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(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΟΔΗΓΙΑ αριθ. 96/47/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1996

περί τροποποιήσεως της οδηγίας 917439/EOK για την άδεια οδήγησης
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ .

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 75 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Γ της
συνθήκης ('),

οτι θα πρέπει να παρασχεθεί η δυνατότητα στα κράτη μέλη
να αναφέρουν, σε ένα συγκεκριμένο χώρο , πληροφορίες μη
συνδεόμενες με τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή την
οδική ασφάλεια, εξυπακουουμένου ότι η εν λόγω μνεία
εξαρτάται από την επί τούτου γραπτή συγκατάθεση του
κατόχου -

ότι, όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές του κοινοτικού
υποδείγματος άδειας οδήγησης , η παρούσα οδηγία στηρί
ζεται στη νέα προσέγγιση σε ζητήματα τεχνικής εναρμόνι
σης, θεσπίζοντας το γενικό πλαίσιο των προδιαγραφών και
αφήνοντας τη μέριμνα για τη ρύθμιση των λεπτομερειών
στις διαδικασίες βιομηχανικής εναρμόνισης.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Εκτιμώντας:
Άρθρο /

ότι η οδηγία 91 /439/EOK του Συμβουλίου , της 29ης Ιου
λίου 1991 , για την άδεια οδήγησης (4) ορίζει ότι οι εθνικές
άδειες οδήγησης εκδίδονται σύμφωνα με το κοινοτικό υπό
δειγμα που περιγράφεται στο παράρτημα I-

H οδηγία 91 /439/EOK τροποποιείται ως εξής:

ότι είναι σκόπιμο να εισαχθεί ένα εναλλακτικό υπόδειγμα
ώστε να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες πρακτικές και να
ικανοποιηθούν οι επιθυμίες ορισμένων κρατών μελών

2, στο άρθρο 2 , προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγρα

ότι, στα πλαίσια της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών,
ενδείκνυται να εξασφαλισθούν η συμβατότητα και η δια
λειτουργικότητα τιυν εν λόγω αδειών στο σύνολο της Κοι
νότητας- ότι θα πρέπει, προς το σκοπό αυτό , να αποφεύγε
ται η ατομική εισαγωγή μηχανογραφικών τεχνολογιών στο
κοινοτικό υπόδειγμα άδειας, ενώ, ταυτοχρόνως , θα προ
βλέπεται χώρος για την ενδεχόμενη μεταγενέστερη εισαγω
γή μικροεπεξεργαστή ή ανάλογου μηχανογραφικού μηχανι
σμού (') ΕΕ αριθ . C 21 της 25 . 1 . 1996, σ. 4, και ΕΕ αριθ . C 54 της 23 . 2 .
1996 . σ . 5 .

( 2 ) ΕΕ αριθ . C 301 της 13 . 11 . 1995 . σ. 22 . και ΕΕ αριθ . C 2Θ4 της
15 . 7 . 1996 . σ. 20 .

(') Γνώμη του Eυρ(οπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
1995 (ΕΕ αριθ . C 323 της 4. 12. 1995 . σ. 109). κοινή θέση του
Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 1996 ( ΕΕ αριθ . C 120 της

24. 4. 1996, σ. 1 ) και απόφαση τοί' Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

της 6ης Ιουνίου 1996 ( ΕΕ αριθ. C 181 της 24. 6. 1996. σ. 16).

(4) EË αριθ. L 237 της 24. 8. 1991 . α. Γ οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οόηγία 94/72/EK ( ΕΕ αριθ . L 337 της
24. 12 . 1994. α. 86 ).

1 , στο άρθρο 1 παράγραφος 1 , και στο άρθρο 2 παράγρα
φος 3 προστίθενται οι όροι «ή Ια» μετά τους όρους
«παράρτημα I » φος :

«4. Υπό την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων που
θα θεσπίσει το Συμβούλιο, τα υποδείγματα που καθορί
ζονται στα παραρτήματα I και Ια δεν μπορούν να
περιλαμβάνουν ηλεκτρονικούς μηχανογραφικούς μηχα
νισμούς.»·
3 , προστίθεται το παράρτημα Ια που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ , μετά από διαβούλευση
με την Επιτροπή , τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητι
κές διατάξεις που απαιτούνται προκειμένου να συμμορφιο
θούν προς την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου
1996. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά .
Οι διατάξεις αυτές όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. O
τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη
μέλη .
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2 . Τα κράτη μελη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των ουσιωδών διατάξεων του εσωτερικού δικαίου
που θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.

