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KOMMISJONSVEDTAK

av 7. november 2002

om endring av rådsdirektiv 94/55/EF med hensyn til fristene for når trykkfat, flaskebatterier og  
tanker til veitransport av farlig gods skal være i samsvar med det(*)

[meddelt under nummer K(2002) 4344]

(2002/886/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 
1994 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
veitransport av farlig gods(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2001/7/EF(2), særlig artikkel 6 nr. 4 tredje ledd, og

ut fra følgende betraktninger:

1) De europeiske standarder som fastsetter detaljerte 
tekniske spesifikasjoner for konstruksjon av, bruk av 
samt transportvilkår for trykkfat, flaskebatterier og tanker 
til veitransport av farlig gods er ennå ikke tilføyd i 
vedlegg A og B til direktiv 94/55/EF fordi Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon (CEN) ennå ikke har fullført 
sitt standardiseringsarbeid med hensyn til slikt utstyr.

2) Det er derfor nødvendig å forlenge fristene fastsatt i 
artikkel 6 nr. 4 i direktiv 94/55/EF for når slike trykkfat, 
flaskebatterier og tanker skal være i samsvar med direktiv 
94/55/EF.

3) Direktiv 94/55/EF bør derfor endres.

4) For å unngå rettsusikkerhet bør dette vedtak få anvendelse 
fra 1. juli 2001 —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Artikkel 6 nr. 4 første ledd i direktiv 94/55/EF skal lyde: 

«Medlemsstatene kan opprettholde nasjonale bestemmelser som 
er i kraft 31. desember 1996, og som gjelder konstruksjon av, 
bruk av samt transportvilkår for nye trykkfat og flaskebatterier 
i henhold til den særlige bestemmelsen nevnt i vedlegg C nr. 4 
og nye tanker som avviker fra bestemmelsene i vedlegg A og 
B, inntil henvisninger til standarder for konstruksjon og bruk 
av tanker, trykkfat og flaskebatterier er tilføyd i vedlegg A 
og B med samme bindende virkning som bestemmelsene i 
dette direktiv, men ikke lenger enn til 30. juni 2003. Trykkfat, 
flaskebatterier og tanker som er produsert før 1. juli 2003 samt 
andre beholdere som er produsert før 1. juli 2001, og som 
fortsatt oppfyller sikkerhetskravene, kan fortsatt brukes på de 
opprinnelige vilkår.»

Artikkel 2

Dette vedtak får anvendelse fra 1. juli 2001.

Artikkel 3

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. november 2002.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident
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(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 308 av 9.11.2002, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 51/2003 av 16. mai 2003 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 39 av 31.7.2003, s. 17.
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