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II
(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/620
av den 21 april 2016
om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder
mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av
genomförandeförordning (EU) 2015/2425
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot
vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (1), särskilt artikel 2.3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 21 december 2015 antog rådet genomförandeförordning (EU) 2015/2425 (2) om genomförande av
artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001, varvid en uppdaterad förteckning fastställdes över personer, grupper
och enheter på vilka förordning (EG) nr 2580/2001 är tillämplig (nedan kallad förteckningen).

(2)

Rådet har fastställt att det inte längre finns någon grund för att behålla en enhet på förteckningen.

(3)

Förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 ska ändras i enlighet med bilagan till den här
förordningen.
(1) EUT L 344, 28.12.2001, s. 70.
(2) Rådets genomförandeförordning (EU) 2015/2425 av den 21 december 2015 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG)
nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av
genomförandeförordning (EU) 2015/1325 (EUT L 334, 22.12.2015, s. 1).
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Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Luxemburg den 21 april 2016.
På rådets vägnar
G.A. VAN DER STEUR

Ordförande

22.4.2016
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BILAGA

Den enhet som förtecknas nedan ska avföras från den förteckning som avses i artikel 2.3 i förordning (EG)
nr 2580/2001:
II.

GRUPPER OCH ENHETER

12. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/621
av den 21 april 2016
om ändring av bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om
kosmetiska produkter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.2, och
av följande skäl:
(1)

Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter, som i
enlighet med kommissionens beslut 2004/210/EG (2) ersattes av vetenskapliga kommittén för konsument
produkter (SCCP, nedan kallad kommittén för konsumentprodukter), som i enlighet med kommissionens beslut
2008/721/EG (3) ersattes av vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS, nedan kallad kommittén för
konsumentsäkerhet), avgav ett yttrande den 25 juni 2003 (4) där den konstaterade att zinkoxid i allmänhet kan
anses vara ett icke-giftigt ämne, även vid användning i kosmetiska produkter. Potentialen för absorption genom
inandning togs dock inte upp i det sammanhanget och kommittén för konsumentprodukter uttryckte farhågor
rörande säkerheten hos mikroniserad zinkoxid, eftersom det saknas tillförlitlig dokumentation om ämnets
säkerhet. Sedan kommissionen begärt in ytterligare upplysningar har kommittén för konsumentprodukter (5)
bekräftat att användningen av zinkoxid i andra former än nanoform i kosmetiska produkter är säker upp till en
maximal koncentration på 25 % och att tillräckliga uppgifter bör lämnas in för riskbedömningen av zinkoxid i
nanoform.

(2)

Kommittén för konsumentsäkerhet ombads att göra en säkerhetsbedömning av zinkoxid i nanoform och avgav
ett yttrande den 18 september 2012 (6), följt av ett addendum den 23 juli 2013 (7). Kommittén för konsument
säkerhet fann, på grundval av tillgängliga bevis, att användningen av zinkoxidnanopartiklar, med de egenskaper
som anges och vid en maximal koncentration på 25 %, som UV-filter i solskyddsprodukter inte kan anses leda till
en risk för negativa effekter på människor efter applicering på huden. Kommittén för konsumentsäkerhet
konstaterade vidare att det inte finns några bevis för att zinkoxidnanopartiklar absorberas via huden eller genom
oralt intag. Beräkningen av säkerhetsmarginal när det gäller exponering för zinkoxidnanopartiklar visar att
säkerhetsmarginalen är godtagbar både när det gäller oralt intag och exponering via huden. Kommittén för
konsumentsäkerhet bekräftade senare att zinkoxid i nanoform kan användas i andra kosmetiska produkter än
solskyddsprodukter, avsedda för applicering på huden.

(3)

De egenskaper som kommittén för konsumentsäkerhet anger i sitt yttrande rör materialets fysikalisk-kemiska
egenskaper (som renhet, struktur och fysiskt utseende, storleksfördelningen hos partiklarna och vattenlöslighet)
och huruvida det är belagt med specifika kemikalier eller inte. Andra kosmetiska beståndsdelar får användas som
beläggning om det har visats för kommittén för konsumentsäkerhet att de är säkra och inte påverkar partiklarnas
egenskaper med avseende på beteende och/eller toxikologiska effekter jämfört med sådant nanomaterial som
omfattas av det relevanta yttrandet från kommittén för konsumentsäkerhet. Kommittén anser därför ett dessa
fysikalisk-kemiska egenskaper och krav vad gäller beläggning bör återspeglas i förordning (EG) nr 1223/2009.

(4)

Kommittén för konsumentsäkerhet ansåg också, på grundval av tillgänglig information, att det inte kan anses
säkert att använda zinkoxidnanopartiklar i sprayprodukter. Kommittén för konsumentsäkerhet ansåg dessutom, i
ett senare yttrande av den 23 september 2014 där den förtydligade innebörden av begreppet ”spraybara
användningar/produkter” med avseende på nanoformer av kimrök CI 77266, titandioxid och zinkoxid (8), att dess

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.
EUT L 66, 4.3.2004, s. 45.
EUT L 241, 10.9.2008, s. 21.
SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf
SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf, SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/
health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf och SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_
sccp/docs/sccp_o_167.pdf
(6) SCCS/1489/2012, reviderat den 11 december 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_
103.pdf
(7) SCCS/1518/13, reviderat den 22 april 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf
(8) SCCS/1539/14, reviderat den 25 juni 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
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farhågor är begränsade till sprayprodukter som kan leda till att konsumentens lungor exponeras för nanozinkoxid
genom inandning. Kommittén för konsumentsäkerhet konstaterade också att zinkoxid i andra former än
nanoform har toxiska effekter liknande dem för nanozinkoxid, såvitt gäller lungtoxicitet efter inandning.
(5)

Mot bakgrund av ovannämnda yttranden från kommittén för konsumentsäkerhet anser kommissionen att
zinkoxid i andra former än nanoform bör godkännas för användning som UV-filter i kosmetiska produkter, och
att zinkoxid i nanoform (enligt specifikationer från kommittén för konsumentsäkerhet) bör godkännas för
användning som UV-filter i kosmetiska produkter. Båda dessa former av ämnet bör vara godkända vid en
maximal koncentration på 25 %, utom för användningar som kan leda till exponering av slutanvändarens lungor
genom inandning.

(6)

Kommissionen anser att bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 bör ändras i syfte att anpassa den till
tekniska och vetenskapliga framsteg.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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BILAGA

Följande poster ska läggas till i bilaga VI till förordning (EG) nr 1223/2009 som referensnumren 30 och 30a:
Ämnesidentifiering

a

Kemiskt
namn/INN

Beteckning enligt
ordlistan över gene
riska namn på
beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp,
kroppsdel

Maximal koncentration
i bruksklar beredning

Övrigt

Anvisningar för
användning och
varningstext

b

c

d

e

f

g

h

i

Zinkoxid

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

25 % (*)

Ej för användningar som kan leda till expo
nering av slutanvändarens lungor genom in
andning

30a

Zinkoxid

Zinc Oxide
(nano)

1314-13-2

215-222-5

25 % (*)

Ej för användningar som kan leda till expo
nering av slutanvändarens lungor genom in
andning
Endast nanomaterial som uppfyller följande
villkor är tillåtna:
— Renhet ≥ 96 %, med kristallin wurtzit
struktur och ett fysiskt utseende som
kännetecknas av kluster i stavliknande,
stjärnliknande och/eller isometriska for
mer, med föroreningar bestående endast
av koldioxid och vatten, medan alla
andra föroreningar ska utgöra mindre än
1 % totalt
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Referens
nummer

Villkor

— Mediandiametern för storleksfördel
ningen hos partiklarna, D50 (50 % un
der denna diameter) > 30 nm och D1
(1 % under denna storlek) > 20 nm
— Vattenlöslighet < 50 mg/l
— Utan beläggning, eller med beläggning
av trietoxikaprylylsilan, dimetikon, tvä
rbundna polymerer av dimetoxidifenylsi
lantrietoxikaprylylsilan, eller oktyltrieto
xisilan
(*) Vid kombinerad användning av zinkoxid och zinkoxid i nanoform får summan inte överskrida de gränser som anges i kolumn g.”
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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/622
av den 21 april 2016
om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om
kosmetiska produkter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.2, och
av följande skäl:
(1)

Vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (nedan kallad SCCS) lämnade den 27 mars 2014 ett
vetenskapligt yttrande om kaliumhydroxid (2), med den slutsatsen att kaliumhydroxid är säkert att använda för att
mjuka upp eller avlägsna hård hud vid en maximal koncentration på 1,5 viktprocent.

(2)

SCCS drog också slutsatsen att säkerheten för kosmetiska produkter innehållande fri kaliumhydroxid som
används vid koncentrationer från 0,5 viktprocent är avhängig av en ansvarsfull riskhantering i form av
varningstexter och omfattande anvisningar för användningen.

(3)

Till följd av SCCS vetenskapliga yttrande anser kommissionen att kaliumhydroxid bör betraktas som säkert att
använda för att mjuka upp eller avlägsna hård hud vid en maximal koncentration på 1,5 viktprocent.

(4)

Mot bakgrund av SCCS slutsatser om ansvarsfull riskhantering av produkter innehållande fri kaliumhydroxid i
koncentrationer från 0,5 viktprocent anser kommissionen att kosmetiska produkter innehållande kaliumhydroxid
som ska användas för att mjuka upp eller avlägsna hård hud bör förses med en varningstext som hänvisar till
bruksanvisningen.

(5)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
(1) EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf
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Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

22.4.2016

BILAGA

Bilaga III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:
1. Post 15a ska ersättas med följande post:

Referens
nummer

a

”15a

SV

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Kemiskt namn/
INN

Beteckning enligt
ordlistan över
generiska namn
på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration
i bruksklar beredning

Övriga

Anvisningar för användning
och varningstext

b

c

d

e

f

g

h

i

Kaliumhydroxid
eller natrium
hydroxid (*)

Potassium hyd
roxide/sodium
hydroxide

1310-58-3/
1310-73-2

215-1813/215-185-5

a) Produkter för upplös a) 5 % (**)
ning av nagelband

a) Innehåller alkali

Kan orsaka blindhet
Förvaras oåtkomligt
för barn
b) Produkter för rakper
manentning

2 % (**)

Allmän använd
ning

Innehåller alkali
Undvik kontakt med
ögonen
Kan orsaka blindhet
Förvaras oåtkomligt för
barn

4,5 % (**)

Yrkesmässig an
vändning

Europeiska unionens officiella tidning

Undvik kontakt med
ögonen

Endast för yrkesmässig
användning
Undvik kontakt med
ögonen
Kan orsaka blindhet

c) pH-reglerande i hårb
orttagningsprodukter

c) pH < 12,7

c) Förvaras oåtkomligt
för barn
Undvik kontakt med
ögonen

d) Annan pH-reglering

d) pH < 11
L 106/9

(*) För annan användning av kaliumhydroxid, se bilaga III, nr 15d.
(**) Mängden natrium-, kalium- eller litiumhydroxid uttrycks i massa natriumhydroxid. Vid blandningar får summan inte överskrida de gränser som anges i kolumn g.”

Ämnesidentifiering
Referens
nummer

”15d

Begränsningar

Kemiskt namn/
INN

Beteckning enligt
ordlistan över
generiska namn
på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration
i bruksklar beredning

Övriga

Anvisningar för användning
och varningstext

b

c

d

e

f

g

h

i

Kaliumhydr
oxid (*)

Potassium hyd
roxide

1310-58-3

215-181-3

Produkter för att mjuka
upp eller avlägsna hård
hud

1,5 % (**)

SV

a
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2. Post 15d ska införas:

Innehåller alkali
Undvik kontakt med
ögonen
Förvaras oåtkomligt för
barn

(*) För annan användning av kaliumhydroxid, se bilaga III, nr 15a.
(**) Mängden natrium-, kalium- eller litiumhydroxid uttrycks i massa natriumhydroxid. Vid blandningar får summan inte överskrida de gränser som anges i kolumn g.”

Europeiska unionens officiella tidning

Läs bruksanvisningen
noggrant
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/623
av den 21 april 2016
om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 om tilldelning av tullkvoter för export
av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets beslut 2012/105/EU av den 14 december 2011 om undertecknande, på unionens vägnar, och
provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om
förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen samt protokollet mellan
Europeiska unionen och Ryska federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (1), särskilt artikel 4,
och
av följande skäl:
(1)

Den 22 augusti 2012 anslöt sig Ryska federationen till Världshandelsorganisationen. Ryska federationens
åtaganden omfattar tullkvoter för export av trä av vissa arter av barrträd, varav en andel har avsatts för export till
unionen. Förfaringssättet för förvaltningen av dessa tullkvoter har fastställts i avtalet genom skriftväxling mellan
Europeiska unionen och Ryska federationen om förvaltningen av tullkvoter på export av trä från Ryska
federationen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) samt protokollet mellan Europeiska unionen och Ryska
federationens regering om tekniska förfaringssätt enligt det avtalet (nedan kallat protokollet). Avtalet och
protokollet undertecknades den 16 december 2011. De har tillämpats provisoriskt från och med det datum då
Ryska federationen anslöt sig till Världshandelsorganisationen.

(2)

I enlighet med artikel 4 i beslut 2012/105/EU har det i kommissionens genomförandeförordning (EU)
nr 498/2012 (2) fastställts regler om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till
Europeiska unionen. Den genomförandeförordningen kommer att upphöra att gälla den dag som protokollet inte
längre tillämpas provisoriskt.

(3)

Även om avtalet och protokollet fortsatt tillämpas provisoriskt, i avvaktan på att de förfaranden som är
nödvändiga för deras ingående avslutas, har erfarenheterna från genomförandet av förordning (EU) nr 498/2012
visat att behov finns för ändringar av flera bestämmelser i den förordningen.

(4)

I synnerhet bör artikel 3 ändras för att minska längden på den första delen av varje kvotperiod samtidigt som
längden på den andra delen utökas. Den första delen av varje kvotperiod kommer sålunda nu att löpa från den
1 januari till den 31 maj och den andra delen av varje kvotperiod kommer att börja den 1 juni och fortsätta fram
till slutet av respektive kalenderår. Detta är en viktig ändring, eftersom den andra delen av varje kvotperiod
numera inleds två månader tidigare än förut. Denna ändring är nödvändig för att importörer av gran och furu
ska kunna ha tillgång till återstående tullkvoter så tidigt som möjligt under en given kvotperiod.

(5)

Artikel 6.2 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör ändras för att förtydliga att beräkningen av taken
för traditionella importörer avseende en viss kvotperiod ska göras på grundval av relevant tidigare import av den
berörda produktgruppen.

(6)

Artikel 7 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör ändras så att traditionella importörers maximala
importrättigheter för alla produktgrupper under den första delen av varje kvotperiod inte är lägre än de som
beviljas nya importörer.