17 . 9 . 96

Άρθρο 4

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξελλες, 23 Ιουλίου 1996.
Άρθρο 3

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

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
I. Y ΑΤΕ S
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι α

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

(Εναλλακτική μορφή του υποδείγματος του παραρτήματος I)

1 . Τα φυσικά χαρακτηριστικό της καρτας του κοινοτικού υποδείγματος άδειας οδήγησης είναι σύμφωνα με τα
πρότυπα ΙSΟ 7810 και ΙSΟ 7816-1 .

Οι μέθοδοι επαλήθευσης των χαρακτηριστικών των αδειών οδήγησης οι οποίες έχουν σκοπό να διασφαλί
σουν τη συμφωνία τους με τα διεθνή πρότυπα είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΙSΟ 10373.
2. H άδεια αποτελείται από δύο όψεις:
H σελίδα 1 περιλαμβάνει:

α ) τις λέξεις "άδεια οδήγησης" οι οποίες εκτυπώνονται με έντονα γράμματα στη γλώσσα ή τις γλώσσες του
εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους
β ) προαιρετικά, το όνομα του εκδίδοντος την άδεια κράτους μέλους

γ ) το διακριτικό σήμα του κράτους μέλους που εκδίδει την άδεια, τυπωμένο αρνητικά μέσα σε ένα μπλε
παραλληλόγραμμο και περιβαλλόμενο από δώδεκα κίτρινα αστέρια τα διακριτικά σήματα είναι τα
ακόλουθα :

GR : Ελλαδα

L:
ΝL:
A:
Ρ:

E:

Ισπανία

FIN : Φινλανδία

F:

Γαλλία

S:

B:

Βέλγιο

DΚ : Δανία

D:

Γερμανία

ΙRL: Ιρλανδία
I:

Λουξεμβούργο
Κάτω Χώρες
Αυστρία
Πορτογαλία

Σουηδία
UΚ: Ηνωμένο Βασίλειο

Ιταλία

δ ) τις πληροφορίες που αφορούν την εκδιδόμενη αδεία, οι οποίες απαριθμούνται ως εξής:
1,

επώνυμο του κατόχου ,

2,

όνομα του κατόχου ,

3,
4,

ημερομηνία και τόπος γέννησης του κατόχου ,
( α ) ημερομηνία έκδοσης της άδειας,

5,

( β ) ημερομηνία λήξης της διοικητικής ισχύος της άδειας ή μια παύλα στην περίπτωση που η
διάρκεια του εγγράφου είναι απεριόριστη ,
(γ) ορισμό της αρχής που εκδίδει την άδεια ( μπορεί να εκτυπωθεί στη σελίδα 2 ),
δ. αριθμό άλλο από τον περιλαμβανόμενο στη στήλη 5 , που χρησιμεύει στη διαχείριση της άδειας
οδήγησης (προαιρετικά),
τον αριθμό της άδειας,

6,
7,

την υπογραφή του κατόχου ,

8,
9,

φωτογραφία του κατόχου .
διαμονή, κατοικία ή ταχυδρομική διεύθυνση ( προαιρετικά ),
τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες οχημάτων που έχει δικαίωμα να οδηγεί o κάτοχος της άδειας ( οι
εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται με άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρμονισμένες κατηγορίες)

ε ) την ένδειξη " υπόδειγμα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων" στην ή (-ις) γλώσσα(-ες ) του εκδίδοντος την
άδεια κράτους μέλους και την ένδειξη "άδεια οδήγησης" στις άλλες γλώσσες της Κοινότητας, σε ροζ
χρώμα, ώστε να αποτελεί το ψόντο της άδειας:
Permiso de Conducción

Kørekort
Führerschein

Άδεια Οδήγησης
Driving Licence
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Ajokortti
Permis de conduire

Ceadúnas Tiomána

Patente di guida
Rijbewijs

Carta de Condução
Körkort

στ ) χρώματα αναφορας :

— μπλε:

Pantone Reflex blue,

— κίτρινο: Pantone Yellow.

