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KOMMISJONSVEDTAK

av 18. juli 2003

om utsettelse av fristen for gjennomføring av rådsdirektiv 1999/36/EF for visse former for transportabelt trykkutstyr(*)

[meddelt under nummer K(2003) 2591]

(2003/525/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 1999/36/EF av 29. april 1999 
om transportabelt trykkutstyr(1), sist endret ved kommisjonsdi
rektiv 2002/50/EF(2), særlig artikkel 17 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) For trykkfat, flaskebatterier og tanker nevnt i artikkel 2 
i direktiv 1999/36/EF foreligger det ingen detaljerte 
tekniske spesifikasjoner, og det er ikke tilføyd 
tilstrekkelige henvisninger til relevante europeiske 
standarder for dem i vedleggene til rådsdirektiv 94/55/EF 
av 21. november 1994 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om veitransport av farlig gods(3), sist endret ved 
kommisjonsdirektiv 2003/28/EF av 7. april 2003(4), eller 
til rådsdirektiv 96/49/EF av 23. juli 1996 om tilnærming 
av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport 
av farleg gods(5), sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/29/EF av 7. april 2003(6). Derfor bør fristen for 
gjennomføring av direktiv 94/55/EF utsettes for dette 
transportable trykkutstyret.

2) I artikkel 18 i direktiv 1999/36/EF er det fastsatt at 
medlemsstatene i en overgangsperiode på to år regnet 
fra datoen for gjennomføring av direktivet skal tillate 
markedsføring og ibruktaking av transportabelt 
trykkutstyr som oppfyller de regler som gjelder på deres 
territorium før 1. juli 2001. Derfor bør også utløpsdatoen 
for denne perioden utsettes.

3) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for transport av farlig gods, nedsatt i 
artikkel 9 i direktiv 94/55/EF —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fristen for gjennomføring av direktiv 1999/36/EF utsettes 
til 1. juli 2005 for trykkfat, flaskebatterier og tanker.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal tillate markedsføring og ibruktaking av 
utstyret nevnt i artikkel 1 som oppfyller de regler som gjelder 
på deres territorium før 1. juli 2005, i en periode på inntil to år 
fra denne dato, og skal tillate senere ibruktaking av slikt utstyr 
som er markedsført før denne dato.

Artikkel 3

Dette vedtak trer i kraft 1. juli 2003.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. juli 2003.

 For Kommisjonen

 Loyola DE PALACIO

 Visepresident

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 183 av 22.7.2003, s. 45, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 2/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 3.
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