
DYREKTYWY

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/54/WE

z dnia 17 czerwca 2008 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego
transportu towarów niebezpiecznych w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych

Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 71,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 95/50/WE (3) przewiduje przyjęcie nie-
których środków zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE
z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wyko-
nywania uprawnień wykonawczych przyznanych
Komisji (4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją
2006/512/WE, która wprowadziła procedurę regulacyjną
połączoną z kontrolą w odniesieniu do przyjmowania
środków o zasięgu ogólnym mających na celu zmianę
elementów innych niż istotne aktu podstawowego przy-
jętego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251
Traktatu, między innymi poprzez wykreślenie niektórych
z tych elementów lub uzupełnienie aktu nowymi elemen-
tami innymi niż istotne.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego,
Rady i Komisji (5) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby
nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą miała
zastosowanie do środków przyjętych zgodnie
z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu, które
weszły już w życie, środki te muszą zostać dostosowane
zgodnie ze stosownymi procedurami.

(4) W szczególności Komisji należy przyznać uprawnienia
do dostosowywania załączników do dyrektywy
95/50/WE do postępu naukowo-technicznego. Ponieważ
środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę
elementów innych niż istotne dyrektywy 95/50/WE,
środki te należy przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji
1999/468/WE.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
95/50/WE.

(6) Ponieważ zmiany, które mają być wprowadzone do dy-
rektywy 95/50/WE na mocy niniejszej dyrektywy mają
charakter techniczny i dotyczą jedynie procedur komite-
towych, państwa członkowskie nie muszą dokonywać ich
transpozycji. Nie jest zatem konieczne ustanowienie
przepisów w tym względzie,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany

W dyrektywie 95/50/WE art. 9a i 9b otrzymują brzmienie:

„Artykuł 9a

Komisja dostosowuje załączniki do postępu naukowo-tech-
nicznego w dziedzinach objętych zakresem dyrektywy,
w szczególności w celu uwzględnienia zmian do dyrektywy
94/55/WE. Środki te, mające na celu zmianę elementów
innych niż istotne niniejszej dyrektywy, przyjmuje się
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą,
o której mowa w art. 9b ust. 2.
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(1) Dz.U. C 44 z 16.2.2008, s. 52.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2008 r.

(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja
Rady z dnia 14 maja 2008 r.

(3) Dz.U. L 249 z 17.10.1995, s. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniono
dyrektywą Komisji 2004/112/WE (Dz.U. L 367 z 14.12.2004,
s. 23).

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją
2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11). (5) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.



Artykuł 9b

1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Transportu
Towarów Niebezpiecznych powołany na mocy art. 9 dyre-
ktywy 94/55/WE.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje
się art. 5a ust. 1–4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE,
z uwzględnieniem jej art. 8.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 17 czerwca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

Przewodniczący

W imieniu Rady
J. LENARČIČ

Przewodniczący
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