(7)

I artikel 11.1 bör en tredje mening läggas till för att formalisera de kvartalsvisa rapporteringsskyldigheter som
medlemsstaternas tillståndsmyndigheter har vad gäller faktisk import av de berörda produkterna.

(1) EUT L 57, 29.2.2012, s. 1.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 av den 12 juni 2012 om tilldelning av tullkvoter för export av trä från
Ryska federationen till Europeiska unionen (EUT L 152, 13.6.2012, s. 28).
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(8)

Artikel 12 bör ändras så att importörer som inte kan återlämna oanvända kvottillstånd till relevant tillstånds
myndighet i medlemsstaten i stället har möjlighet att lämna en ”försäkran på heder och samvete” till tillstånds
myndigheten, vari intygas att det oanvända kvottillståndet trots ansträngningar inte har kunnat återfås från
myndigheterna i Ryska federationen. Ett nytt formulär bör därför införas i bilaga IV till genomförandeförordning
(EU) nr 498/2012 för detta ändamål.

(9)

Artiklarna 13 och 14 i genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 bör vidare ändras så att det går att aktualisera
reglerna om minskning av traditionella importörers tak vid underanvändning eller när beviljade kvottillstånd inte
återlämnas.

(10)

Artikel 15.2 bör ändras för att göra det möjligt att upphäva tillämpningen av artiklarna 13 och 14 i ännu en
tredje kvotperiod. Detta ytterligare upphävande är motiverat med tanke på den ännu låga utnyttjandegraden av
tullkvoterna och behovet av att uppmuntra till ökad användning kommande kvotperiod.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för trä, som inrättats
enligt beslut 2012/105/EU.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 498/2012 ska ändras på följande sätt:
1. Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3
Metoden för tilldelning av tullkvoter ska bero på det datum som importören lämnar in ansökan, enligt följande:
a) För varje ansökan inlämnad senast den 31 maj varje år (nedan kallat första delen av kvotperioden) ska kommissionen
tilldela tullkvoter efter indelningen av importörer i 'traditionella' respektive 'nya' enligt artikel 5.2 b i protokollet.
b) För varje ansökan inlämnad från och med den 1 juni (nedan kallat andra delen av kvotperioden) ska kommissionen
tilldela återstående tullkvoter enligt den kronologiska ordning i vilken kommissionen mottagit underrättelser från
de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna (nedan kallade tillståndsmyndigheter) om ansökningar från enskilda
importörer, enligt artikel 5.2 a i protokollet.”
2. I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2.
En traditionell importörs tak för varje produktgrupp under påföljande kvotperiod (nedan kallad kvotperiod n+1)
ska beräknas enligt denna importörs genomsnittliga faktiska import av berörd produktgrupp under de två
kvotperioder som föregår det år när beräkningen görs, med användning av följande formel:
Ci = T * (Īi/ ΣĪi)
där
Ci är taket för den berörda produktgruppen (gran eller furu) för importör i under kvotperiod n+1,
T är den kvot för traditionella importörer som är tillgänglig för den berörda produktgruppen under det år som taket
beräknas (nedan kallat kvotperiod n),
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Īi är genomsnittet av den traditionella importören i:s faktiska import av den berörda produktgruppen under de två
kvotperioder som föregår beräkningen (nedan kallade kvotperiod n-2 respektive kvotperiod n-1), enligt följande:
[(importör i:s faktiska import under kvotperiod n-2) + (importör i:s faktiska import under kvotperiod n-1)]/2
”ΣĪi” är summan av samtliga traditionella importörers genomsnittliga import Īi av den berörda produktgruppen.”
3. Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
1.
Kommissionen ska varje år beräkna det tak som ska gälla för varje traditionell importör under den påföljande
kvotperioden enligt metoden i artikel 6.2. Om en traditionell importörs beräknade tak avseende en viss
produktgrupp är högre än 0 % men lägre än den högsta gräns på 1,5 % av den tullkvot som beviljats nya importörer
i enlighet med artikel 4.3, ska den berörda traditionella importörens tak fastställas till 1,5 % av tullkvoten för
respektive produktgrupp.
2.
Tillståndsmyndigheterna ska senast den 31 mars i kvotperiod n förse kommissionen med uppgifter om faktisk
import av de berörda produkterna under kvotperiod n-1 som anmälts till dem i enlighet med artikel 11.1.
Sammanställningen ska inlämnas elektroniskt i överensstämmelse med det it-system som kommissionen inrättat.
3.
Kommissionen ska senast den 30 april i kvotperiod n underrätta tillståndsmyndigheterna om de tak som
beräkningarna enligt artikel 6.2 och artikel 7.1 resulterat i.”
4. I artikel 11 ska punkt 1 ersättas med följande:
”1.
Senast femton kalenderdagar efter slutet av var tredje månad ska importörerna informera tillståndsmyndigheten
i den medlemsstat där de tilldelades kvottillstånd om sin faktiska import av de berörda produkterna till Europeiska
unionen under de senaste tre månaderna. För detta ändamål ska importören förse tillståndsmyndigheten med en
kopia av tulldeklarationerna för den berörda importen. Tillståndsmyndigheterna ska senast 30 kalenderdagar efter
slutet av var tredje månad förse kommissionen med en sammanfattning av den faktiska importen av de berörda
produkterna till Europeiska unionen under de tre senaste månaderna som anmälts av importörer.”
5. Artiklarna 12, 13 och 14 ska ersättas med följande:
”Artikel 12
1.
Om ett kvottillstånd ännu är oanvänt sex månader efter utfärdandet ska importören antingen underrätta
tillståndsmyndigheten om sin avsikt att använda det före kvotperiodens utgång eller återsända det till behörig
tillståndsmyndighet. Om importören inte lyckas återfå det oanvända kvottillståndet från myndigheterna i Ryska
federationen har denne möjlighet att lämna en försäkran på heder och samvete till tillståndsmyndigheten i enlighet
med formuläret i bilaga IV om att det oanvända kvottillståndet trots ansträngningar inte har kunnat återfås. Vid
utgången av kvotperiod n ska importören under alla omständigheter lämna tillbaka eventuella oanvända kvottillstånd
eller, i förekommande fall, förklaringar på heder och samvete i enlighet med det formulär som finns i bilaga IV. Om
ett kvottillstånd har utfärdats före kvotperiodens början i enlighet med artikel 4 i protokollet ska de sex månaderna
räknas från den 1 januari det år som motsvarar kvotperioden.
2.
Tillståndsmyndigheterna ska omedelbart underrätta kommissionen om kvottillstånd eller förklaringar på heder
och samvete som återlämnas av importörer enligt punkt 1. Den andel av taken för traditionella importörer som
återstår för den berörda produktgruppen ska justeras med motsvarande mängd.

Artikel 13
1.
Om en traditionell importörs faktiska import under kvotperiod n-1 är mindre än 75 % av de kvantiteter för
vilka kvottillstånd beviljats för en produktgrupp för denne importör för samma kvotperiod, ska importörens tak för
import av den berörda produktgruppen under kvotperioden n+1 minskas med en mängd som är proportionell till
storleken på den faktiska import som saknas.
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Den minskning som avses i punkt 1 ska beräknas enligt följande:
ri = (0,75 * ΣΑi – Ii)/ΣΑi

där
ri är minskningen av importör i:s tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperiod n+1,
ΣΑi är summan av de kvantiteter som ingår i kvottillstånden för den berörda produktgruppen som beviljats importör
i under kvotperiod n-1, och
Ii är importören i:s faktiska import av den berörda produktgruppen under kvotperioden n-1.
Artikel 14
1.
Om ett kvottillstånd som inte har återlämnats eller innefattats i en försäkran på heder och samvete enligt
artikel 12 fortfarande är oanvänt vid utgången av kvotperiod n-1, ska importörens tak för import av den berörda
produktgruppen under kvotperiod n+1 minskas med den mängd som är proportionell mot storleken på det
oanvända kvottillståndet.
2.

Den minskning som avses i punkt 1 ska beräknas enligt följande:
Ri = ΣUi/ΣΑi

där
Ri är minskningen av importör i:s tak för import av den berörda produktgruppen under kvotperiod n+1,
ΣUi är summan av oanvända kvantiteter som ingår i kvottillstånd som beviljats importör i för den berörda
produktgruppen under kvotperiod n-1, och
ΣΑi är summan av kvantiteter som ingår i kvottillstånd som beviljats importör i för den berörda produktgruppen
under kvotperioden n-1.”
6. I artikel 15 ska punkt 2 ersättas med följande:
”2. Bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 ska inte tillämpas under de första tre kvotperioderna efter övergångs
perioden.”
7. Bilaga IV ska ersättas med följande:
”BILAGA IV

Försäkran på heder och samvete
Importör:
EU-medlemsstat:
Momsregistreringsnummer:
Kontaktperson:
Tfn
E-post:
Undertecknad intygar härmed att det trots ansträngningar inte har varit möjligt att från myndigheterna i Ryska
federationen återfå de oanvända kvottillstånd som anges nedan.
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Kvottillstånd 1:
Kvottillstånd nr:
Datum för utfärdande av kvottillstånd:
Importör (namn, land, momsregistreringsnummer):
Exportör (namn, momsregistreringsnummer):
Kvottillstånd 2 osv.:
Undertecknad förklarar härmed på heder och samvete att innehållet i ovanstående försäkran mig veterligen är sant
och korrekt och att ingen del av det är osann.

Ort/datum

Underskrift”
Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/624
av den 21 april 2016
om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och
grönsaker
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),
med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföre
skrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad
frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och
av följande skäl:
(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsför
handlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från
tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU)
nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag
som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till
denna förordning.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.
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BILAGA
Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker
(euro/100 kg)
KN-nummer

Kod för tredjeland ( )

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

275,5

MA

99,0

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

164,7

MA

81,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

112,4

ZZ

97,0

MA

91,2

TR

127,2

ZZ

109,2

CR

66,6

EG

50,5

IL

82,3

MA

57,0

TR

38,0

ZZ

58,9

MA

132,7

ZZ

132,7

AR

135,2

BR

102,5

CL

109,4

CN

131,9

NZ

168,2

US

182,2

ZA

85,4

ZZ

130,7

AR

134,2

CL

123,6

CN

90,6

ZA

116,6

ZZ

116,3

(1) Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EU) nr 1106/2012 av den 27 november 2012 om tillämpning av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater
vad gäller uppdateringen av nomenklaturen avseende länder och territorier (EUT L 328, 28.11.2012, s. 7). Koden ZZ står för ”övrigt
ursprung”.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/625
av den 21 april 2016
om fastställande av den tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av
ansökningar om importlicenser och ansökningar om importrättigheter som lämnades in under
perioden 1–7 april 2016 och om fastställande av de kvantiteter som ska läggas till den kvantitet
som fastställts för delperioden 1 oktober–31 december 2016 inom ramen för de tullkvoter som
öppnats genom förordning (EG) nr 616/2007 för fjäderfäkött
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om
upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG)
nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 188, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 (2) öppnas årliga tullkvoter för import av fjäderfäkött med
ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer.

(2)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 april 2016
för delperioden 1 juli–30 september 2016 och för perioden 1 juli 2016–30 juni 2017 överskrider, för vissa
kvoter, de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importlicenser kan
utfärdas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 7.2 i kommissionens
förordning (EG) nr 1301/2006 (3), som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(3)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importrättigheter som lämnades in under perioden 1–7 april
2016 för delperioden 1 juli–30 september 2016 och för perioden 1 juli 2016–30 juni 2017 överskrider, för vissa
kvoter, de kvantiteter som finns tillgängliga. Det bör därför beslutas om i vilken omfattning importrättigheter kan
tilldelas genom att det fastställs en tilldelningskoefficient, beräknad i enlighet med artikel 6.3 i förordning (EG)
nr 1301/2006 jämförd med artikel 7.2 i samma förordning, som ska tillämpas på de begärda kvantiteterna.

(4)

De kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnades in under perioden 1–7 april 2016
för delperioden 1 juli–30 september 2016 är, för vissa kvoter, mindre än de kvantiteter som finns tillgängliga. Det
bör därför fastställas för vilka kvantiteter inga ansökningar lämnats in, och dessa kvantiteter bör läggas till den
kvantitet som fastställts för nästföljande delkvotperiod.

(5)

För att säkerställa att åtgärden får avsedd verkan bör denna förordning träda i kraft samma dag som den
offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Den tilldelningskoefficient som anges i del A i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som
omfattas av ansökningar om importlicenser som lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 juli–
30 september 2016 och för perioden 1 juli 2016–30 juni 2017.
(1) EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Kommissionens förordning (EG) nr 616/2007 av den 4 juni 2007 om öppnande och förvaltning av gemenskapstullkvoter för
fjäderfäkött med ursprung i Brasilien, Thailand och andra tredjeländer (EUT L 142, 5.6.2007, s. 3).
(3) Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administrationen av sådana
importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser (EUT L 238, 1.9.2006, s. 13).
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2.
De kvantiteter för vilka inga ansökningar om importlicenser lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 och
som ska överföras till delperioden 1 oktober–31 december 2016 anges i del A i bilagan till den här förordningen.
Artikel 2
Den tilldelningskoefficient som anges i del B i bilagan till denna förordning ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas
av ansökningar om importrättigheter som lämnats in enligt förordning (EG) nr 616/2007 för delperioden 1 juli–
30 september 2016 och för perioden 1 juli 2016– 30 juni 2017.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling
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BILAGA
DEL A
Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats
in och som ska läggas till de tillgängliga kvanti
teterna för delperioden 1 oktober–31 december
2016
(i kg)

Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som läm
nats in för delperioden 1 juli–30 september
2016
(%)

1

09.4211

0,309177

—

2

09.4212

0,620355

—

4A

09.4214

0,378357

—

09.4251

0,417811

—

09.4252

85,287552

—

09.4216

0,314557

—

09.4260

0,354233

—

7

09.4217

—

11 340 400

8

09.4218

—

3 478 800

Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för perioden 1 juli 2016–30 juni 2017
(%)

3

09.4213

0,89206

4B

09.4253

—

6B

09.4261

—

09.4262

—

09.4263

0,034733

09.4264

—

09.4265

—

6A

DEL B
Kvantiteter för vilka inga ansökningar lämnats
in och som ska läggas till de tillgängliga kvanti
teterna för delperioden 1 oktober–31 december
2016
(i kg)

Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som läm
nats in för delperioden 1 juli–30 september
2016
(%)

5A

09.4215

0,532298

—

09.4254

0,7215

—

09.4255

3,267973

—

09.4256

41,305372

—
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Grupp

Löpnummer

Tilldelningskoefficient – ansökningar som lämnats in för perioden 1 juli 2016–30 juni 2017
(%)

5B

09.4257
09.4258
09.4259

—
—
—
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/626
av den 21 april 2016
om fastställande av det högsta uppköpspriset för skummjölkspulver för den första enskilda
anbudsinfordran inom ramen för det anbudsförfarande som inleds genom genomförande
förordning (EU) 2016/482
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och
bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 3.5, och
av följande skäl:
(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/482 (2) inleds uppköp av skummjölkspulver genom
ett anbudsförfarande avseende den period som löper ut den 30 september, i enlighet med de villkor som anges i
kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 (3).