Η σελίδα 2 περιλαμβάνει:

α)

9, τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες οχημάτων που έχει δικαίωμα να οδηγεί o κάτοχος της άδειας (οι
εθνικές κατηγορίες εκτυπώνονται με άλλο τύπο στοιχείων από τις εναρμονισμένες κατηγορίες)

10. την ημερομηνία πρώτης έκδοσης για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία (η ημερομηνία αυτή πρέπει
να ξαναγράφεται στη νέα άδεια κάθε φορά που αυτή αντικαθίσταται ή αλλάζεται)
1 1 . την ημερομηνία λήξης της ισχύος για κάθε κατηγορία ή υποκατηγορία
12. τις πιθανές πρόσθετες ή περιοριστικές ενδείξεις σε κωδικοποιημένη μορφή για κάθε σχετική
κατηγορία ή υποκατηγορία.
Οι κωδικοί έχουν ως εξής:

— κωδικοί 1 έως 99:

εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί,

— κωδικοί 100 και εξής:

εθνικοί κωδικοί που ισχύουν μόνο στο έδαφος του κράτους μέλους
που εκδίδει την άδεια.

Όταν ένας κωδικός ισχύει για όλες τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες για τις οποίες εκδίδεται η
άδεια, μπορεί να εκτυπωθεί στις στήλες 9, 10 και 11·
13 . χώρο για την ενδεχόμενη αναγραφή, από το κράτος μέλος υποδοχής, στα πλαίσια της εφαρμογής
της παραγράφου 3 στοιχείο α) του παρόντος παραρτήματος, των στοιχείων που απαιτούνται για τη
διαχείριση της άδειας
14. χώρο για την ενδεχόμενη αναγραφή , από το κράτος μέλος που εκδίδει την άδεια, των στοιχείων
που απαιτούνται για τη διαχείρισή της ή αφορούν την οδική ασφάλεια (προαιρετικά). Στην
περίπτωση που το στοιχείο εμπίπτει σε στήλη καθοριζόμενη στο παρόν παράρτημα, πρέπει να
προηγείται της αναγραφής του o αριθμός της αντίστοιχης στήλης.
Στο χώρο αυτό μπορεί επίσης να αναγράφεται, με τη γραπτή επί τούτου συγκατάθεση του κατόχου ,
μνεία μη συνδεομένη με τη διαχείριση της άδειας οδήγησης ή με την οδική ασφάλεια η προσθήκη
της εν λόγω μνείας δεν επηρεάζει ουδόλως τη χρήση του υποδείγματος ως άδειας οδήγησης
β ) επεξήγηση των αριθμημένων στηλών οι οποίες εμφανίζονται στις σελίδες 1 και 2 της άδειας [τουλάχι
στον των στηλών 1 , 2, 3 , 4α), 4β), 4γ), 5 , 10. 11 και 12].

Εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να διατυπώσει τα στοιχεία αυτά σε εθνική γλώσσα, μη συμπεριλαμβα
νόμενη μεταξύ των ακόλουθων γλωσσών: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, δανικά, ελληνικά, ισπανικά,
ιταλικά, ολλανδικά, πορτογαλικά, σουηδικά και φινλανδικά, καταρτίζει δίγλωσση άδεια οδήγησης, στην
οποία χρησιμοποιείται μία από τις ανωτέρω γλώσσες, υπό την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του
παρόντος παραρτήματος
γ) πρέπει να προβλέπεται χώρος στο κοινοτικό υπόδειγμα άδειας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να
εισαχθεί, ενδεχομένως, μικροεπεξεργαστής ή άλλος αντίστοιχος μηχανογραφικός μηχανισμός.
3 . Ειδικές διατάξεις

α) Όταν o κάτοχος άδειας οδήγησης την οποία έχει εκδώσει κράτος μέλος σύμφωνα με το παρόν
παράρτημα αποκτά κανονική διαμονή σε άλλο κράτος μέλος, το εν λόγιο κράτος μέλος μπορεί να
αναγράψει στην άδεια τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διαχείρισή της. υπό την επιφύλαξη ότι
αναγράφει επίσης τα στοιχεία αυτά στις άδειες που εκδίδει και ότι υπάρχει, o απαιτούμενος, για το
σκοπό αυτό, χώρος .

β) Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να προσθέτουν χρώματα ή
σημάνσεις, όπως ραβδωτούς κωδικούς, εθνικά σύμβολα και στοιχεία ασφάλειας, υπό την επιφύλαξη
των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος.
Στα πλαίσια της αμοιβαίας αναγνώρισης των αδειών, οι ραβδωτοί κιοδικοί δεν μπορούν να περιέχουν
άλλες πληροφορίες εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται ήδη κατά αναγνώσιμο τρόπο στην άδεια
οδήγησης ή είναι απαραίτητες για τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.
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Σελίδα 2

Σελιόα 1
ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

9.

13.

10 .

11 .

12 .

1.

2.
14 .

3.

4α .
4β·

4γ.
4δ .

5.
7.
I. Επίθετο 2. Όνομα
3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης
4α. Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας 4β. Διοικητική ημερομηνία
λήξης 4γ, Εκδίδουσα αρχή
5. Αριθμός άδειας 8. Διεύθυνση
9. Κατηγορία 10. Ημερομηνία
έκδοσης κατηγορίας
I I . Ημερομηνία λήξης κατηγορίας
12. Περιορισμοί

( 8 .)
9.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Βελγικό υπόδειγμα (ενημερωτικά)

RIJBEWIJS

ΚΟΝΙΝΚRΙJΚ ΒΕLGΙΕ

PERMIS DE CONDUIRE ROYAUME DE BELGIQUE

1.

Steven

1.

2.

Anne-Marie Μ . Ε .

2.

Maria Ν . Ε .

3.

01.04.73

3.

01.04.73

D-53170 Bonn

Quentin

B-7000 Mons

4a . 01.07.96 4c . B-9000 Gent

4a . 01.07.96 4c . B-1 180 Uccle

4b . 30.06.06

4b 30.06.06

5.

5.

DA 003 360

DA 003 361

7.

9. A

B

9. A

B
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ΟΔΗΓΙΑ 96/48/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1996

σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ιδίως στον τομέα της εναρμόνισης των τεχνικών προ
τύπων

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 129 Δ τρίτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ('),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 Γ (4),
Εκτιμώντας:

ότι για να μπορέσουν οι πολίτες της Ένωσης, οι οικονομι
κοί παράγοντες, καθώς και οι περιφερειακοί και τοπικοί
συλλογικοί φορείς να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεο

νεκτήματα που απορρέουν από τη δημιουργία ενός χώρου
χωρίς εσωτερικά σύνορα , είναι σκόπιμο , μεταξύ άλλων, να
ευνοηθεί η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα των εθνι
κών δικτύων τρένων μεγάλης ταχύτητας , καθώς ' και η
πρόσβαση στα δίκτυα αυτά*

ότι μια ομάδα υψηλού επιπέδου , από εκπροσώπους των
κυβερνήσεων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών σιδη
ροδρόμων και της ευρωπαϊκής σιδηροδρομικής βιομηχανί
ας συνεκλήθη από την Επιτροπή κατόπιν αιτήματος που
διατύπιοσε το Συμβούλιο στο ψήφισμά του της 4ης και 5ης
Δεκεμβρίου 1989, και κατάρτισε το ρυθμιστικό σχέδιο του
διευρωπαϊκού δικτύου τρένων μεγάλης ταχύτητας *

ότι η Επιτροπή υπέβαλε, τον Δεκέμβριο του 1990, στο
Συμβούλιο ανακοίνιοση για το εν λόγιο δίκτυο τρένοτν
μεγάλης ταχύτητας και ότι το Συμβούλιο εξέφρασε θετική
γνώμη για την ανακοίνωση αυτή στο ψήφισμά του της 17ης
Δεκεμβρίου 1990 ( 5)·

ότι το άρθρο 129 Γ της συνθήκης προβλέπει ότι η Κοινότη
τα αναλαμβάνει κάθε δράση που αποδεικνύεται αναγκαία
για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των δικτύων,

