å tilpasse direktivets vedlegg til den vitenskapelige og
tekniske utvikling.

6) Fristene fastsatt for visse typer utstyr i artikkel 6 nr. 4 i
direktiv 94/55/EF bør forlenges. Fastsettelsen av hvilket
utstyr dette gjelder, samt siste frist for iverksetting av
nevnte direktiv, bør følge framgangsmåten fastsatt i
direktivets artikkel 9.

7) Unntaket fastsatt i artikkel 6 nr. 9 i direktiv 94/55/EF bør
godkjennes etter framgangsmåten fastsatt i direktivets
artikkel 9.

8) Det bør være tillatt for medlemsstatene å vedta unntak for
lokal transport, og slike unntak bør godkjennes etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 i direktiv 94/55/EF.

9) Tiltakene som er nødvendige for gjennomføringen av
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet
som er tillagt Kommisjonen(5).

10) Det bør fastlegges hvilke vilkår som må oppfylles for at
en transport kan anses som ekstraordinær.

11)  Direktiv 94/55/EF bør derfor endres –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 94/55/EF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 2 bokstav c) skal lyde:

«c) kvalitetssikring for foretak når de utfører innenlands
transport som angitt i nr. 1 i vedlegg C.

Anvendelsesområdet for de nasjonale bestemmelsene
om kravene omhandlet i denne bokstav kan ikke utvides.

Nevnte bestemmelser får ikke lenger anvendelse når
tilsvarende tiltak gjøres bindende ved fellesskaps-
bestemmelser.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV
2000/61/EF

av 10. oktober 2000

om endring av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig
gods(*)

2002/EØS/03/177

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 279 av 1.11.2000, s. 40, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2001 av 30. mars 2001 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 30 av 14.6.2001, s. 44.

(1) EFT C 171 av 18.6.1999, s. 17. 
(2) EFT C 329 av 17.11.1999, s. 10. 
(3) Europaparlamentsuttalelse av 18. januar 2000 (ennå ikke offentliggjort i

EFT), Rådets felles holdning av 26. juni 2000 (EFT C 245 av 25.8.2000, s.
7) og europaparlamentsbeslutning av 26. september 2000. 

(4) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved
kommisjonsdirektiv 1999/47/EF (EFT L 169 av 5.7.1999, s. 1). (5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.



Kommisjonen skal, senest to år etter at en europeisk
standard for kvalitetssikring av transport av farlig gods
er trådt i kraft, framlegge for Rådet en rapport der
sikkerhetsaspektene omhandlet i denne bokstav
vurderes, og der det foreslås om disse bestemmelsene
skal forlenges eller oppheves.»

2. I artikkel 5 gjøres følgende endringer:

a) I nr. 2 endres «etter margnr. 10 599 i vedlegg B» til «i
henhold til den særlige bestemmelsen nevnt i nr. 2 i
vedlegg C».

b) I nr. 3

– skal bokstav b) lyde:

«b) Medlemsstatene kan likevel fortsatt anvende
særskilte nasjonale bestemmelser om tyngde-
punktet for tankkjøretøyer registrert på sitt
territorium inntil den særlige bestemmelsen
nevnt i nr. 3 i vedlegg C eventuelt blir endret,
men ikke lenger enn til 30. juni 2001 for tank-
kjøretøyer som omfattes av den særlige
bestemmelsen nevnt i nr. 3 i vedlegg C, i
samsvar med den versjon av ADR som får
anvendelse fra 1. juli 2001, og senest til 30.
juni 2005 for andre tankkjøretøyer.»

– skal ny bokstav c) lyde:

«c) Medlemsstater med en omgivelsestemperatur
som jevnlig er lavere enn –20 °C, kan innføre
strengere standarder med hensyn til drifts-
temperatur for materialer som brukes i plas-
temballasje, tanker og deres utstyr beregnet på
innenlands veitransport av farlig gods utført på
deres territorium, inntil bestemmelser om
egnede referansetemperaturer for bestemte
klimasoner er innarbeidet i vedleggene.»

3. I artikkel 6 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 3 skal lyde:

«3. Medlemsstatene kan på sitt territorium tillate
bruk av kjøretøyer som er bygd før 1. januar 1997, og
som ikke er i samsvar med dette direktiv, men som er
produsert i samsvar med nasjonale krav som gjelder
31. desember 1996, forutsatt at kjøretøyene vedlike-
holdes på et nivå som oppfyller sikkerhetskravene.

Tanker og kjøretøyer som er bygd etter 1. januar 1997,
og som ikke er i samsvar med vedlegg B, men som er
produsert i samsvar med de krav i dette direktiv som
hadde anvendelse da de ble bygd, kan fortsatt brukes i
innenlands transport inntil en dato som skal fastsettes
etter framgangsmåten i artikkel 9.»

b) Nr. 4 skal lyde:

«4. Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale
bestemmelser som er i kraft 31. desember 1996, og
som gjelder konstruksjon av, bruk av samt transport-
vilkår for nye beholdere i henhold til den særlige
bestemmelsen nevnt i nr. 4 i vedlegg C og nye tanker
som avviker fra bestemmelsene i vedlegg A og B, inntil
henvisninger til standarder for konstruksjon og bruk av
tanker og beholdere er tilføyd i vedlegg A og B med
samme bindende virkning som bestemmelsene i dette
direktiv, men ikke lenger enn til 30. juni 2001.
Beholdere og tanker som er produsert før 1. juli 2001,
og som fortsatt oppfyller sikkerhetskravene, kan
fortsatt brukes på de opprinnelige vilkårene.