(2)

I enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU) nr 1272/2009 och mot bakgrund av de anbud som tagits emot
inom ramen för varje enskild anbudsinfordran måste kommissionen fastställa ett högsta uppköpspris.

(3)

Mot bakgrund av de anbud som tagits emot avseende den första enskilda anbudsinfordran bör det fastställas ett
högsta uppköpspris.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade
marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För den första enskilda anbudsinfordran för uppköp av skummjölkspulver inom ramen för det anbudsförfarande som
inleds genom genomförandeförordning (EU) 2016/482, för vilken tidsfristen för inlämnande av anbud löpte ut den
19 april 2016, ska det högsta uppköpspriset vara 169,80 euro/100 kg.
Artikel 2
Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 21 april 2016.
På kommissionens vägnar
För ordföranden
Jerzy PLEWA

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling

(1) EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.
(2) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/482 av den 1 april 2016 om avslutande av interventionsuppköpen av
skummjölkspulver till fast pris inom den interventionsperiod som löper ut den 30 september 2016 och om inledande av anbudsför
farandet för uppköp, EUT L 87, 2.4.2016, s. 26.
3
( ) Kommissionens förordning (EU) nr 1272/2009 av den 11 december 2009 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för genomförandet
av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 när det gäller uppköp och försäljning av jordbruksprodukter inom ramen för offentlig
intervention (EUT L 349, 29.12.2009, s. 1).
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BESLUT
RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/627
av den 21 april 2016
om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma/Myanmar
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 22 april 2013 antog rådet beslut 2013/184/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma/Myanmar.

(2)

Den 28 april 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/666 (2), varigenom de restriktiva åtgärderna förlängdes till
och med den 30 april 2016.

(3)

På grundval av en översyn av beslut 2013/184/Gusp bör de restriktiva åtgärderna förlängas till och med den
30 april 2017.

(4)

Beslut 2013/184/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 3 i beslut 2013/184/Gusp ska ersättas med följande:
”Artikel 3
Detta beslut ska tillämpas till och med den 30 april 2017. Det ska ses över fortlöpande. Det ska förlängas, eller vid
behov ändras, om rådet bedömer att dess mål inte har uppfyllts.”
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.
På rådets vägnar
G.A. VAN DER STEUR

Ordförande

(1) Rådets beslut 2013/184/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma/Myanmar och om upphävande av
beslut 2010/232/Gusp (EUT L 111, 23.4.2013, s. 75).
(2) Rådets beslut (Gusp) 2015/666 av den 28 april 2015 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/
Burma/Myanmar (EUT L 110, 29.4.2015, s. 14).
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RÅDETS BESLUT (GUSP) 2016/628
av den 21 april 2016
om uppdatering och ändring av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas
av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda
åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om ändring av beslut (Gusp) 2015/2430
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,
med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och
av följande skäl:
(1)

Den 27 december 2001 antog rådet gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp (1).

(2)

Den 21 december 2015 antog rådet beslut (Gusp) 2015/2430 (2) om uppdatering av förteckningen över
personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp
(nedan kallad förteckningen).

(3)

Rådet har fastställt att det inte längre finns någon grund för att behålla en enhet på förteckningen.

(4)

Förteckningen bör därför uppdateras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilagan till beslut (Gusp) 2015/2430 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 21 april 2016.
På rådets vägnar
G.A. VAN DER STEUR

Ordförande

(1) Rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/Gusp av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa
terrorism (EGT L 344, 28.12.2001, s. 93).
(2) Rådets beslut (Gusp) 2015/2430 av den 21 december 2015 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som
omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa
terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2015/1334 (EUT L 334, 22.12.2015, s. 18).
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Den enhet som förtecknas nedan ska avföras från förteckningen i bilagan till beslut (Gusp) 2015/2430:
II.

GRUPPER OCH ENHETER

12. ”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”.
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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/629
av den 20 april 2016
om bemyndigande för medlemsstaterna att anta vissa undantag i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar
[delgivet med nr C(2016) 2229]
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av
farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 6.2 och 6.4, och
av följande skäl:
(1)

Bilaga I avsnitt I.3 och bilaga II avsnitt II.3 till direktiv 2008/68/EG innehåller förteckningar över nationella
undantag, som gör det möjligt att ta hänsyn till särskilda nationella förhållanden. Flera nya nationella undantag
och flera ändringar av tillåtna undantag har begärts av vissa medlemsstater.

(2)

Dessa undantag bör beviljas.

(3)

Eftersom bilaga I avsnitt I.3 och bilaga II avsnitt II.3 därför måste anpassas är det av tydlighetsskäl lämpligt att
ersätta dem helt och hållet.

(4)

Direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt
gods som inrättats genom direktiv 2008/68/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
De medlemsstater som anges i bilagan bemyndigas att genomföra de undantag som anges i bilagan avseende transport
av farligt gods inom deras territorier.
Dessa undantag ska tillämpas utan åtskillnad.
Artikel 2
Bilaga I avsnitt I.3 och bilaga II avsnitt II.3 till direktiv 2008/68/EG ska ändras i enlighet med bilagan till det här
beslutet.
Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 april 2016.
På kommissionens vägnar
Violeta BULC

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.
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BILAGA

Bilagorna I och II till direktiv 2008/68/EG ska ändras på följande sätt:
1. Avsnitt I.3 i bilaga I ska ersättas med följande:
”I.3 Nationella undantag
Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv
2008/68/EG.
Numrering av undantag: RO-a/bi/bii-MS-nn
RO = väg
a/bi/bii = artikel 6.2 a/bi/bii
MS = medlemsstat
nn = löpnummer
På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG
AT Österrike
RO-a-AT-1
Typ: Små mängder av alla klasser utom 1, 6.2 och 7
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.4
Innehållet i bilagan till direktivet: Transport av farligt gods som är förpackat i begränsade mängder
Den nationella lagstiftningens innehåll: Upp till 30 kg eller liter av farligt gods, som inte tillhör transportkategori 0
eller 1 i innerförpackningar för begränsade mängder eller i förpackningar i enlighet med ADR eller i form av robusta
föremål får packas tillsammans i X-provade lådor.
Slutanvändare har rätt att transportera dem från affären och tillbaka, återförsäljare har rätt att transportera dem till
slutanvändare eller mellan sina egna butiker.
Begränsningen per transportenhet är 333 kg eller liter, den tillåtna körsträckan är 100 km.
Lådorna måste märkas på ett enhetligt sätt och åtföljas av ett förenklat transportdokument.
Endast ett fåtal bestämmelser i fråga om lastning och hantering tillämpas.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022
BE Belgien
RO-a-BE-1
Typ: Klass 1 – Små mängder.
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Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6
Innehållet i bilagan till direktivet: Genom 1.1.3.6 begränsas mängden av de explosiva ämnen för gruvdrift som kan
transporteras i ett normalt fordon till 20 kg.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för innehavare av magasin som är avlägset belägna från leverantörer
att transportera högst 25 kg dynamit eller kraftiga explosiva ämnen och 300 sprängkapslar i normala motorfordon,
och endast enligt bestämmelser som ska fastställas av byrån för explosiva ämnen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Article 111 de l'arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits
explosifs.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-a-BE-2
Typ: Transport av ej rengjorda, tömda containrar som har innehållit produkter av olika klasser.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6
Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivelse på transportdokumentet ”ej rengjorda, tömda förpackningar som
har innehållit produkter av olika klasser”.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag 6–97.
Kommentarer: Undantaget har registrerats av kommissionen som nr 21 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv
94/55/EG).
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-a-BE-3
Typ: Antagande av RO-a-UK-4.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-a-BE-4
Typ: Undantag från samtliga ADR-krav på nationell transport av maximalt 1 000 använda joniska rökdetektorer från
privata hushåll till behandlingsanläggningen i Belgien via de insamlingsställen som ingår i planerna för selektiv
insamling av rökdetektorer.
Hänvisning till ADR: samtliga krav
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG:
Den nationella lagstiftningens innehåll: Om rökdetektorn är av godkänd typ omfattas privat användning av joniska
rökdetektorer inte av regelverket ur radiologisk synpunkt. Transporten av sådana rökdetektorer till slutanvändaren är
också undantagna från ADR-kraven. (Se 2.2.7.1.2 d.)
Direktiv 2002/96/EG (om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter) innehåller krav
på selektiv insamling av rökdetektorer för behandling av kretskorten och, i fråga om joniska rökdetektorer, för att
avlägsna radioaktiva ämnen. För att göra den selektiva insamlingen möjlig har det utarbetats en plan för att
uppmuntra privata hushåll att ta sina använda rökdetektorer till ett insamlingsställe. Från detta insamlingsställe kan
detektorerna därefter transporteras till en behandlingsanläggning, vilket ibland sker via ett andra insamlingsställe eller
en tillfällig lagringsplats.
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Vid insamlingsställena kommer det att finnas metallbehållare med en maximikapacitet på 1 000 rökdetektorer. Från
insamlingsställena kan en sådan behållare med rökdetektorer därefter transporteras tillsammans med annat avfall till
en tillfällig lagringsplats eller till behandlingsanläggningen. Behållaren ska vara märkt med ordet ”rökdetektor”.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Planen för selektiv insamling av rökdetektorer utgör en del
av villkoren för bortskaffande av godkända instrument i enlighet med artikel 3.1.d.2 i det kungliga dekretet av den
20 juli 2001: Allmänna regler för strålningsskydd.
Kommentarer: Det här undantaget är nödvändigt för att möjliggöra selektiv insamling av använda joniska
rökdetektorer.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020

DE Tyskland
RO-a-DE-1
Typ: Samemballering och samlastning av bildelar med klassificeringen 1.4G tillsammans med visst farligt gods (n4).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10 och 7.5.2.1
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering och samlastning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: UN 0431 och UN 0503 får lastas tillsammans med visst farligt gods
(produkter som avser biltillverkning) i vissa mängder, som anges i undantaget. Värdet 1 000 (jämför med 1.1.3.6.4)
får inte överskridas.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.
Kommentarer: Undantaget krävs för snabb leverans av säkerhetsdetaljer till bilar i takt med den lokala efterfrågan. På
grund av det stora utbudet av dessa produkter är det ovanligt att de lagerhålls i de lokala bilverkstäderna.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-DE-2
Typ: Undantag från kravet att medföra ett transportdokument och ett avsändarintygande avseende vissa mängder av
farligt gods enligt definitionen i 1.1.3.6 (n1).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1 och 5.4.1.1.6
Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokuments innehåll.
Den nationella lagstiftningens innehåll: För alla klasser utom klass 7 krävs inget transportdokument, förutsatt att
mängden transporterat gods inte överskrider de mängder som anges i 1.1.3.6.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.
Kommentarer: De uppgifter som ges i märkningen och på etiketterna på förpackningar betraktas som tillräckliga för
nationella transporter, eftersom ett transportdokument inte alltid är lämpligt när det rör sig om lokal distribution.
Undantaget har registrerats av kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
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RO-a-DE-3
Typ: Transport av mätstandarder och bränslepumpar (tömda, ej rengjorda).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bestämmelser avseende UN-nummer 1202, 1203
och 1223.
Innehållet i bilagan till direktivet: Förpackning, märkning, dokument, transport- och hanteringsinstruktioner samt
instruktioner för fordonsbesättningar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Angivande av gällande föreskrifter och kompletterande bestämmelser om
tillämpning av undantaget upp till 1 000 liter: jämförbara med tömda, ej rengjorda förpackningar, och över
1 000 liter: överensstämmelse med vissa förordningar för tankar. Transport av endast tömda och ej rengjorda
behållare.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.
Kommentarer: Förteckningarna nr 7, 38 och 38a.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-DE-5
Typ: Tillstånd för samemballering.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2
Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1; tillstånd för samemballering av föremål i klass 1.4S
(patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (UNnummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.
Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
DK Danmark
RO-a-DK-2
Typ: Vägtransport av förpackningar innehållande explosiva ämnen och förpackningar med sprängkapslar på samma
fordon.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.2
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om samemballering.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Reglerna i ADR måste följas när farligt gods transporteras på väg.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af
farligt gods § 4, stk. l.
Kommentarer: Det finns ett praktiskt behov av att kunna förpacka explosiva ämnen tillsammans med sprängkapslar
på samma fordon när dessa varor transporteras från lagringsplatsen till arbetsplatsen och tillbaka.
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När den danska lagstiftningen om transport av farligt gods har ändrats kommer de danska myndigheterna att tillåta
sådan transport på följande villkor:
1. Transporten får högst innehålla 25 kg explosiva ämnen i grupp D.
2. Högst 200 sprängkapslar i grupp B får transporteras.
3. Sprängkapslar och explosiva ämnen måste förpackas separat i UN-godkända förpackningar i enlighet med
bestämmelserna i direktiv 2000/61/EG om ändring av direktiv 94/55/EG.
4. Avståndet mellan förpackningar som innehåller sprängkapslar och förpackningar som innehåller explosiva ämnen
måste minst vara 1 meter. Detta avstånd måste även bibehållas vid plötslig inbromsning. Förpackningar som
innehåller explosiva ämnen och förpackningar som innehåller sprängkapslar måste placeras så att de snabbt kan
avlägsnas från fordonet.
5. Alla övriga bestämmelser om vägtransport av farligt gods måste iakttas.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-DK-3
Typ: Vägtransport av förpackningar och artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods av olika klasser från
hushåll och företag i syfte att bortskaffas.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Delarna och kapitlen 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1
samt 8.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: klassificeringsbestämmelser, särskilda bestämmelser, bestämmelser om emballering,
avsändningsförfaranden, bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar, allmänna krav avseende
transportenheter och utrustning ombord samt utbildningskrav.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Innerförpackningar och artiklar innehållande avfall eller rester av farligt gods
som hör till vissa klasser och som samlats in från privata hushåll eller företag i syfte att bortskaffas får packas
tillsammans i vissa ytterförpackningar och/eller styckegodsenheter och transporteras enligt särskilda avsändningsför
faranden, inbegripet särskilda emballerings- och märkningsrestriktioner. Mängden farligt gods per innerförpackning,
per ytterförpackning och/eller per transportenhet är begränsad.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af
farligt gods § 4, stk. 3.
Kommentarer: Det är inte möjligt för avfallshanterare att tillämpa alla bestämmelser i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv
2008/68/EG när avfall med rester av farligt gods har samlats in från privata hushåll och företag i syfte att
transporteras för bortskaffande. Avfallet är vanligen förpackat i förpackningar som sålts i detaljhandeln.
Sista giltighetsdag: 1 januari 2019

