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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 95/50/EF av 6. oktober 1995 
om ensartede framgangsmåter ved kontroll av veitransport av 
farlig gods(1), særlig artikkel 9a, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 94/55/EF av 21. november 1994 om 
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport 
av farlig gods(2) er det fastsatt ensartede regler for transport 
av farlig gods i Fellesskapet.

2) Vedleggene til direktiv 95/50/EF henger sammen med 
vedleggene til direktiv 94/55/EF. Tilpasning av vedleggene 
til direktiv 94/55/EF til den vitenskapelige og tekniske 
utvikling kan påvirke vedleggene til direktiv 95/50/EF.

3) Vedleggene til direktiv 95/50/EF bør endres for å ta hensyn 
til kommisjonsdirektiv 2003/28/EF av 7. april 2003 om 
fjerde tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om veitransport av farlig gods.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for transport av farlig gods nedsatt ved 
direktiv 94/55/EF —

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) EFT L 249 av 17.10.1995, s. 35. Direktivet endret ved europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2001/26/EF (EFT L 168 av 23.6.2001, s. 23).

(2) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2003/28/EF (EUT L 90 av 8.4.2003, s. 45).

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 95/50/EF gjøres følgende endringer:

Vedlegg I, II og III erstattes med vedlegg I, II og III til dette 
direktiv.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og 1. 
forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, 
senest ett år etter at det er kunngjort. De skal umiddelbart 
oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene og en 
sammenligningstabell som viser sammenhengen mellom disse 
bestemmelsene og bestemmelsene i dette direktiv.

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.

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 2. 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 2004.

 For Kommisjonen

 Jacques BARROT

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSDIREKTIV 2004/112/EF

av 13. desember 2004

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 95/50/EF om ensartede 
framgangsmåter ved kontroll av veitransport av farlig gods(*)

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 367 av 14.12.2004, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2005 av 10. juni 2005 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 52 av 13.10.2005, s. 9.

2008/EØS/23/10
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VEDLEGG I

KONTROLLISTE

1. Kontrollsted
  ...........................................................................................................

2.Dato ......................... 3. Tidspunkt ..............................

4. Kjøretøyets nasjonalitetsbokstaver og registreringsnummer  ...............................................................................................................

5. Tilhengerens/semitrailerens nasjonalitetsbokstaver og 
registreringsnummer

 ...............................................................................................................

6. Foretak som utfører transporten, adresse  ...............................................................................................................

7. Fører/sidemann  ...............................................................................................................

8. Avsender, adresse, lastested(1)(2)  ...............................................................................................................

9. Mottaker, adresse, lossested(1)(2)  ...............................................................................................................

10. Samlet mengde farlig gods per transportenhet  ...............................................................................................................

11. Største mengde i henhold til ADR 1.1.3.6 overskredet 	 ja 	 nei

12. Transportmåte 	 bulk 	 stykkgods 	 tank

Dokumenter som skal medbringes

13. Transportdokument 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

14. Skriftlige instruksjoner 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

15. Bilateral avtale/multilateral avtale/nasjonal tillatelse 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

16. Godkjenningsattest for kjøretøy 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

17. Førers kompetansebevis 	 kontrollert 	 overtredelse fastslått 	 ikke relevant

Gjennomføring av transporten

18. Gods tillatt til transport 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

19. Kjøretøyer godkjent for godstypen 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

20. Bestemmelser om transportmåten (bulk, stykkgods, tank) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

21. Forbud mot samlasting 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

22. Lasting, sikring av lasten og håndtering(3) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

23. Lekkasje fra last eller skade på emballasje(3) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

24. UN-merking av kolli/tank(2)(3) (ADR 6) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

25. Merking og etikettering av kolli (f.eks. UN-nummer)(2) (ADR 5.2) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

26. Faresedler på tank/kjøretøy (ADR 5.3.1) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

(1) Fylles ut bare dersom det er relevant for en overtredelse.
(2) Oppgis under «Merknader» for samletransport.
(3) Kontroll av synlige overtredelser.
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27. Merking av kjøretøy/transportenhet (oransje skilt, forhøyet temperatur) 
(ADR 5.3.2-3)

	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

Utstyr i kjøretøyet

28. Alminnelig sikkerhetsutstyr i henhold til ADR 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

29. Utstyr i samsvar med godset som transporteres 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

30. Annet utstyr som angis i de skriftlige instruksjonene 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

31. Brannslokkingsapparat(er) 	  kontrollert 	  overtredelse fastslått 	  ikke relevant

39. Den alvorligste risikokategorien for eventuelle fastslåtte 
overtredelser

	  kategori I 	  kategori II 	  kategori III

40. Merknader ...................................................................................................................................................................................................................

41. Myndighet/tjenestemann som har utført kontrollen .................................................................................................................
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VEDLEGG II

OVERTREDELSER

Den ikke-uttømmende listen nedenfor, som er inndelt i tre risikokategorier (der kategori I er den alvorligste), er 
retningsgivende for hva som skal anses som overtredelser i henhold til dette direktiv.

Det er den myndighet/tjenestemann som utfører kontrollen, som ut fra omstendighetene skal fastslå hvilken 
risikokategori som skal benyttes.

Mangler som ikke er oppført i risikokategoriene, skal klassifiseres i samsvar med kategoribeskrivelsene.

Dersom flere overtredelser fastslås for én og samme transportenhet, skal bare den alvorligste risikokategorien (se nr. 39 
i vedlegg I til dette direktiv) angis i rapporten (vedlegg III til dette direktiv).

1.  Risikokategori I

Dersom overtredelse av aktuelle ADR-bestemmelser innebærer høy risiko for dødsfall, alvorlig personskade eller 
omfattende miljøskader, vil slike mangler normalt kreve umiddelbare korrigerende tiltak, blant annet kjøreforbud for 
kjøretøyet.

