
DYREKTYWY 

DYREKTYWA KOMISJI 2010/61/UE 

z dnia 2 września 2010 r. 

dostosowująca po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów 

niebezpiecznych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu 
lądowego towarów niebezpiecznych ( 1 ), w szczególności jej 
art. 8 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Załącznik I sekcja I.1, załącznik II sekcja II.1 i załącznik 
III sekcja III.1 do dyrektywy 2008/68/WE odnoszą 
się do postanowień określonych w międzynarodowych 
umowach dotyczących transportu lądowego towarów 
niebezpiecznych drogami, koleją oraz śródlądowymi 
drogami wodnymi zgodnie z definicjami w art. 2 tej 
dyrektywy. 

(2) Postanowienia tych międzynarodowych umów są aktua
lizowane co dwa lata. W związku z tym zmienione 
wersje tych umów stosuje się od dnia 1 stycznia 
2011 r. z okresem przejściowym do dnia 30 czerwca 
2011 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I sekcja I.1, 
załącznik II sekcja II.1 i załącznik III sekcja III.1 do 
dyrektywy 2008/68/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Transportu Lądowego Towarów 
Niebezpiecznych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ: 

Artykuł 1 

Zmiany w dyrektywie 2008/68/WE 

W załącznikach do dyrektywy 2008/68/WE wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) załącznik I sekcja I.1. otrzymuje brzmienie: 

„I.1. ADR 

Załączniki A i B do ADR, stosowane z mocą od dnia 
1 stycznia 2011 r., przy czym rozumie się, że wyrazy 
»umawiająca się strona« zastępuje się odpowiednio wyrazami 
»państwo członkowskie«.”; 

2) załącznik II sekcja II.1 otrzymuje brzmienie: 

„II.1. RID 

Załącznik do RID, występujący jako załącznik C do COTIF, 
stosowany z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r., przy czym 
rozumie się, że wyrazy »umawiające się państwo RID« zastę
puje się odpowiednio wyrazami »państwo członkowskie«.”; 

3) załącznik III sekcja III.1 otrzymuje brzmienie: 

„III.1. ADN 

Rozporządzenia załączone do ADN, stosowane z mocą od 
dnia 1 stycznia 2011 r., oraz art. 3 lit. f), art. 3 lit. h), art. 8 
ust. 1, art. 8 ust. 3 ADN, przy czym rozumie się, że wyrazy 
»umawiająca się strona« zastępuje się odpowiednio wyrazami 
»państwo członkowskie«.”. 

Artykuł 2 

Transpozycja 

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy 
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 
2011 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji 
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi prze
pisami a niniejszą dyrektywą. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy 
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie
sienia określane są przez państwa członkowskie. 

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie 
objętej niniejszą dyrektywą.
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( 1 ) Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13.



Artykuł 3 

Wejście w życie 

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

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2010 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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