FI Finland
RO-a-FI-1
Typ: Transport av farligt gods i vissa mängder i bussar
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a)
Hänvisning till bilaga I avsnitt I.1 till direktiv 2008/68/EG: Del 1, 4 och 5.
Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag, bestämmelser om förpackning, märkning och dokumentation.
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Den nationella lagstiftningens innehåll:
I bussar med passagerare får små mängder gods som specificerats som farligt transporteras som fraktgods så att den
totala kvantiteten inte överstiger 200 kg. I en buss får en privatperson transportera farligt gods som avses i
avsnitt 1.1.3 om varorna i fråga är emballerade för detaljhandelsförsäljning och är avsedda för personligt bruk. Den
totala mängden brandfarliga vätskor som i påfyllningsbara behållare får inte överstiga 5 liter.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:
Trafiksäkerhetsverkets förordning om transport av farligt gods på väg och statsrådets förordning om transport av
farligt gods på väg (194/2002)
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-FI-2
Typ: Beskrivning av tömda tankar i transportdokumentet.
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a)
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5, 5.4.1
Innehållet i bilagan till direktivet:
Särbestämmelser för transport i tankfordon eller transportenheter med mer än en tank
Den nationella lagstiftningens innehåll:
Vid transport av tömda, ej rengjorda tankfordon eller transportenheter med en eller flera tankar som är märkta
enligt 5.3.2.1.3, får det sista transporterade ämnet som anges i transportdokumentet vara ämnet med den lägsta
flampunkten.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:
Trafiksäkerhetsverkets förordning om transport av farligt gods på väg
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-FI-3
Typ: Etikettering och märkning av transportenheten för explosiva ämnen.
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a)
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.2.1.1
Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för orangefärgad märkning
Den nationella lagstiftningens innehåll:
Transportenheter (normalt sett skåpbilar) som transporterar små mängder explosiva ämnen (högst 1 000 kg netto)
till stenbrott och arbetsplatser får märkas fram och bak med storetikett nr 1.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen:
Trafiksäkerhetsverket förordning om transport av farligt gods på väg
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
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FR Frankrike
RO-a-FR-2
Typ: Transport av avfall från sjukvårdsverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en
vikt på högst 15 kg.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från ADR-bestämmelserna för transport av avfall från sjukvårds
verksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en vikt på högst 15 kg.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par route – Article 12.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-FR-5
Typ: Transport av farligt gods i kollektivtrafikfordon (18).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Transport av passagerare och farligt gods.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods förutom det i klass 7 som får medföras som
handbagage i kollektivtrafikfordon: Endast de bestämmelser om förpackning, märkning och etikettering av paket som
fastställs i 4.1, 5.2 och 3.4 gäller.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises
dangereuses par voies terrestres, annexe I paragraphe 3.1.
Kommentarer: I handbagage får endast medföras farligt gods för personligt eller eget yrkesmässigt bruk. Bärbara
gasbehållare i den mängd som krävs för en resa tillåts för patienter med andningsproblem.
Sista giltighetsdag: 28 februari 2022
RO-a-FR-6
Typ: Transport av små mängder av farligt gods för egen räkning (18).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av ett transportdokument.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport för egen räkning av små mängder av farligt gods förutom det i
klass 7, som inte överskrider de gränsvärden som fastställs i 1.1.3.6, omfattas inte av det krav på innehav av ett
transportdokument som fastställs i 5.4.1.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises
dangereuses par voies terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.
Sista giltighetsdag: 28 februari 2022
RO-a-FR-7
Typ: Vägtransport av prover av kemiska ämnen, blandningar och varor innehållande farligt gods i marknadsövervak
ningssyfte
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Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.
Innehållet i bilagan till direktivet: allmänna bestämmelser, klassificering, särskilda bestämmelser och undantag
avseende transport av farligt gods som är förpackat i begränsade mängder, bestämmelser om användningen av
förpackningar och tankar, avsändningsförfaranden, krav för tillverkning av förpackningar, bestämmelser om
transportförhållanden, hantering, lastning och lossning, krav på transportutrustning och transporter, krav för
konstruktion och godkännande av fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Prover av kemiska ämnen, blandningar och varor som innehåller farligt gods
och som transporteras för analys som ett led i marknadsövervakning ska förpackas i samemballage. De ska följa
reglerna om maximala mängder för innerförpackningar beroende på vilken typ av farligt gods det handlar om.
Ytterförpackningen ska uppfylla kraven för lådor av hårdplast (4H2, kapitel 6.1 i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv
2008/68/EG). Ytterförpackningen måste vara försedd med märkningen i punkt 3.4.7 i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv
2008/68/EG samt med texten ”Prover för analys” (på franska: ”Echantillons destinés à l'analyse”). Om dessa
bestämmelser är uppfyllda omfattas transporten inte av bestämmelserna i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv
2008/68/EG.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009
relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Kommentarer: Undantaget i punkt 1.1.3 i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv 2008/68/EG omfattar inte transport av
prover av farligt gods, tagna av de behöriga myndigheterna eller för deras räkning, för analys. För att säkerställa
effektiv marknadsövervakning har Frankrike infört ett förfarande som är baserat på det system som gäller för
begränsade mängder för att säkra transporterna av prover som innehåller farligt gods. Eftersom det inte alltid är
möjligt att tillämpa bestämmelserna i tabell A har kvantitetsgränsen för innerförpackningen bestämts på ett mer
operativt sätt.
Sista giltighetsdag: 1 januari 2019

HU Ungern
RO-a-HU-1
Typ: Antagande av RO-a-DE-2.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A
és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020

RO-a-HU-2
Typ: Antagande av RO-a-UK-4.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A
és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020

IE Irland
RO-a-IE-1
Typ: Undantag från kravet på transportdokument i punkt 5.4.0 i ADR för transport av bekämpningsmedel i ADRklass 3, som tagits upp under 2.2.3.3 som FT2-bekämpningsmedel (flampunkt < 23 °C) och ADR-klass 6.1, som
tagits upp under 2.2.61.3 som T6-bekämpningsmedel, vätskor (flampunkt minst 23 °C), om den mängd farligt gods
som transporteras inte överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6 i ADR.
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Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på innehav av ett transportdokument.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Transportdokument krävs inte för transport av bekämpningsmedel i ADRklasserna 3 och 6.1 om den mängd farligt gods som transporteras inte överstiger de mängder som anges i 1.1.3.6 i
ADR.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(9) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations 2004”.
Kommentarer: Onödiga, betungande krav för lokala transporter och leveranser av sådana bekämpningsmedel.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-IE-4
Typ: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om transport av gaskärl för utskänkningsställen
(för drycker) när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas för).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3, 5.4, 7 och bilaga B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Märkning av fordonet, den dokumentation som ska medföras samt bestämmelserna
för transportutrustning och transporter.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i 5.3, 5.4, 7 och bilaga B i ADR i fråga om gaskärl som
används vid utskänkning av drycker när de transporteras på samma fordon som dryckerna (som de ska användas
för).
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations, 2004”.
Kommentarer: Huvudverksamheten utgörs av distribution av förpackade dryckesvaror, som inte ingår i ADR, samt
små mängder av små kärl som innehåller samma typ av gaser.
Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-IE-5
Typ: Undantag för nationella transporter inom Irland från konstruktions- och testkraven för behållare, samt
bestämmelserna om användning av dem, i 6.2 och 4.1 i ADR för kärl och tryckfat för gaser i klass 2, som ingått i en
multimodal transport, inklusive till havs, och där följande krav är uppfyllda: i) kärlen och tryckfaten har tillverkats,
provats och använts i enlighet med IMDG-koden, ii) kärlen och tryckfaten återfylls inte i Irland utan returneras
praktiskt taget tömda till ursprungslandet för den multimodala transporten och iii) kärlen och tryckfaten distribueras
lokalt i små mängder.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.4.2, 4.1 och 6.2
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om multimodala transporter, även till havs, användning av kärl och
tryckfat för gaser i ADR-klass 2, samt konstruktion och provning av dessa kärl och tryckfat för gaser i ADR-klass 2.
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna i 4.1 och 6.2 gäller inte kärl och tryckfat för gaser i klass 2
under följande förutsättningar: i) kärlen och tryckfaten har tillverkats och provats i enlighet med IMDG-koden,
ii) kärlen och tryckfaten används i enlighet med IMDG-koden, iii) kärlen och tryckfaten transporterades till
avsändaren med multimodal transport, inklusive till havs, iv) transporten av kärlen och tryckfaten till slutanvändaren
består av en enskild transport, som genomförts på en dag, från mottagaren av den multimodala transporten (som det
hänvisas till i led iii ovan), v) kärlen och tryckfaten återfylls inte inom landet och returneras praktiskt taget tömda till
ursprungslandet för den multimodala transporten (som det hänvisas till i led iii ovan) och vi) kärlen och tryckfaten
distribueras lokalt inom landet i små mängder.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations, 2004”.
Kommentarer: Gaserna i dessa kärl och tryckfat har sådana egenskaper, vilka specificerats av slutanvändarna, att det
är nödvändigt att importera dem från områden som inte omfattas av ADR. Efter användning ska dessa praktiskt taget
tömda kärl och tryckfat returneras till ursprungslandet för återfyllning med särskilt specificerade gaser. De får inte
återfyllas i Irland eller inom ADR-området. Även om de inte uppfyller ADR-kraven uppfyller de IMDG-koden och är
godkända för den. Den multimodala transporten, som påbörjas utanför ADR-området, förväntas avslutas vid
importörens lokaler, varifrån distribution av kärlen och tryckfaten ska ske i små mängder till slutanvändaren i Irland.
Sådan transport inom Irland förväntas omfattas av den ändrade artikeln 6.9 i direktiv 94/55/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-IE-6
Typ: Undantag från kraven i några av ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid transport
av små mängder (under gränserna i 1.1.3.6) utgångna pyrotekniska artiklar med klassificeringskoderna 1.3G, 1.4G
och 1.4S i ADR-klass 1, som är försedda med ämnesidentifieringsnummer UN 0092, UN 0093, UN 0191, UN 0195,
UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller UN 0507, till närmaste
militäranläggning för bortskaffande.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: punkterna 1, 2, 4, 5 och 6
Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser. Klassificering. Bestämmelser om förpackning,
dokumentation. Avsändningsbestämmelser. Utformning och testning av förpackningar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: ADR-bestämmelserna om förpackning, märkning och etikettering vid
transport av utgångna pyrotekniska artiklar som är försedda med respektive UN-nummer UN 0092, UN 0093,
UN 0191, UN 0195, UN 0197, UN 0240, UN 0312, UN 0403, UN 0404, UN 0453, UN 0505, UN 0506 eller
UN 0507 till närmaste militäranläggning är inte tillämpliga om ADR:s allmänna förpackningsbestämmelser är
uppfyllda och transportdokumentet innehåller kompletterande information. Detta gäller endast lokala transporter, till
närmaste militäranläggning, av små mängder av dessa utgångna pyrotekniska artiklar för säkert bortskaffande.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g).
Kommentarer: Transporter av små mängder av utgångna nödraketer till militäranläggningar för säkert bortskaffande,
som utförs av fritidsbåtägare och företag för båttillbehör, har skapat problem, framför allt i fråga om
förpackningskraven. Undantaget gäller små mängder (mindre än de som anges i 1.1.3.6) vid lokala transporter och
omfattar alla UN-nummer som tilldelats pyrotekniska artiklar för användning till sjöss.
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020

