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KOMISJONI DIREKTIIV 2001/7/EÜ,
29. jaanuar 2001,
millega kolmandat korda kohandatakse tehnika arenguga nõukogu direktiivi 94/55/EÜ ohtlike
kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 21. novembri 1994. aasta direktiivi 94/
55/EÜ ohtlike kaupade autovedu käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) viimati muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2000/61/EÜ, (2) eriti selle
artiklit 8,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

2. B lisa asendatakse järgmisega:
“B LISA

Alates. 1. juulist 2001 kehtiva ohtlike kaupade rahvusvaheliste autovedude Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) B lisa sätted, kusjuures sõna “osalisriik” asendatakse sõnaga “liikmesriik”
NB:

Direktiivi 94/55/EÜ lisad A ja B sisaldavad alates 1. juulist 1999 kohaldatava rahvusvahelise ohtlike kaupade
autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) lisasid
A ja B.
ADR-kokkulepet ajakohastatakse iga kahe aasta järel ja
seepärast kehtib alates 1. juulist 2001 muudetud versioon, mille üleminekuperiood kestab 31. detsembrini
2002, välja arvatud klassi 7 ohtlike kaupade puhul
(radioaktiivsed ained), mille üleminekuperiood kestab 31.
detsembrini 2001.

(3)

Seepärast tuleb direktiivi 94/55/EÜ lisasid muuta.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
ohtlike kaupade veo komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

ADR-kokkuleppe B lisa 2001. aasta versiooni konsolideeritud tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”
Artikkel 2

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks
vajalikud õigus- ja haldusnormid klassi 7 ohtlike kaupade osas
hiljemalt 31. detsembriks 2001 ja muude klasside ohtlike kaupade osas hiljemalt 31. detsembriks 2002. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende sätete ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike
õigusnormide tekstid.
Artikkel 3

Artikkel 1
Direktiivi 94/55/EÜ lisasid muudetakse järgmiselt.
1. A lisa asendatakse järgmisega:

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.
Artikkel 4

“A LISA

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Alates 1. juulist 2001 kehtiva ohtlike kaupade rahvusvaheliste autovedude Euroopa kokkuleppe (ADR-kokkuleppe) A lisa sätted, kusjuures sõna “osalisriik” asendatakse sõnaga “liikmesriik”

Brüssel, 29. jaanuar 2001

NB:

ADR-kokkuleppe A lisa 2001. aasta versiooni konsolideeritud tekst avaldatakse niipea, kui see on kättesaadav kõikides ühenduse ametlikes keeltes.”

(1) EÜT L 319, 12.12.1994, lk 7.
(2) EÜT L 279, 1.11.2000, lk 40.
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