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NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 11 päivänä huhtikuuta 1988,
tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen painoista, mitoista ja eräistä muista teknisistä ominaisuuk
sista annetun direktiivin 85/3 /ETY muuttamisesta

( 88/218/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO , joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamis
sopimuksen ja erityisesti sen 75 artiklan ,
ottaa huomioon komission ehdotuksen ('),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (2),
ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lau
sunnon (3),
sekä katsoo , että

kuljetettaessa tavaroita säädellyissä lämpötiloissa on
välttämätöntä käyttää lämpöeristetyillä seinillä varus
tettuja erityisajoneuvoja ,

ylimääräistä sisätilaa tarvitaan ilman kiertoon ja varmis
tamaan , että kuorma ei kosketa seiniin ; eristystekniikan
ollessa nykyisellä tasolla eristeseinän olisi oltava vähin
tään 45 mm paksu; on sen vuoksi mahdotonta käyttää
tehokkaasti 1 200 x 800 mm:n kokoisia vakiokuormala

voja ja samalla noudattaa 2 500 mm:n suurinta sallittua
leveyttä , ja
tästä syystä direktiivissä 85/3/ETY säädettyä 2 500
mm:n suurinta sallittua leveyttä tulisi lisätä, kuitenkin
vain kylmäkuljetusajoneuvojen luokan osalta,
ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN :
1 artikla

Muutetaan direktiiviä 85/3 /ETY seuraavasti :

1 . Lisätään 2 artiklaan luetelmakohta neljännen luetel
makohdan jälkeen seuraavasti :

EYVL
EYVL
EYVL
EYVL

N:o
N:o
N:o
N:o

• säädellyssä lämpötilassa tapahtuvaa tavaroiden
kuljetusta varten;"
2 . Korvataan liitteessä I oleva 1.2 kohta seuraavasti :

direktiivissä 85/3/ETY (4) säädetään kaikkien ajoneuvo
jen suurimmaksi sallituksi leveydeksi 2 500 mm,

(!)
( 2)
(3 )
(4)

' paksuseinäisellä kylmäkuljetusajoneuvolla ' tar
koitetaan ajoneuvoa , jonka kaikki sivuseinät ovat
eriste mukaan lukien vähintään 45 mm paksut ja
jonka kiinteät tai irrotettavat päällysrakenteet
on erityisesti varustettu helposti pilaantuvien
elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja täl
laisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa
koskevan 1 päivänä syyskuuta 1970 tehdyn sopi
muksen (ATP) B-, C-, E- ja F-luokkien mukaisesti
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" 1.2 Suurin leveys :
a ) kaikki ajoneuvot

2,50 m

b) paksuseinäisten kylmäkuljetus
ajoneuvojen jäähdytetyt
päällysrakenteet

2,60 m ."

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin nou
dattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 1 päi
vänä tammikuuta 1989 . Niiden on ilmoitettava tästä

komissiolle viipymättä .
3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä huhtikuuta 1988 .
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
H. RIESENHUBER

