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Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

1.2.2001

Ο∆ΗΓΙΑ 2001/6/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2001
για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά τη σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996,
για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον αφορά
τη σιδηροδροµική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 8,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το παράρτηµα της οδηγίας 96/49/ΕΚ περιέχει τον κανονισµό για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων, που συνήθως αναφέρεται ως RID, όπως
εφαρµόζεται από την 1η Ιουλίου 1999.
Ο RID ενηµερώνεται ανά διετία και, ως εκ τούτου, από 1ης
Ιουλίου 2001 θα τεθεί σε ισχύ τροποποιηµένη έκδοση µε
µεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2002,
εξαιρουµένων των επικίνδυνων εµπορευµάτων κλάσης 7
(ραδιενεργά υλικά), για τα οποία η µεταβατική περίοδος θα
λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

από 1ης Ιουλίου 2001, µε την αντικατάσταση του όρου
“συµβαλλόµενο µέρος” από τον όρο “κράτος µέλος”
Σηµείωση: Το κωδικοποιηµένο κείµενο της έκδοσης 2001 του
RID θα δηµοσιευθεί µόλις είναι έτοιµο σε όλες τις
επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας.»
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία όσον αφορά τα επικίνδυνα εµπορεύµατα
κλάσης 7 πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και όσον αφορά τα
επικίνδυνα εµπορεύµατα των λοιπών κλάσεων πριν από τις 31
∆εκεµβρίου 2002. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες
αυτές περιέχουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόµοια παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο
τρόπος της παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα κείµενα των
εθνικών νοµοθετικών διατάξεων που εγκρίνουν στο πεδίο που διέπεται από την παρούσα παρούσας οδηγίας.

(3)

Πρέπει, κατά συνέπεια, να τροποποιηθεί το παράρτηµα της
οδηγίας 96/49/ΕΚ.

Άρθρο 3

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για τις µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων που προβλέπεται στο άρθρο 9
της οδηγίας 96/49/ΕΚ,

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Άρθρο 1
Το παράρτηµα της οδηγίας 96/49/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισµός για τις διεθνείς σιδηροδροµικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων (RID), που περιλαµβάνεται
στο παράρτηµα Ι προσάρτηµα Β της COTIF, όπως ισχύει

(1) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.
(2) ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 44.

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2001.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος

