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DIREKTIVA KOMISIJE 2001/6/ES
z dne 29. januarja 2001
o tretji prilagoditvi Direktive Sveta 96/49/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s
prevozom nevarnega blaga po železnici tehničnemu napredku
(Besedilo velja za EGP)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,
ob upoštevanju Direktive Sveta 96/49/ES z dne 23. julija 1996
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s prevozom
nevarnega blaga po železnici (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/62/
ES (2), in zlasti člena 8 direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

(2)

Priloga k Direktivi 96/49/ES vsebuje Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga, običajno
znan kot „RID“, kakor velja od 1. julija 1999.
RID se ažurira vsaki dve leti in bo zato spremenjena različica začela veljati 1. julija 2001 s prehodnim obdobjem
do 31. decembra 2002, razen za nevarno blago razreda
7 (radioaktivne snovi), za katero se prehodno obdobje
konča 31. decembra 2001.

(3)

Zato je treba spremeniti Prilogo k Direktivi 96/49/ES.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem
Odbora za prevoz nevarnega blaga iz člena 9 Direktive
96/49 ES –

NB: Prečiščeno besedilo različice RID iz leta 2001 bo objavljeno takoj, ko bo na voljo besedilo v vseh uradnih jezikih
Skupnosti.“
Člen 2
1.
Države članice sprejmejo zakone in druge predpise,
potrebne za uskladitev s to direktivo v zvezi z nevarnim blagom razreda 7 najpozneje do 31. decembra 2001 in v zvezi z
nevarnim blagu drugih razredov najpozneje do 31. decembra
2002. O tem takoj obvestijo Komisijo.
Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način
sklicevanja določijo države članice.
2.
Države članice sporočijo Komisiji besedila predpisov
nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta
direktiva.
Člen 3
Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropskih skupnosti.

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Člen 4
Ta direktiva je naslovljena na države članice.

Priloga k Direktivi 96/49/ES se nadomesti:
„PRILOGA

Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega
blaga (RID), ki je Priloga I k Dodatku B COTIF, kakor velja
od 1. julija 2001, pri čemer se bosta ‚pogodbenica‘ in
‚države ali železnice‘ nadomestila z ‚država članica‘

(1) UL L 235, 17.9.1996, str. 25.
(2) UL L 279, 1.11.2000, str. 44.

V Bruslju, 29. januarja 2001
Za Komisijo
Loyola DE PALACIO

Podpredsednica