RO-a-IE-7
Typ: Antagande av RO-a-UK-4.
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Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022
PT Portugal
RO-a-PT-3
Typ: Antagande av RO-a-UK-4.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Sista giltighetsdag: 30 januari 2022
SE Sverige
RO-a-SE-1
Typ: Antagande av RO-a-FR-7
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a) (Små mängder)
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.
Bakgrund till direktivet:
Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på
väg och i terräng.
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022
UK Förenade kungariket
RO-a-UK-1
Typ: Transport av vissa produkter innehållande relativt ofarliga radioaktiva ämnen, som klockor, armbandsur,
rökdetektorer och kompassrosor (E1).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: De flesta bestämmelserna i ADR.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller begränsade mängder radioaktiva ämnen undantas
helt från de nationella bestämmelserna. (En självlysande anordning som är avsedd att bäras på kroppen; högst
500 rökdetektorer för privat bruk med en aktivitet på högst 40 kBq per fordon eller järnvägsvagn; högst fem
lysanordningar med gasformig tritium med en aktivitet per anordning på högst 10 GBq per fordon eller
järnvägsvagn).
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002:
Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004:
Regulation 3(10).
Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande
ändringar av Internationella atomenergiorganets (IAEA) föreskrifter har införlivats med ADR.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
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RO-a-UK-2
Typ: Undantag från kravet att medföra ett transportdokument för vissa mängder av farligt gods (annat än klass 7)
enligt definitionen i 1.1.3.6 (E2).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6.2 och 1.1.3.6.3.
Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag från vissa krav för vissa mängder per transportenhet.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Det krävs inget transportdokument för begränsade mängder förutsatt att dessa
inte utgör en del av en större last.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).
Kommentarer: Detta undantag avser nationella transporter, eftersom ett transportdokument inte alltid är lämpligt när
det rör sig om lokal distribution.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-UK-3
Typ: Undantag från kravet på brandsläckningsutrustning för fordon som transporterar lågradioaktivt material (E4).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.1.4.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att fordon medför brandsläckningsutrustning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om avskaffande av kravet på att medföra brandsläckningsut
rustning vid transport av enbart sådana förpackningar som omfattas av undantag (UN 2908, 2909, 2910 och 2911).
Begränsade krav för transport av endast ett litet antal förpackningar.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002:
Regulation 5(4)(d).
Kommentarer: Det är i praktiken ofta ovidkommande huruvida brandsläckningsutrustning medförs eller inte vid
transport av UN 2908, 2909, 2910 och 2911, som ofta kan transporteras i små fordon.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-UK-4
Typ: Distribution av gods i innerförpackningar till återförsäljare och användare (med undantag av sådant gods som
tillhör klasserna 1, 4.2, 6.2 och 7) från lokala distributionsmagasin till återförsäljare eller användare och från
återförsäljare till slutanvändare (N1).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Förpackningarna måste inte bära ett RID/ADR- eller UN-märke eller vara
märkta på något annat sätt om de innehåller gods som ingår i förteckning 3.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.
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Kommentarer: Det är olämpligt att tillämpa bestämmelserna i ADR när det gäller de sista transportsträckorna från ett
distributionsmagasin till en återförsäljare eller användare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare. Detta
undantag syftar till att tillåta transport av innerkärl för gods utan ytterförpackningar på den sista delsträckan av den
lokala distributionsresan, om det är ämnat för detaljhandeln.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-UK-5
Typ: Bestämmelser om att tillåta olika högsta totalmängder per transportenhet för gods av klass 1 i kategorierna1
och 2 i tabell 1.1.3.6.3 (N10).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6.3 och 1.1.3.6.4.
Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag avseende transporterade mängder per transportenhet.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva
ämnen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and
Schedule 5; reg. reg. 14 and Schedule 4.
Kommentarer: Bestämmelser om att tillåta olika högsta totalmängder per transportenhet för gods av klass 1, närmare
bestämt 50 för kategori 1 och 500 för kategori 2. Vid beräkning av samlastning används multiplikationsfaktorn 20
för transportkategori 1 och multiplikationsfaktorn 2 för transportkategori 2.
Tidigare artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-UK-6
Typ: Ökad maximal nettovikt för explosiva föremål som tillåts i EX/II-fordon (N13).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.5.2
Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsning av de mängder explosiva ämnen och föremål som får transporteras.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Begränsning av de mängder explosiva ämnen och föremål som får
transporteras.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13,
Schedule 3.
Kommentarer: Enligt Förenade kungarikets bestämmelser tillåts en maximal nettovikt på 5 000 kg i fordon av typ II
när det gäller samhanteringsgrupperna 1.1C, 1.1D, 1.1E och 1.1 J.
Många föremål i klasserna 1.1C, 1.1D, 1.1E och 1.1 J som transporteras inom unionen är stora eller skrymmande
och längre än 2,5 m. Det rör sig främst om explosiva föremål för militär användning. Konstruktionsbegränsningarna
för EX/III-fordon (som måste vara täckta fordon) gör det mycket svårt att lasta och lossa sådana föremål. Vissa
föremål skulle kräva specialutrustning för lastning och lossning vid transportens båda ändpunkter. Sådan utrustning
finns sällan i praktiken. Endast ett fåtal EX/III-fordon används i Förenade kungariket och det skulle vara extremt
betungande för industrin att kräva att fler specialiserade EX/III-fordon byggs för transport av denna typ av explosiva
föremål och ämnen.
I Förenade kungariket transporteras militära explosiva föremål och ämnen oftast av privata företag, som inte kan
utnyttja undantaget för militärfordon i direktiv 2008/68/EG. För att lösa detta problem har Förenade kungariket alltid
tillåtit transport av upp till 5 000 kg av explosiva ämnen och föremål på EX/II-fordon. Den gällande gränsen räcker
inte alltid till eftersom ett föremål kan innehålla mer än 1 000 kg explosiva ämnen.
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Efter 1950 har endast två tillbud inträffat (båda på 1950-talet) med sprängämnen med en vikt på mer än 5 000 kg.
Det ena tillbudet utlöstes av ett brinnande däck och det andra av att fordonets kapell antändes av ett hett
avgassystem. Bränderna hade även kunnat uppstå med en mindre last. Inga personer skadades eller omkom vid dessa
tillbud.
Erfarenheten visar att det är osannolikt att explosiva föremål som förpackas på ett korrekt sätt exploderar vid stötar,
exempelvis vid fordonskollisioner. Belägg från militära rapporter och från provning av missilers anslag visar att den
anslagshastighet som krävs för att patroner ska explodera är högre än den som uppkommer vid ett fallprov från
12 meter.
Gällande säkerhetsnormer påverkas inte.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-UK-7
Typ: Undantag från övervakningskravet för små mängder av vissa typer av gods i klass 1 (N12).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.4 och 8.5 S1(6).
Innehållet i bilagan till direktivet: Övervakningskrav avseende fordon som transporterar vissa mängder farligt gods.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om säkra uppställningsplatser och övervakningsanordningar,
enligt vilka det inte krävs att vissa laster av klass 1 alltid ska övervakas i enlighet med 8.5 S1(6) i ADR.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996,
reg. 24.
Kommentarer: Övervakningskraven enligt ADR är inte alltid genomförbara på nationell nivå.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-a-UK-8
Typ: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva
ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller
samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996,
reg. 18.
Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva
ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla
anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och tillåts endast
förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva ämnena kommer i
kontakt med, eller på annat sätt äventyrar eller blir utsatta för fara från, sådant gods.
Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är:
1. Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255,
0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 får transporteras i samma fordon som farligt gods som
klassificerats med UN-nummer 1942. Mängden av UN 1942 som får transporteras ska begränsas genom att det
betraktas som ett explosivt ämne enligt 1.1D.
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2. Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 får
transporteras i samma fordon som farligt gods (med undantag av brandfarliga gaser, smittfarliga ämnen och giftiga
ämnen) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3, eller en kombination av dessa, förutsatt att
den totala vikten eller volymen av farligt gods i transportkategori 2 inte överstiger 500 kg eller liter och att den
sammanlagda nettovikten för sådana explosiva ämnen inte överstiger 500 kg.
3. Explosiva ämnen enligt 1.4G får transporteras med brandfarliga vätskor och gaser i transportkategori 2 eller ej
brandfarliga, ej giftiga gaser i transportkategori 3, eller en kombination av dessa i samma fordon, förutsatt att den
totala vikten eller volymen för farligt gods inte överstiger 200 kg eller liter och den sammanlagda nettovikten för
explosiva ämnen inte överstiger 20 kg.
4. Explosiva föremål som klassificerats med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får transporteras med explosiva
föremål i samhanteringsgrupp D, E eller F av vilka de utgör beståndsdelar. Den totala mängden av explosiva
ämnen med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får inte överstiga 20 kg.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-UK-9
Typ: Alternativ till orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i små fordon.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på orangefärgade skyltar vid transport av små mängder radioaktivt material i
små fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen tillåter undantag som godkänts enligt detta förfarande. Det
begärda undantaget avser följande:
Fordonen ska antingen
a) märkas enligt gällande bestämmelser i punkt 5.3.2 i ADR, eller
b) märkas med skyltar som uppfyller kraven i nationell lagstiftning när det gäller fordon som transporterar högst tio
förpackningar med icke klyvbart eller undantaget klyvbart material och summan av dessa förpackningars
transportindex inte överskrider 3.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002,
Regulation 5(4)(d).
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-a-UK-10
Typ: Transport av avfall från sjukvårdsverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en
vikt på högst 15 kg.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: alla bestämmelser
Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantag från kraven i avsnitt I.1 i bilaga I för transport av avfall från
sjukvårdsverksamhet som medför smittorisker och som omfattas av UN 3291 med en vikt på högst 15 kg.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Detta undantag är avsett att införas under The Carriage of
Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011.
Sista giltighetsdag: 1 januari 2017
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På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG
BE Belgien
RO-bi-BE-4
Typ: Transport i tankar av farligt gods avsett för destruktion genom förbränning.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3,2.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Genom ett undantag från tabellen i 3.2 tillåts användning av en tankcontainer
med tankkoden L4BH i stället för L4DH för transport av vattenreaktiv vätska, giftig, III, inte närmare specificerad, på
vissa villkor.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Dérogation 01 – 2002.
Kommentarer: Denna bestämmelse får endast användas för transport av farligt avfall på en kort sträcka.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-bi-BE-5
Typ: Transport av avfall till avfallsanläggningar.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.2, 5.4, 6.1 (tidigare bestämmelse: A5, 2X14, 2X12).
Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, märkning och förpackningskrav.
Den nationella lagstiftningens innehåll: I stället för att avfallet klassificeras enligt ADR kan det delas in i olika grupper
(brandfarliga lösningsmedel, färger, syror, batterier, etc.) för att undvika farliga reaktioner inom en grupp. Kraven för
förpackningarnas konstruktion är mindre stränga.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Kommentarer: Denna bestämmelse kan tillämpas vid transport av små avfallsmängder till avfallsanläggningar.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-bi-BE-6
Typ: Antagande av RO-bi-SE-5.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-bi-BE-7
Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-bi-BE-8
Typ: Antagande av RO-bi-UK-2.
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Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2020
RO-bi-BE-9
Typ: Antagande av RO-bi-SE-3.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Sista giltighetsdag: 15 januari 2018
RO-bi-BE-10
Typ: Transporter i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmänna vägar.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bilagorna A och B.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantagen gäller dokumentationen för, etiketteringen och märkningen av
förpackningar samt förarintyget.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par
route.
Kommentarer: I följande förteckning anges undantagets nummer i den nationella lagstiftningen, det avstånd som
tillåts och det farliga godset.
Undantag 2-2001:

300 m (klasserna 3, 6.1 och 8) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 6-2004:

Högst 5 km (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 7-2005:

Transporten korsar allmän väg (UN 1202) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 1-2006:

600 m (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 13-2007: 8 km (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015
Undantag 2-2009:

350 m (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 3-2009:

Högst 4,5 km (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 5-2009:

Högst 4,5 km (kemikalier i förpackningar) – sista giltighetsdag: 30 juni 2015

Undantag 9-2009:

Högst 20 km (klass 2 i förpackningar) – sista giltighetsdag: 9 september 2015

Undantag 16-2009: 200 m (IBC-behållare) – sista giltighetsdag: 15 januari 2018
Sista giltighetsdag: 15 januari 2018
DE Tyskland
RO-bi-DE-1
Typ: Utelämnande av vissa uppgifter i transportdokumentet (n2).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokumentets innehåll.
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Avser alla klasser utom klasserna 1 (utom 1.4S), 5.2 och 7.
I transportdokumentet krävs inga uppgifter om följande:
a) Mottagaren när det gäller lokal distribution (utom för kompletta laster och transporter på vissa rutter).
b) Antal förpackningar och typ av förpackningar, om 1.1.3.6 inte tillämpas och om fordonet uppfyller alla
bestämmelser i bilagorna A och B.
c) Transportdokumentet för den senaste lasten är tillräcklig för tömda, ej rengjorda tankar.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom
6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.
Kommentarer: Det skulle inte vara praktiskt möjligt att tillämpa alla bestämmelser i den berörda typen av transport.
Undantaget har registrerats av kommissionen som nr 22 (inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG).
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DE-3
Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.
Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i
förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det
samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp).
Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som utgör fraktsedel. Insamling av avfall
från hushåll, laboratorier etc.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.
Kommentarer: Förteckning nr 6*.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DE-4
Typ: Antagande av RO-bi-BE-1.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Sista giltighetsdag: 1 januari 2017
RO-bi-DE-5
Typ: Lokala transporter av UN 3343 (nitroglycerinblandning, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte
specificeras på annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin) i tankcontainrar, som undantag från
punkt 4.3.2.1.1 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Regler för användning av tankcontainrar
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Den nationella lagstiftningens innehåll: lokal transport av nitroglycerin (UN 3343) i tankcontainrar på korta sträckor,
förutsatt att följande villkor uppfylls:
1.

Krav avseende tankcontainrar

1.1 Endast tankcontainrar särskilt avsedda för detta ändamål får användas, och ska i alla övriga avseenden uppfylla
kraven för konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och provning, märkning och drift i
kapitel 6.8 i bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.
1.2 Tankcontainerns stängningsmekanism måste vara utrustad med tryckavlastningssystem som ger efter om det inre
trycket stiger till 300 kPa (3 bar) över normaltryck och därvid frigör en öppning som är riktad uppåt och har en
tryckavlastningsyta på minst 135 cm2 (132 mm i diameter). Öppningen får inte återförsluta sig efter det att den
aktiverats. Som säkerhetsinstallation kan ett eller flera säkerhetselement med samma aktiveringsbeteende och
motsvarande tryckavlastningsyta användas. Säkerhetsinstallationens konstruktionstyp måste ha genomgått
typprovning och typgodkännande hos den berörda myndigheten.
2.

Märkning
Varje tankcontainer ska märkas på båda sidor med varningsmärke i enlighet med mall 3 i punkt 5.2.2.2.2 i
bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG.

3.

Driftsvillkor

3.1 Det ska säkerställas att nitroglycerinet vid transport är jämnt fördelat i flegmatiseringsmediet och att ingen
separering kan äga rum.
3.2 Vid lastning och lossning är det förbjudet för personer att vistas i eller på fordon, utom för att sköta lastningsoch lossningsutrustningen.
3.3 Vid lossningsplatsen ska tankcontainrarna tömmas helt. Om de inte kan tömmas helt ska de förslutas tätt efter
lossning fram till dess att de fylls igen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Undantag Nordrhein-Westfalen.
Anmärkningar: Detta avser lokala vägtransporter i tankcontainrar på korta avstånd som del av en industriprocess
mellan två fasta produktionsanläggningar. För att tillverka en läkemedelsprodukt levererar produktionsanläggning A
som del i en regelenlig transport en hartslösning i 600 liters tankcontainrar, brandfarlig (UN 1866),
förpackningsgrupp II, till produktionsanläggning B. Här tillförs en nitroglycerinlösning, och blandning sker, för att få
fram en limblandning innehållande nitroglycerin, okänsliggjord, i flytande form, brandfarlig, som inte specificeras på
annat sätt, med högst 30 viktprocent nitroglycerin (UN 3343) för vidareanvändning. Återtransporten av denna
beredning till produktionsanläggning A sker också i ovannämnda tankcontainrar, som särskilt kontrollerats och
godkänts av den behöriga myndigheten för denna specifika transport, och som är försedda med tankkod L10DN.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022
RO-bi-DE-6
Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße,
Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB).
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DE-7
Typ: Antagande av RO-bi-BE-10.
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Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Sista giltighetsdag: 20 mars 2021
DK Danmark
RO-bi-DK-1
Typ: UN 1202, 1203, 1223 och klass 2 – inget transportdokument.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på transportdokument.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av mineraloljeprodukter i klass 3, UN 1202, 1203 och 1223
och gaser i klass 2 i samband med distribution (av gods till två eller flera mottagare och insamling av returnerat gods
i liknande situationer) krävs inget transportdokument, förutsatt att de skriftliga anvisningarna, förutom de
upplysningar som krävs enligt ADR, innehåller upplysningar om UN-nr, namn och klass.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt
gods.
Kommentarer: Skälet till att det nationella undantaget finns är utvecklingen av elektronisk utrustning, vilket gör det
möjligt för exempelvis oljebolag, som använder elektronisk utrustning, att kontinuerligt överföra information om
kunderna till fordonen. Eftersom denna information inte finns tillgänglig i början av transporten och därför kommer
att överföras under transporten, är det inte möjligt att före transporten sammanställa ett transportdokument. Denna
typ av transport begränsas till vissa områden.
Danmark har redan beviljats undantag för en liknande bestämmelse inom ramen för artikel 6.10 i direktiv 94/55/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DK-2
Typ: Antagande av RO-bi-SE-6.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt
gods, i dess ändrade lydelse.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DK-3
Typ: Antagande av RO-bi-UK-1
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt
gods, i dess ändrade lydelse.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-DK-4
Typ: Vägtransport av farligt gods av vissa klasser från privata hushåll och företag till närbelägna insamlingsplatser för
avfall eller mellanbearbetningsanläggningar i bortskaffningssyfte.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.
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Innehållet i bilagan till direktivet: allmänna bestämmelser, klassificeringsbestämmelser, särskilda bestämmelser,
förpackningsbestämmelser, avsändningsförfaranden, bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar,
bestämmelser om transportförhållanden, lastning, lossning och hantering, krav för fordonsbesättningar, utrustning,
drift och dokumentation och krav för konstruktion och godkännande av fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods från privata hushåll och företag får under vissa förhållanden
transporteras till närbelägna insamlingsplatser för avfall eller mellanbearbetningsanläggningar i bortskaffningssyfte.
Olika bestämmelser ska följas beroende på transportens karaktär och beroende på vilka risker som hör samman med
transporten; exempelvis mängden farligt gods per innerförpackning, per ytterförpackning och/eller per
transportenhet, och huruvida transport av farligt gods är underordnad företagens huvudsakliga verksamhet eller inte.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af
farligt gods § 4, stk. 3.
Kommentarer: Det är inte möjligt för avfallshanterare och företag att tillämpa alla bestämmelser i avsnitt I.1 i bilaga I
till direktiv 2008/68/EG när avfall som kan innehålla rester av farligt gods transporteras från privata hushåll och/eller
företag till närbelägna insamlingsplatser för avfall i bortskaffningssyfte. Avfallet är vanligen förpackningar som
ursprungligen har transporterats i enlighet med undantaget i punkt 1.1.3.1 c i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv
2008/68/EG och/eller sålts i detaljhandeln. Undantaget i punkt 1.1.3.1 c gäller emellertid inte transport till
insamlingspunkter för avfall, och bestämmelserna i kapitel 3.4 i avsnitt I.1 i bilaga I till direktiv 2008/68/EG är inte
ändamålsenliga för transport av avfall som är innerförpackningar.
Sista giltighetsdag: 1 januari 2019