Disse fristene skal forlenges for beholdere og tanker
som det ikke finnes detaljerte tekniske krav for, eller
som det ikke er tilføyd tilstrekkelige henvisninger til
relevante europeiske standarder for i vedlegg A og B.

Beholderne og tankene nevnt i annet ledd og fristen for
iverksetting av dette direktiv med hensyn til slike
beholdere og tanker, skal fastsettes etter framgangs-
måten i artikkel 9.»

c) Følgende tilføyes på slutten av nr. 6:

«…; imidlertid kan denne datoen utsettes til senest 30.
juni 2001 for plastemballasje med et volum på inntil 20
liter.»

d) Nr. 9 skal lyde:

«9. Forutsatt at Kommisjonen på forhånd har fått
melding senest 31. desember 2002 eller inntil to år etter
siste frist for iverksetting av de endrede versjonene av
vedlegg A og B til dette direktiv, kan medlemsstatene
vedta bestemmelser som er mindre strenge enn
bestemmelsene i vedleggene, for transport på sitt
territorium av bare små mengder av visse typer farlig
gods, unntatt stoffer med middels eller høy radio-
aktivitet.

Forutsatt at Kommisjonen på forhånd har fått melding
senest 31. desember 2002 eller inntil to år etter siste
frist for iverksetting av de endrede versjonene av
vedlegg A og B til dette direktiv, kan medlemsstatene
vedta andre bestemmelser enn dem som er oppført i
vedleggene, for lokal transport begrenset til deres
territorium.

Unntakene fastsatt i første og annet ledd skal anvendes
uten forskjellsbehandling.

Uten hensyn til bestemmelsene over og forutsatt at
Kommisjonen underrettes på forhånd, kan medlems-
statene til enhver tid vedta bestemmelser som tilsvarer

Nr. 3/608 17.1.2002EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



17.1.2002 Nr. 3/609EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

bestemmelser vedtatt av andre medlemsstater med
henvisning til dette nummer.

Kommisjonen skal undersøke om vilkårene fastsatt i
dette nummer er oppfylt, og skal i samsvar med
framgangsmåten fastsatt i artikkel 9 avgjøre om de
berørte medlemsstatene kan vedta nevnte unntak.

e) I nr. 10 annet ledd erstattes «av margnr. 2 010 og 10
602 i vedlegg A og B» med «av de særlige
bestemmelsene nevnt i nr. 5 i vedlegg C».

f) Nr. 11 skal lyde:

«11. Medlemsstatene kan utstede tillatelser som
gjelder bare på deres eget territorium, til å utføre
ekstraordinær transport av farlig gods som enten er
forbudt ved vedlegg A og B, eller som utføres på andre
vilkår enn dem som er fastsatt i nevnte vedlegg,
forutsatt at slik ekstraordinær transport er klart definert
og tidsavgrenset.»

g) I nr. 12 erstattes «margnr. 2 010 og 10 602 i vedlegg A
og B» med «de særlige bestemmelsene nevnt i nr. 5 i
vedlegg C».

4. I artikkel 8 erstattes «vedlegg A og B» med «vedlegg A, B
og C».

5. Artikkel 9 skal lyde:

«Artikkel 9

1. Kommisjonen skal bistås av en komité for transport
av farlig gods.

2. Når det vises til denne artikkel, får artikkel 5 og 7 i
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning
1999/468/EF skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.»

6. Teksten i vedlegget til dette direktiv tilføyes som vedlegg C.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. mai 2001 sette i kraft de
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal sørge for at teksten til de viktigste
internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området
dette direktiv omhandler, blir oversendt Kommisjonen.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Luxembourg, 10. oktober 2000.

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE D. VOYNET

President Formann



VEDLEGG

«VEDLEGG C

Særlige bestemmelser som berører visse artikler i dette direktiv

1. Innenlands transport som nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav c) er følgende:

i) transport av eksplosive stoffer og gjenstander i klasse 1, der mengden eksplosivt stoff per transportenhet
overstiger

– 1 000 kg for faregruppe 1.1, eller

– 3 000 kg for faregruppe 1.2, eller

– 5 000 kg for faregruppe 1.3 og 1.5,

ii) transport av stoffene angitt nedenfor, i tanker eller tankcontainere med et samlet volum på over 3 000 liter:

– stoffer i klasse 2: gass i følgende risikogrupper: F, T, TF, TC, TO, TFC, TOC,

– stoffer i klasse 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1 og 8: stoffer som ikke er oppført under bokstav b) eller c)
i disse klassene, eller som er oppført der, men har et farenummer med tre eller flere signifikante sifre
(ikke null),

iii) følgende kolli i klasse 7 (radioaktivt materiale): kolli med spaltbart materiale, kolli av type B(U), kolli av
type B(M).

2. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 5 nr. 2, er margnr. 10 599 i vedlegg B.

3. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 5 nr. 3 bokstav b), er margnr. 211 128 i vedlegg B.

4. Den særlige bestemmelsen som får anvendelse på artikkel 6 nr. 4, er margnr. 2 211 i vedlegg A.

5. De særlige bestemmelsene som får anvendelse på artikkel 6 nr. 10 og 12, er margnr. 2 010 og 10 602 i vedlegg
A og B.»
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