Følgende anses som overtredelser:

1. Det farlige godset er ikke tillatt til transport.

2. Lekkasje av farlige stoffer.

3. Bruk av en transportmåte som er forbudt, eller av et uegnet transportmiddel.

4. Bulktransport i containere som er i dårlig stand.

5. Transport i kjøretøyer som mangler godkjenningsdokumenter.

6. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene og utgjør en umiddelbar fare (i andre tilfeller benyttes 
risikokategori II).

7. Bruk av emballasje som ikke er godkjent.

8. Emballasjen er ikke i samsvar med gjeldende emballeringsanvisninger.

9. De særlige bestemmelsene om samemballering er ikke overholdt.

10. Reglene for sikring og stuing av lasten er ikke overholdt.

11. Reglene for samlasting av kolli er ikke overholdt.

12. Den tillatte fyllingsgraden for tanker eller styggods er ikke overholdt.

13. Bestemmelsene om begrensing av mengdene som kan transporteres i én transportenhet, er ikke overholdt.

14. Transport av farlig gods uten at dette angis (f.eks. i dokumenter, ved merking og etikettering av stykkgodset eller 
ved faresedler på og merking av kjøretøyet).

15. Transport uten faresedler på og merking av kjøretøyet.

16. Opplysninger om stoffet som transporteres, som gjør det mulig å avgjøre om de bestemmelsene som gjelder for 
risikokategori I, er fulgt (f.eks. UN-nummer, riktig forsendelsesnavn, emballasjegruppe), mangler.
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17. Føreren mangler gyldig kompetansebevis.

18. Det benyttes åpen ild eller ubeskyttede lamper.

19. Røykeforbudet overholdes ikke.

2.  Risikokategori II

Dersom overtredelse av aktuelle ADR-bestemmelser innebærer en risiko for personskade eller miljøskader, vil slike 
mangler normalt kreve korrigerende tiltak, blant annet utbedring av mangelen på kontrollstedet dersom dette er mulig 
og hensiktsmessig, eller senest når den pågående transporten er avsluttet.

Følgende anses som overtredelser:

1. Transportenheten består av mer enn én trailer/semitrailer.

2. Kjøretøyet oppfyller ikke lenger godkjenningskravene, men utgjør ingen umiddelbar fare.

3. Kjøretøyet mangler brannslokkingsapparater som virker; et brannslokkingsapparat kan fortsatt anses å virke 
dersom det bare er den foreskrevne forseglingen og/eller utløpsdatoen som mangler; dette gjelder imidlertid ikke 
dersom det er åpenbart at brannslokkingsapparatet ikke virker lenger, f.eks. dersom trykkmåleren viser 0.

4. Kjøretøyet mangler det utstyr som kreves i henhold til ADR eller de skriftlige instruksjonene.

5. Prøvings- og inspeksjonsdatoer for emballasje, IBC-containere eller engrosemballasje er ikke overholdt.

6. Transport av kolli med emballasje, IBC-containere eller engrosemballasje som er skadet, eller av tom emballasje 
som ikke er rengjort.

7. Transport av emballert gods i containere som er i dårlig stand.

8. Tanker/tankcontainere (også de som er tomme og ikke rengjort) er ikke ordentlig lukket.

9. Transport av sammensatt emballasje med en ytre emballasje som ikke er ordentlig lukket.

10. Feil etiketter, merker eller faresedler.

11. Det mangler skriftlige instruksjoner i henhold til ADR, eller de skriftlige instruksjonene er ikke relevante for det 
transporterte godset.

12. Kjøretøyet er ikke godt nok bevoktet eller er feilparkert.

3.  Risikokategori III

Dersom overtredelse av aktuelle bestemmelser innebærer en lav risiko for personskade eller miljøskader, vil slike 
mangler ikke kreve korrigerende tiltak på stedet, men kan utbedres hos foretaket på et senere tidspunkt.

Følgende anses som overtredelser:

1. Størrelsen på faresedler eller etiketter, eller størrelsen på bokstaver, figurer og symboler på faresedler eller etiketter, 
oppfyller ikke kravene.

2. Transportdokumentene inneholder bare opplysninger om risikokategori I/(16).

3. Kompetansebeviset er ikke i kjøretøyet, men det er klart at føreren har et slikt.
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VEDLEGG III

MODELL FOR STANDARDSKJEMA FOR UTARBEIDING AV RAPPORTEN TIL KOMMISJONEN OM  
OVERTREDELSER OG SANKSJONER

Stat:  .............................................................................................................  År:  ............................................................................................................

KONTROLL AV VEITRANSPORT AV FARLIG GODS

Kjøretøyer registrert i(1)
Til sammen

Kontrollstat Andre EU-stater Tredjestater

Antall transportenheter som er kontrollert på grunnlag av 
lastens innhold (og ADR)

Antall transportenheter som ikke oppfyller kravene i ADR

Antall transportenheter som har fått kjøreforbud

Antall fastslåtte overtredelser 
etter risikokategori(2)

Risikokategori I

Risikokategori II

Risikokategori III

Antall ilagte sanksjoner etter 
type

Advarsler

Bøter

Annet

BEREGNET SAMLET MENGDE FARLIG GODS SOM 
TRANSPORTERES PÅ VEI:

................................................ tonn eller ............ tonnkm

(1) I dette vedlegg er registreringsstaten den stat der motorvognen er registrert.
(2) Dersom flere overtredelser fastslås for én og samme transportenhet, skal bare den alvorligste risikokategorien angis (se nr. 39 i vedlegg I). 