EL Grekland
RO-bi-EL-1
Typ: Undantag från säkerhetsbestämmelserna för fasta tankar (tankfordon), som registrerats före den 31 december
2001, vid lokala transporter eller transport av små mängder av vissa kategorier av farligt gods.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5,
6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende konstruktion, utrustning, typgodkännande, inspektioner och
provning samt märkning av fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och tankcontainrar samt växeltankar med
tankvägg av metall, och batterifordon och gasbehållare bestående av flera element (MEGC).
Den nationella lagstiftningens innehåll: Övergångsbestämmelser: Fasta tankar (tankfordon), avmonterbara tankar och
tankcontainrar som för första gången registrerades i Grekland mellan den 1 januari 1985 och den 31 december 2001
får fortfarande användas. Denna övergångsbestämmelse avser fordon avsedda för transport av följande typer av farligt
gods: UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257).
Sådan transport omfattar små mängder eller utgörs av lokal transport med fordon som registrerats inom den
referensperioden. Övergångsbestämmelsen kommer att gälla för tankfordon som anpassats i enlighet med följande:
1. Punkterna i ADR för inspektion och provning: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151,
211.152, 211.153, 211.154).
2. Minsta tjocklek på tankväggen ska vara 3 mm för tankar som rymmer upp till 3 500 liter och minst 4 mm
gjutstål för tankar som rymmer upp till 6 000 liter, oberoende av skiljeväggarnas tjocklek.
3. Om tanken är gjord av aluminium eller annan metall ska den uppfylla alla krav avseende tjocklek och andra
tekniska specifikationer som härleds från tekniska ritningar som godkänts av lokala myndigheter i det land där
fordonen tidigare varit registrerade. Om tekniska ritningar saknas ska tankarna uppfylla kraven i 6.8.2.1.17
(211.127).
4. Tankarna ska uppfylla kraven i punkterna 211.128,
delpunkterna 6.8.2.2.1 och 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

6.8.2.1.28

(211.129),

punkt

6.8.2.2

med
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Detta innebär att tankfordon under 4 ton som används för lokal transport av enbart gasol (UN 1202), som
registrerats för första gången före den 31 december 2002 och vars hölje är tunnare än 3 mm endast får användas om
de anpassas i enlighet med punkt 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων
των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματαδεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία (Krav avseende konstruktion, utrustning,
inspektioner och provning av fasta tankar [tankfordon], avmonterbara tankar som befinner sig i omlopp, för vissa
kategorier av farligt gods).
Sista giltighetsdag: 30 juni 2017

RO-bi-EL-2
Typ: Undantag från konstruktionsbestämmelserna för grundfordon, beträffande fordon avsedda för lokal transport av
farligt gods som registrerats för första gången före den 31 december 2001.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.
Innehållet i bilagan till direktivet: Villkor för konstruktion av grundfordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Undantaget avser fordon avsedda för lokal transport av farligt gods
(kategorierna UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262
och 3257), som registrerats för första gången före den 31 december 2001.
Fordonen ska överensstämma med kraven i 9 (9.2.1 till 9.2.6) i bilaga B till direktiv 94/55/EG, med följande
avvikelser:
Överensstämmelse med kraven i 9.2.3.2 krävs endast om fordonet är utrustat med fabriksmonterade ABS-bromsar
och ska förses med tillsatsbromsanordningar enligt definitionen i 9.2.3.3.1, som dock inte behöver överensstämma
med 9.2.3.3.2 och 9.2.3.3.3.
Färdskrivarens elförsörjning ska förses med en säkerhetsspärr som kopplas direkt till batteriet
(marginalnummer 220 514) och den elektriska utrustningen för lyftmekanismen för boggiaxlar ska installeras på den
plats där den ursprungligen installerats av fordonstillverkaren och skyddas med lämpligt förseglat hölje
(marginalnummer 220 517).
Tankfordon med en maximivikt under 4 ton avsedda för lokal transport av diesel-eldningsolja (UN 1202) måste
överensstämma med kraven i 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 och 9.2.4.5, men inte nödvändigtvis med övriga krav.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που
διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Tekniska krav för fordon som är i bruk,
avsedda för lokala transporter av vissa kategorier av farligt gods).
Kommentarer: Antalet berörda fordon är litet jämfört med det sammanlagda antalet registrerade fordon. Dessutom är
de endast avsedda för lokala transporter. Den begärda undantagsformen, den berörda fordonsparken och den typ av
gods som omfattas av transporterna leder inte till trafiksäkerhetsproblem.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2016

ES Spanien
RO-bi-ES-2
Typ: Specialutrustning för distribution av vattenfri ammoniak.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8.2.2.2.
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Innehållet i bilagan till direktivet: För att förhindra att innehåll går förlorat om de yttre tillbehören (rör,
sidomonterade avstängningsventiler) skulle skadas, måste den inre stoppventilen och dess förankring vara skyddade
så att de inte kan lossna på grund av yttre påverkan eller vara utformade för att motstå sådan påverkan. Påfyllningsoch tömningsanordningarna (inklusive flänsar och gängade pluggar) samt skyddskåpor (om sådana finns) ska kunna
säkras mot oavsiktligt öppnande.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Tankar som används inom jordbruket för utkörning och spridning av
vattenfri ammoniak, och som togs i drift före den 1 januari 1997, får utrustas med yttre, i stället för inre, säkerhets
anordningar, under förutsättning att de erbjuder samma skydd som tankens vägg.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.
Kommentarer: Före den 1 januari 1997 användes en typ av tank utrustad med yttre säkerhetsanordningar enbart
inom jordbruket för att sprida vattenfri ammoniak direkt på marken. Tankar av den här typen används fortfarande.
De körs sällan lastade på vägar utan används enbart för gödselspridning på större gårdar.
Sista giltighetsdag: 28 februari 2022
FI Finland
RO-bi-FI-1
Typ: Ändring av informationen i transportdokumentet för explosiva ämnen.
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG (artikel 6.2 a)
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.2.1 (a)
Innehållet i bilagan till direktivet: Särskilda bestämmelser för klass 1.
Den nationella lagstiftningens innehåll:
I transportdokumentet är det tillåtet att ange antalet tändhattar (1 000 tändhattar motsvarar 1 kilo explosiva ämnen)
i stället för den faktiska nettovikten explosiva ämnen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Trafiksäkerhetsverket förordning om transport av farligt gods på väg
Kommentarer:
Informationen anses tillräcklig för nationell transport. Detta undantag avser huvudsakligen sprängämnesindustrin och
små mängder i lokala transporter.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-FI-3
Typ: Antagande av RO-bi-DE-1.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: —
Sista giltighetsdag: 28 februari 2022
FR Frankrike
RO-bi-FR-1
Typ: Användning av ett sjöfartsdokument som transportdokument för korta transporter efter fartygslossning.
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Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter som ska finnas i det dokument som används som transportdokument för
farligt gods.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Sjöfartsdokumentet används som transportdokument för transporter inom en
radie på 15 km.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par route – Article 23-4.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-FR-3
Typ: Transport av fasta lagertankar för LPG (18).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Särskilda bestämmelser gäller för transport av fasta lagertankar för LPG.
Gäller endast för korta sträckor.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par route – Article 30.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RO-bi-FR-4
Typ: Antagande av RO-bi-UK-2.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de
marchandises dangereuses par voies terrestres.
Sista giltighetsdag: 30 januari 2022
HU Ungern
RO-bi-HU-1
Typ: Antagande av RO-bi-SE-3.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A
és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020
IE Irland
RO-bi-IE-3
Typ: Undantag för lastning och lossning av farligt gods, som omfattas av specialbestämmelsen CV1 i 7.5.11 eller S1
i 8.5, på en offentlig plats utan specialtillstånd från behöriga myndigheter.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5 och 8.5.
Innehållet i bilagan till direktivet: Kompletterande bestämmelser om lastning, lossning och hantering.
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Lastning och lossning av farligt gods på en offentlig plats är tillåten utan
specialtillstånd från behöriga myndigheter, vilket innebär en avvikelse från kraven i 7.5.11 eller 8.5.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(5) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations, 2004”.
Kommentarer: När det gäller nationella transporter inom statens gränser, utgör denna bestämmelse en mycket tung
börda för de behöriga myndigheterna.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-IE-6
Typ: Undantag från kravet i 4.3.4.2.2 om att böjliga påfyllnings- och tömningsrör som inte är ständigt anslutna till
tanken på ett tankfordon ska vara tömda under transport.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.3
Innehållet i bilagan till direktivet: Användning av tankfordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Upprullade böjliga slangar (även fasta rör som är en del av slangarna)
monterade på tankfordon som används för distribution av petroleumprodukter med ämnesidentifieringsnummer
UN 1011, UN 1202, UN 1223, UN 1863 och UN 1978 behöver inte vara tömda under transport på väg under
förutsättning att lämpliga åtgärder vidtagits för att förhindra att innehållet läcker ut.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Regulation 82(8) of the ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations, 2004”.
Kommentarer: Böjliga slangar monterade på tankfordon för leverans till hushåll måste vara fyllda, även under
transport. Tömningssystemet är av 'wet-line'-typ, vilket innebär att tankfordonets mätare och slangar måste vara
fyllda så att det garanteras att kunden får rätt mängd.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-IE-7
Typ: Undantag från vissa av kraven i 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11 i ADR för bulktransport av ammoniumnitratgöd
selmedel UN 2067 från hamnar till mottagare.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.0, 5.4.1.1.1 och 7.5.11.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på separat transportdokument som ska innehålla korrekt total kvantitet för
den särskilda last som avses, för varje transport, och krav på att fordonet ska rengöras före och efter resan.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Föreslaget undantag för att tillåta ändringar av kraven i ADR för transport
dokument och fordonsrengöring. Syftet är att ta hänsyn till de praktiska problemen vid bulktransport från hamn till
mottagare.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Proposed amendment to ”Carriage of Dangerous Goods by Road
Regulations, 2004”.
Kommentarer: Enligt bestämmelserna i ADR krävs a) ett separat transportdokument med uppgifter om den totala
vikten farligt gods som transporteras i den aktuella lasten och b) specialbestämmelsen ”CV24” om rengöring i
samband med varje last som transporteras mellan hamnen och mottagaren vid lossning av bulkfartyg. Eftersom
transporten är lokal och omfattar lossning av ett bulkfartyg, där flera laster (på samma dag eller under flera på
varandra följande dagar) av samma ämne transporteras mellan bulkfartyget och mottagaren, räcker det med ett enda
transportdokument som innehåller en uppskattning av totalvikten för varje last. Att kräva specialbestämmelse ”CV24”
borde inte vara nödvändigt.
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Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-IE-8
Typ: Transport av farligt gods mellan ett privatägt område och ett annat fordon i omedelbar närhet av området, eller
mellan två delar av ett privatägt område belägna i omedelbar närhet av varandra men åtskilda av en allmän väg.
Hänvisning till bilagan till direktivet: bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på väg.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna tillämpas inte när ett fordon används för transport av farligt
gods
a) mellan ett privatägt område och ett annat fordon i omedelbar närhet av det området, eller
b) mellan två delar av ett privatägt område belägna i omedelbar närhet av varandra men exempelvis åtskilda av en
allmän väg,
förutsatt att transporten sker den kortaste möjliga vägen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road
and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.
Kommentarer: Det kan uppstå en rad olika situationer när farligt gods transporteras mellan två delar av ett privatägt
område eller mellan ett privatägt område och ett dithörande fordon åtskilda av en allmän väg. Denna transportform
utgör inte transport av farligt gods i sedvanlig mening, och bestämmelserna om transport av farligt gods behöver
därför inte tillämpas. Se även RO-bi-SE-3 och RO-bi-UK-1.
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020

NL Nederländerna
RO-bi-NL-13
Typ: System för transport av farligt hushållsavfall 2015.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0,
5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 och 9.
Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag för vissa kvantiteter, särskilda bestämmelser, användningen av
förpackningar, användningen av ytterförpackningar, dokumentation, utformning och testning av förpackningar,
lastning, lossning och hantering, bemanning, utrustning, drift, fordon och dokumentation, konstruktion och
godkännande av fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelser om transport av farligt hushållsavfall som samlas in i små
mängder, även sådant från företag, och som tillhandahålls i lämplig förpackning med en maximal volym på 60 liter.
Eftersom det rör sig om små mängder vid varje insamlingstillfälle och med tanke på ämnenas skiftande karaktär, är
det omöjligt att genomföra transporterna helt i enlighet med ADR-bestämmelserna. I enlighet med det ovannämnda
systemet fastställs därför en förenklad variant som avviker från en del av ADR-bestämmelserna.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: System för transport av farligt hushållsavfall 2015.
Kommentarer: Systemet inrättades för att privatpersoner och företag skulle kunna lämna små mängder kemiskt avfall
på ett enda ställe. De aktuella ämnena består därför av rester, exempelvis färgavfall. Risknivån begränsas av valet av
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transportmedel, där det bland annat handlar om särskilda transportenheter och skyltar som anger ”rökning
förbjuden” samt en för allmänheten väl synlig gul blinkande lampa. När det gäller transporter är den viktigaste
aspekten att säkerheten kan garanteras. För att uppnå det målet kan man exempelvis transportera ämnena i
förseglade förpackningar för att förhindra att ämnena sprids eller att giftiga ångor läcker ut eller samlas i fordonet. I
fordonet finns enheter som är lämpliga för att lagra olika avfallskategorier och som skyddar mot att lasten förskjuts
eller oavsiktligen öppnas. Trots att det rör sig om små mängder avfall, måste transportoperatören kunna uppvisa
bevis på yrkesmässig utbildning med tanke på att det rör sig om olika typer av ämnen. Med tanke på privatpersoners
dåliga kunskaper i fråga om riskerna förknippade med dessa ämnen bör det finnas skriftliga instruktioner i enlighet
med bilagan till systemet.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

PT Portugal
RO-bi-PT-1
Typ: Transportdokumentation för UN 1965.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende transportdokumentet.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Den transportbenämning som enligt avsnitt 5.4.1 i Regulamento Nacional de
Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) ska anges i transportdokumentet när det gäller kommersiella
butan- och propangaser som omfattas av UN 1965 (kolvätegasblandning, kondenserad, inte närmare specificerad)
och som transporteras i cylindrar får ersättas med andra handelsnamn enligt följande:
'UN 1965 Butan' för blandningarna A, A01, A02 och A0 i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE
och som transporteras i cylindrar.
'UN 1965 Propan' för blandning C i enlighet med beskrivningen i underavsnitt 2.2.2.3 i RPE och som transporteras i
cylindrar.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 7560/2004, 16 April 2004, enligt Article 5,
No 1, of Decreto-Lei No 267-A/2003 of 27 October.
Kommentarer: Det finns behov av att göra det enklare för de ekonomiska aktörerna att fylla i transportdokumenten
för farligt gods, men säkerheten får inte äventyras.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-PT-2
Typ: Transportdokument för tömda, icke rengjorda tankar och behållare.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav avseende transportdokumentet.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Under returtransporten av tomma tankar och behållare som använts för
transport av farligt gods får det transportdokument som anges i avsnitt 5.4.1 i RPE ersättas med det transport
dokument som använts för den omedelbart föregående transporten för att leverera det farliga godset.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Despacho DGTT 15162/2004, 28 juli 2004, enligt artikel 5,
nr 1, i Decreto-Lei nr 267-A/2003, av den 27 oktober.
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Kommentarer: Kravet på att tomma tankar och behållare som har innehållit farligt gods ska åtföljas av ett transport
dokument i enlighet med RPE har i vissa fall skapat praktiska problem, vilka på detta sätt kan minimeras utan att
säkerheten äventyras.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

SE Sverige
RO-bi-SE-1
Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5 och 6.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av förpackningar innehållande farligt gods i form av avfall ska
utföras i enlighet med bestämmelserna i ADR, från vilka endast ett fåtal undantag tillåts. Undantag tillåts inte för alla
typer av ämnen och föremål.
De viktigaste undantagen är följande:
Småförpackningar (under 30 kg) med farligt gods i form av avfall får förpackas i förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar, utan att uppfylla bestämmelserna i punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2,
6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till detta direktiv. Förpackningar, inklusive IBC-behållare och
storförpackningar, behöver inte provas i transportfärdigt skick med ett representativt urval av små inre förpackningar.
Detta tillåts, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
— Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar överensstämmer med en typ som har provats och godkänts
enligt förpackningsgrupp I eller II i de tillämpliga bestämmelserna i avsnitt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilaga I, avsnitt I.1,
till detta direktiv.
— De små förpackningarna förpackas med ett absorberande material som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut
i de yttre förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna under transporten.
— Förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna i transportfärdigt skick har en bruttovikt på högst den
tillåtna bruttovikt som anges på UN-märkningen för förpackningsgrupp I eller II för förpackningarna, IBCbehållarna eller storförpackningarna.
— Följande mening ingår i transportdokumentet enligt ADR-S: ”Förpackat enligt del 16”.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på
väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.
Kommentarer: Punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga I, avsnitt I.1, till
detta direktiv är svåra att tillämpa, eftersom förpackningarna, IBC-behållarna och storförpackningarna ska provas
med ett representativt urval av avfallet, vilket är svårt att fastställa i förväg.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-2
Typ: Avsändarens namn och adress i transportdokumentet.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1
Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna uppgifter i transportdokumentet.
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Enligt den nationella lagstiftningen krävs ingen uppgift om avsändarens namn
och adress i samband med att tömda ej rengjorda förpackningar returneras inom ett distributionssystem.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: Tömda, ej rengjorda förpackningar som returneras kommer i de flesta fall fortfarande att innehålla
små mängder av farligt gods.
Detta undantag tillämpas främst av industrier för retur av tömda, ej rengjorda gasbehållare i utbyte mot fyllda.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-3
Typ: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter på allmän väg mellan olika delar
av industriområden.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av farligt gods i närheten av industriområden, inklusive transporter
på allmän väg mellan olika delar av industriområden. Undantagen rör etikettering och märkning av förpackningar,
transportdokument, förarintyg och godkännandecertifikat enligt 9.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: Det förekommer i ett antal situationer att farligt gods transporteras mellan områden som ligger på
varsin sida om en allmän väg. Denna transportform utgör inte transport av farligt gods på privat väg och bör därför
omfattas av de tillämpliga bestämmelserna. Jämför även med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-4
Typ: Transport av farligt gods som beslagtagits av myndigheterna.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på väg.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Avvikelser från bestämmelserna kan tillåtas om de kan motiveras genom
hänvisning till arbetarskydd, lossningsrisker, överlämnande av bevis m.m.
Avvikelser från bestämmelserna kan endast tillåtas om tillfredsställande säkerhet garanteras under normala transport
förhållanden.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: Dessa undantag får endast tillämpas av myndigheter som beslagtar farligt gods.
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Undantaget avser lokal transport av gods som beslagtagits av polisen, exempelvis explosiva ämnen eller stulen
egendom. Problemet med dessa typer av gods är att man aldrig kan vara säker på dess klassificering. Dessutom är
godset ofta inte förpackat, märkt eller etiketterat i enlighet med ADR. Hundratals sådana transporter genomförs
årligen av polisen. Smuggelsprit ska transporteras från den plats där den beslagtogs till en anläggning där
bevismaterial förvaras och därefter till en anläggning där spriten förstörs. Avståndet mellan de två senare kan vara
långt. De tillåtna avvikelserna är följande: a) varje förpackning behöver inte vara etiketterad, och b) godkända
förpackningar behöver inte användas. Varje pall som innehåller sådana förpackningar måste emellertid vara
etiketterad på ett korrekt sätt. Alla övriga krav måste uppfyllas. Ungefär 20 sådana transporter genomförs varje år.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-5
Typ: Transport av farligt gods i och i närheten av hamnar.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2
Innehållet i bilagan till direktivet: Dokument ska medföras i transportenheten. Varje transportenhet som transporterar
farligt gods ska vara utrustad med den angivna utrustningen. Godkännande av fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll:
Dokument (med undantag av förarintyget) behöver inte medföras i transportenheten.
En transportenhet behöver inte vara utrustad med den utrustning som anges i 8.1.5.
Det behöver inte finnas ett godkännandecertifikat för dragbilar.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: Jämför med artikel 6.14 i direktiv 96/49/EG.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-6
Typ: Intyg om ADR-utbildning för inspektörer.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Fordonsförare måste genomgå utbildning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Inspektörer som utför årliga tekniska besiktningar av fordon behöver inte
delta i den utbildning som avses i 8.2 eller inneha ett intyg om ADR-utbildning.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: I vissa fall kan de fordon som provas vid den tekniska besiktningen medföra farligt gods i lasten,
exempelvis ej rengjorda, tömda tankar.
Bestämmelserna i 1.3 och 8.2.3 gäller fortfarande.
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Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-7
Typ: Lokal distribution av UN 1202, 1203 och 1223 i tankfordon.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar ska beskrivningen
överensstämma med 5.4.1.1.6. Flera mottagares namn och adress får anges i andra handlingar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: För tömda, ej rengjorda tankar och tankcontainrar krävs det inte någon
beskrivning i transportdokumentet enligt 5.4.1.1.6 om mängden av ämnet i lastningsplanen anges som 0.
Mottagarnas namn och adress krävs inte i några handlingar i fordonet.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-9
Typ: Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4, 6.8 och 9.1.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokument, konstruktion av tankar, godkännandecertifikat.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter inom jordbruksområden och byggplatser behöver inte
uppfylla vissa krav:
a) En deklaration av farligt gods krävs inte.
b) Äldre tankar/containrar som inte konstruerats i enlighet med kapitel 6.8 utan enligt äldre nationell lagstiftning
och som monterats på depåvagnar får fortfarande användas.
c) Äldre tankar, som inte uppfyller kraven i 6.7 eller 6.8, avsedda för transport av ämnen enligt UN 1268, 1999,
3256 och 3257, med eller utan vägbeläggningsutrustning, får fortfarande användas för lokala transporter och i
närheten av vägarbeten.
d) Godkännandecertifikat krävs inte för depåvagnar och tankfordon med eller utan vägbeläggningsutrustning.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: En depåvagn är en typ av bod för manskapet med dels ett manskapsutrymme, dels en icke-godkänd
tank/container för dieselbränsle avsett för driften av skogsbrukstraktorer.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-10
Typ: Transport i tankar av explosiva ämnen.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.4.
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Innehållet i bilagan till direktivet: Explosiva ämnen får endast förpackas i förpackningar enligt 4.1.4.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella behöriga myndigheten godkänner tankfordon som är avsedda
för transport av explosiva ämnen. Transport i tankar godkänns endast i fråga om sådana explosiva ämnen som anges
i förordningen eller genom ett specialgodkännande från den behöriga myndigheten.
Ett fordon som är lastat med explosiva ämnen i tankar måste vara märkt i enlighet med reglerna i 5.3.2.1.1,
5.3.1.1.2. och 5.3.1.4. Endast ett fordon i transportenheten får transportera farligt gods.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bilaga S – Särskilda nationella bestämmelser för transport av
farligt gods på väg och i terräng, utgiven i enlighet med lagen om transport av farligt gods och den svenska föreskriften SÄIFS
1993:4.
Kommentarer: Detta gäller endast inrikes transporter och om transporten till största delen sker lokalt. De aktuella
bestämmelserna var i kraft innan Sverige blev medlem av Europeiska unionen.
Endast två företag utför transporter med explosiva ämnen i tankfordon. Inom en snar framtid förväntas en övergång
till emulsioner ske.
Gammalt undantag: nr 84.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-11
Typ: Körkort
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på utbildning av fordonets besättning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Förarutbildning får inte ske i något av de fordon som anges i 8.2.1.1.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på
väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.
Kommentarer: Lokal transport.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-12
Typ: Transport av UN 0335 Fyrverkerier.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilaga B, 7.2.4, V2 (1).
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om bruk av EX/II- och EX/III-fordon.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Vid transport av UN 0335 Fyrverkerier är specialbestämmelsen V2 (1) i 7.2.4
endast tillämplig om det explosiva innehållets nettovikt överstiger 3 000 kg (4 000 kg med släpfordon) och
fyrverkerierna är klassificerade som UN 0335 enligt tabellen för standardklassificering av fyrverkerier i 2.1.3.5.5 i
den fjortonde reviderade utgåvan av Förenta nationernas rekommendationer om transport av farligt gods.
En sådan klassificering ska ske med den behöriga myndighetens samtycke. En bekräftelse av klassificeringen ska
medföras i transportenheten.
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Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda regler för inrikes transport av farligt gods på
väg, utgivet i enlighet med lagen om transport av farligt gods på väg.
Kommentarer: Fyrverkerier transporteras endast under två korta perioder varje år, nämligen vid årsskiftet och vid
månadsskiftet april/maj. Transporten från leverantör till terminal kan utan större svårigheter utföras med den
nuvarande fordonsparken av EX-godkända fordon. Distributionen av fyrverkerierna från terminalerna till
återförsäljarna och av överskottsvaror tillbaka till terminalerna begränsas emellertid av bristen på EX-godkända
fordon. Transportörerna är inte intresserade av att investera i sådana godkännanden eftersom de inte kan få sina
utgifter täckta. Eftersom fyrverkerileverantörerna då inte kan få ut sina produkter på marknaden utgör detta ett hot
mot deras affärsverksamhet.
När detta undantag tillämpas måste fyrverkerierna ha klassificerats enligt standardförteckningen i FN:s rekommen
dationer för att klassificeringen ska vara så aktuell som möjligt.
Ett liknande undantag har införts för UN 0336 Fyrverkerier enligt särbestämmelse 651, avsnitt 3.3.1 i ADR 2005.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-SE-13
Typ: Antagande av RO-bi-DK-4
Rättslig grund: Direktiv 2008/68/EG, artikel 6.2 b i (lokala transporter över korta sträckor)
Hänvisning till bilaga I, avsnitt n I.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 1 till 9.
Innehållet i bilagan till direktivet:
Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på
väg och i terräng.
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022

UK Förenade kungariket
RO-bi-UK-1
Typ: Bestämmelser i de fall fordon som medför farligt gods korsar allmänna vägar (N8).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om transport av farligt gods på allmän väg.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Bestämmelserna om farligt gods tillämpas inte på transporter inom privata
områden som skiljs åt av en väg. När det gäller klass 7 gäller detta undantag inte bestämmelserna i Radioactive
Material (Road Transport) Regulations 2002.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3
Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, punkt 3(3)(b).
Kommentarer: Det uppstår ofta situationer där farligt gods transporteras mellan privatägda områden som ligger på
varsin sida om en väg. Sådana transporter utgör inte transport av farligt gods på allmän väg i vanlig bemärkelse, och
ingen av bestämmelserna om farligt gods bör tillämpas i sådana fall.
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Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-UK-2
Typ: Undantag från förbudet för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods i en lokal
distributionskedja under transport från ett lokalt distributionsmagasin till en återförsäljare eller slutanvändare, eller
från en återförsäljare till en slutanvändare (med undantag av klass 7) (N11).
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 8.3.3.
Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud för förare eller medhjälpare att öppna en förpackning med farligt gods.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Förbudet mot öppnande av förpackningar inskränks av förbehållet ”om inte
tillstånd erhållits för det ändamålet av den som ansvarar för fordonets drift”.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996,
reg. 12 (3).
Kommentarer: Vid en ordagrann tolkning kan förbudet enligt dess ordalydelse i bilagan skapa allvarliga problem för
distributionen till detaljhandeln.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-UK-3
Typ: Alternativa bestämmelser för transport av trätunnor innehållande UN 3065 i förpackningsklass III.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.4, 4.1, 5.2 och 5.3.
Innehållet i bilagan till direktivet: Förpacknings- och märkningskrav.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för transport av alkoholhaltiga drycker på över 24 men högst
70 volymprocent (förpackningsgrupp III) i trätunnor som inte är UN-godkända och utan varningsmärken, på villkor
att striktare lastnings- och fordonskrav iakttas.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).
Kommentarer: Den aktuella produkten är en dyr produkt som omfattas av statlig punktskatt och som måste
transporteras från destilleriet till förseglade lagerlokaler i säkra och förseglade fordon med skattemärken. För att
garantera säkerheten beaktas de mildrade förpacknings- och märkningskraven i de kompletterande bestämmelserna.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RO-bi-UK-4
Typ: Antagande av RO-bi-SE-12.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2007 Part 1.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

22.4.2016

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 106/61

RO-bi-UK-5
Typ: Uppsamling av begagnade batterier för bortskaffande eller återvinning.
Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: Bilagorna A och B.
Innehållet i bilagan till direktivet: Den särskilda bestämmelsen nr 636.
Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen anges följande alternativ till den särskilda föreskriften nr 636 i
kapitel 3.3:
Begagnade litiumbatterier (UN 3090 och UN 3091) som samlats in för transport från den insamlingsplats där
allmänheten lämnar batterier till mellanbearbetningsanläggningen tillsammans med andra batterier som inte
innehåller litium (UN 2800 och UN 3028) ska inte omfattas av övriga bestämmelser i ADR om de uppfyller följande
villkor:
De ska vara förpackade i fat 1H2 eller lådor 4H2, som uppfyller provningskraven för fasta ämnen i
förpackningsgrupp II.
Endast 5 % av varje förpackning får utgöras av litium- och litiumjonbatterier.
Varje enskild förpacknings bruttovikt får ej överstiga 25 kg.
Den samlade vikten per transportenhet får inte överstiga 333 kg.
Inget annat farligt gods får ingå i transporten.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment 2007 part 1.
Kommentarer: Insamlingsställen för konsumenter finns ofta hos detaljister och det är inte rimligt att lära ett stort
antal människor att sortera och förpacka uttjänta batterier i enlighet med ADR. Det brittiska systemet skulle drivas i
enlighet med riktlinjerna i det brittiska ”Waste and Resources Action Programme” och skulle innebära att man måste
tillhandahålla lämpliga förpackningar som uppfyller ADR-kraven samt lämpliga instruktioner.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021”
2. Avsnitt II.3 i bilaga II ska ersättas med följande:
”II.3 Nationella undantag
Undantag för medlemsstaterna för transport av farligt gods på deras territorier i enlighet med artikel 6.2 i direktiv
2008/68/EG.
Numrering av undantag: RA-a/bi/bii-MS-nn
RA = Järnväg
a/bi/bii = artikel 6.2 a/bi/bii
MS = medlemsstat
nn = löpnummer
På grundval av artikel 6.2 a i direktiv 2008/68/EG
DE Tyskland
RA-a-DE-2
Typ: Tillstånd för samemballering.
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Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 4.1.10.4 MP2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot samemballering.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 1.4S, 2, 3 och 6.1, tillstånd för samemballering av föremål i
klass 1.4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klasserna 3
och 6.1 (UN-nummer) som ska säljas som set i samemballering i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.
Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

FR Frankrike
RA-a-FR-3
Typ: Transporter för järnvägsföretagets räkning.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter om farligt gods ska anges på fraktsedeln.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods i mängder som inte överskrider begränsningarna enligt 1.1.3.6
och som transporteras för järnvägsföretagets räkning behöver inte anges i lastdeklarationen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer – Article 20.2.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RA-a-FR-4
Typ: Undantag från märkning av vissa postvagnar.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta etiketter på vagnar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Etiketter måste endast sättas på postvagnar som transporterar mer än tre ton
ämnen av samma klass (med undantag för klasserna 1, 6.2 och 7).
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer – Article 21.1.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

SE Sverige
RA-a-SE-1
Typ: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med etiketter.
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Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods ska vara försedda med etiketter.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte
vara försedda med etiketter.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods
på väg och i terräng.
Kommentarer: Gods som betecknas som expressgods enligt RID omfattas av kvantitativa begränsningar. Med andra
ord rör det sig om små mängder.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

UK Förenade kungariket
RA-a-UK-1
Typ: Transport av vissa relativt ofarliga radioaktiva föremål, exempelvis klockor, armbandsur, rökdetektorer och
kompassrosor.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: Största delen av bestämmelserna i RID.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller begränsade mängder radioaktiva ämnen undantas
helt från de nationella bestämmelserna.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail
Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods [Amendment] Regulations 1999).
Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande
ändringar av IAEA:s föreskrifter har införlivats med RID.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RA-a-UK-2
Typ: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva
ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller
samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail
Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods [Amendment] Regulations 1999).
Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva
ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla
anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och kommer
endast att tillåtas förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva
ämnena kommer i kontakt med, eller på annat sätt utgör en fara för eller blir utsatta för fara från, sådant gods.
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Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är:
1. Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255,
0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 eller 0361 får transporteras i samma fordon som farligt gods som
klassificerats med UN-nummer 1942. Mängden av UN 1942 som får transporteras ska begränsas genom att det
betraktas som ett explosivt ämne enligt 1.1D.
2. Explosiva ämnen som klassificerats med UN-nummer 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 eller 0453 får
transporteras i samma fordon som farligt gods (med undantag av brandfarliga gaser, smittfarliga ämnen och giftiga
ämnen) i transportkategori 2 eller farligt gods i transportkategori 3, eller en kombination av dessa, förutsatt att
den totala vikten eller volymen av farligt gods i transportkategori 2 inte överstiger 500 kg eller liter och att den
sammanlagda nettovikten för sådana explosiva ämnen inte överstiger 500 kg.
3. Explosiva ämnen enligt 1.4G får transporteras med brandfarliga vätskor och gaser i transportkategori 2 eller ej
brandfarliga, ej giftiga gaser i transportkategori 3, eller en kombination av dessa i samma fordon, förutsatt att den
totala vikten eller volymen för farligt gods inte överstiger 200 kg eller liter och den sammanlagda nettovikten för
explosiva ämnen inte överstiger 20 kg.
4. Explosiva föremål som klassificerats med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får transporteras med explosiva
föremål i samhanteringsgrupp D, E eller F av vilka de utgör beståndsdelar. Den totala mängden av explosiva
ämnen med UN-nummer 0106, 0107 eller 0257 får inte överstiga 20 kg.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RA-a-UK-3
Typ: Tillstånd för olika maximala totala kvantiteter per transportenhet för gods av klass 1 i kategorierna 1 och 2 i
tabellen i 1.1.3.1.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 1.1.3.1
Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade
explosiva ämnen.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).
Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1,
dvs. 50 för kategori 1 och 500 för kategori 2. Vid beräkning av blandad last ska multiplikationsfaktorerna anges som
20 för transportkategori 1 och 2 för transportkategori 2.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

RA-a-UK-4
Typ: Antagande av RA-a-FR-6.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.3.1.3.2.
Innehållet i bilagan till direktivet: Lättnader i kravet på etikettering vid kombitransport.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Kravet på storetikettering är inte tillämpligt när fordonets storetiketter är klart
synliga.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).
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Kommentarer: Detta har alltid varit en nationell bestämmelse i Förenade kungariket.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RA-a-UK-5
Typ: Distribution av gods i innerförpackningar till återförsäljare och användare (med undantag av sådant gods som
tillhör klasserna 1, 4.2, 6.2 och 7) från lokala distributionsmagasin till återförsäljare eller användare och från
återförsäljare till slutanvändare.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Inget krav på att förpackningar ska vara försedda med RID/ADR- eller UNmärkning.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable
Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.
Kommentarer: Det är olämpligt att tillämpa RID-bestämmelserna när det gäller de sista transportsträckorna från ett
distributionsmagasin till en återförsäljare eller användare, eller från en återförsäljare till en slutanvändare. Detta
undantag syftar till att tillåta transport av innerkärl för gods utan ytterförpackningar på järnvägssträckan av den
lokala distributionsresan, om det är ämnat för detaljhandeln.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
På grundval av artikel 6.2 b i i direktiv 2008/68/EG
DE Tyskland
RA-bi-DE-2
Typ: Transporter av förpackat farligt avfall.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 1 till 5.
Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering, förpackning och märkning.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Klasserna 2 till 6.1, 8 och 9. Samemballering och transport av farligt avfall i
förpackningar och IBC-behållare (mindre bulkbehållare). Avfall måste vara förpackat i inre förpackningar (när det
samlas in) och delas in i specifika avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp).
Användning av skriftliga specialinstruktioner som rör avfallsgrupperna och som utgör fraktsedel. Insamling av avfall
från hushåll, laboratorier etc.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.
Kommentarer: Förteckning nr 6*.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021
RA-bi-DE-3
Typ: Lokala transporter av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2, förpackningsgrupp I, tankvagnar på
järnväg.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 6.8, 6.8.2.3.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser för konstruktion av tankar och tankvagnar. Kapitel 6.8,
underavsnitt 6.8.2.3, kräver typgodkännande för tankar som används för transport av UN 1381 (fosfor, gul, under
vatten).
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokal transport av UN 1381 (fosfor, gul, under vatten), klass 4.2,
förpackningsgrupp I, över korta sträckor (från Sassnitz-Mukran till Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz och Bitterfeld) i
järnvägstankvagnar byggda enligt ryska normer. Transporten av varorna omfattas av kompletterande operativa
bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.
Sista giltighetsdag: 30 januari 2020 (tillstånd förlängt)
DK Danmark
RA-bi-DK-1
Typ: Transport av farligt gods i tunnlar.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5
Innehållet i bilagan till direktivet: Lastning, lossning och säkerhetsavstånd.
Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen fastställs alternativa bestämmelser till dem i bilaga II,
avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG i fråga om transport via järnvägstunneln i den fasta förbindelsen över Stora Bält.
Dessa alternativa bestämmelser gäller endast lastvolym och avståndet mellan laster av farligt gods.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på
Storebælt og Øresund, 15 februari 2005.
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 30 juni 2022
RA-bi-DK-2
Typ: Transport av farligt gods i tunnlar.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 7.5
Innehållet i bilagan till direktivet: Lastning, lossning och säkerhetsavstånd.
Den nationella lagstiftningens innehåll: I lagstiftningen fastställs alternativa bestämmelser till dem i bilaga II,
avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG i fråga om transport via järnvägstunneln i den fasta förbindelsen över Öresund.
Dessa alternativa bestämmelser gäller endast lastvolym och avståndet mellan laster av farligt gods.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på
Storebælt og Øresund, 15 februari 2005.
Kommentarer:
Sista giltighetsdag: 28 februari 2022
SE Sverige
RA-bi-SE-1
Typ: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: Del 5 och 6.
Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelser om tillverkning och provning av förpackningar.
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Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av förpackningar innehållande farligt gods i form av avfall ska
utföras i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, från vilka endast ett fåtal undantag tillåts. Undantag tillåts inte
för alla typer av ämnen och föremål.
De viktigaste undantagen är följande:
Småförpackningar (under 30 kg) med farligt gods i form av avfall får förpackas i förpackningar, inklusive IBCbehållare och storförpackningar, utan att uppfylla bestämmelserna i punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2,
6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga II, avsnitt II.1, till detta direktiv. Förpackningar, inklusive IBC-behållare
och storförpackningar, behöver inte provas i transportfärdigt skick med ett representativt urval av små inre
förpackningar.
Detta tillåts, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:
— Förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar överensstämmer med en typ som har provats och godkänts
enligt förpackningsgrupp I eller II i de tillämpliga bestämmelserna i avsnitt 6.1, 6.5 eller 6.6 i bilaga II,
avsnitt II.1, till detta direktiv.
— De små förpackningarna förpackas med ett absorberande material som håller kvar all fri vätska som kan läcka ut
i de yttre förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna under transporten.
— Förpackningarna, IBC-behållarna eller storförpackningarna i transportfärdigt skick har en bruttovikt på högst den
tillåtna bruttovikt som anges på UN-märkningen för förpackningsgrupp I eller II för förpackningarna, IBCbehållarna eller storförpackningarna.
— Följande mening ingår i transportdokumentet enligt RID-S: 'Förpackat enligt del 16'.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Tillägg S – Särskilda nationella bestämmelser för transport av
farligt gods på järnväg, utgiven i enlighet med lagen om transport av farligt gods.
Kommentarer: Punkterna 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 och 6.6.5.4.3 i bilaga II, avsnitt II.1, till
detta direktiv är svåra att tillämpa, eftersom förpackningarna, IBC-behållarna och storförpackningarna ska provas
med ett representativt urval av avfallet, vilket är svårt att förutse i förväg.
Sista giltighetsdag: 30 juni 2021

På grundval av artikel 6.2 b ii i direktiv 2008/68/EG
DE Tyskland
RA-bii-DE-1
Typ: Lokal transport av UN 1051 (vätecyanid, stabiliserad, i flytande form, innehållande högst 1 viktprocent vatten), i
järnvägstankvagnar, genom undantag från bilaga II, avsnitt II, till direktiv 2008/68/EG.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1 till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 4.3.2.1.1.
Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot transport av UN 1051 (vätecyanid), stabiliserad, i flytande form,
innehållande högst 1 viktprocent vatten, i järnvägstankvagnar (RID-tankar).
Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg på bestämda rutter som ingår i en viss
industriprocess och som övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor. Transporten sker i tankvagnar som
genomgått ett särskilt tillståndsförfarande för detta ändamål och vars konstruktion och tillbehör ständigt anpassas till
de senaste säkerhetskraven. Transporten regleras i detalj i kompletterande operativa säkerhetsbestämmelser i
överensstämmelse med berörda myndigheter för säkerhet och larmmyndigheter, och övervakas av berörda
tillsynsmyndigheter.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.
Sista giltighetsdag: 1 januari 2023
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RA-bii-DE-2
Typ: Lokala transporter på bestämda rutter av UN 1402 (kalciumkarbid), förpackningsgrupp I, i behållare på
godsvagnar.
Hänvisning till bilaga II, avsnitt II.1, till direktiv 2008/68/EG: 3.2, 7.3.1.1
Innehållet i bilagan till direktivet: Allmänna bestämmelser för transport i bulk. Kapitel 3.2, tabell A, tillåter inte att
kalciumkarbid transporteras i bulk.
Den nationella lagstiftningens innehåll: Lokala transporter på järnväg av UN 1402 (kalciumkarbid),
förpackningsgrupp I, på bestämda rutter som ingår i en viss industriprocess och som övervakas noga i enlighet med
tydligt angivna villkor. Lasten transporteras i specialbyggda containrar i godsvagnar. Transporten av varorna omfattas
av kompletterande operativa bestämmelser som fastställts av de behöriga säkerhetsmyndigheterna.
Ursprunglig hänvisning till den nationella lagstiftningen: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.
Sista giltighetsdag: 15 januari 2018”
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