ότι η εκμετάλλευση , υπό εμπορικούς όρους, των τρένων
μεγάλης ταχύτητας προϋποθέτει άριστη συνοχή μεταξύ των
χαρακτηριστικών της υποδομής και του τροχαίου υλικού *
ότι από τη συνοχή αυτή εξαρτώνται το επίπεδο επιδόσεων,
η ασφάλεια, η ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος· ότι
επί της συνοχής αυτής βασίζεται, κυρίους, η διαλειτουργικό
τητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγά
λης ταχύτητας*
ότι η οδηγία 91 /440/EOK του Συμβουλίου , της 29ης Ιου
λίου 1991 , για την ανάπτυξη των κοινοτικών σιδηροδρό
μων (h) συνεπάγεται ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις
πρέπει να έχουν αυξημένη πρόσβαση στα δίκτυα των
κρατών μελών και ότι γι1 αυτό, κατά συνέπεια, απαιτείται η
διαλειτουργικότητα των υποδομών, των εξοπλισμών και
του τροχαίου υλικού *

ότι τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη να εξασφαλίζουν την
τήρηση των γενικών κανόνων ασφάλειας, υγείας και προ
στασίας των καταναλωτών, οι οποίοι ισχύουν για τα σιδη
ροδρομικά δίκτυα, κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή , τη
θέση σε λειτουργία και την εκμετάλλευση· ότι, μαζί με τις
τοπικές αρχές, είναι συνυπεύθυνα σε θέματα ιδιοκτησίας
επί τους εδάφους, χωροταξίας και προστασίας του περι
βάλλοντος, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τα
δίκτυα τρένων μεγάλης ταχύτητας*

ότι η οδηγία 85/337/EOK του Συμβουλίου , της 27ης Ιου
νίου 1985 , για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένοον
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ( 7 ),
απαιτεί εκτίμηση τ<ον επιπτώσεων στο περιβάλλον από την
κατασκευή γραμμών για την κυκλοφορία σε μεγάλες απο
στάσεις των σιδηροδρόμων
ότι οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως και οι εσωτερι
κές ρυθμίσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρ
μόζονται από τους σιδηροδρόμους, παρουσιάζουν σημα
ντικές διαφορές- ότι οι εν λόγω εθνικές και εσωτερικές
ρυθμίσεις περιλαμβάνουν τεχνικές προσαρμοσμένες στην
εθνική βιομηχανία· ότι προβλέπουν ιδιαίτερες διαστάσεις ,

συστήματα και χαρακτηριστικά- ότι η κατάσταση αυτή
εμποδίζει τη δυνατότητα κυκλοφορίας των τρένιον μεγάλης
ταχύτητας, υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις , στο σύνολο του
κοινοτικού εδάφους*

(') ΕΕ αοιΟ . C 134 της 17 . 5 . 1994. σ. 6 .
( : ) ΕΕ αριθ . C 397 της 31 . 12 . 1994 , o. 8 .
( ; ) ΕΕ αριθ . C 210 τη ; 14 . 8 . 1995 . σ . 38 .

( 4 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου
1995 ( ΕΕ αριθ . C 43 της 20. 2. 1995 , α. 60), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 ( ΕΕ αριθ. C 356 της
30. 12 . 1995 . α. 43 ) και από({αση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 16ης Απριλίου 1996 ( ΕΕ αριθ . C 141 της 13 . 5 . 1996.
o . 48 ).

Γ ) ΕΕ αριθ . C 33 της 8 . 2 . 1991 , σ. 1 .

ότι η κατάσταση αυτή , με την πάροδο των ετών, δημιούρ
γησε στενότατους δεσμούς μεταξύ των εθνικών σιδηροδρο
μικών βιομηχανιών και των εθνικών σιδηροδρόμου, σε
βάρος του πραγματικού ανοίγματος των αγορών ότι οι εν
(") ΕΕ αριθ . L 237 της 24 . 8 . 1991 . σ. 25 .
( 7 ) ΕΕ αριθ . L 175 της 5 . 7 . 1985 . α. 40 .
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λογω βιομηχανίες, για να είναι σε θέση να αναπτύξουν την
ανταγωνιστικότητα τους σε παγκόσμια κλίμακα, χρειάζο
νται μια ανοικτή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά -

ότι, επομένως, είναι σκόπιμο να ορισθούν, για ολόκληρη
την Κοινότητα, βασικές απαιτήσεις σχετικά με το διευρω
παϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας·
ότι, εξαιτίας της έκτασης και της πολυπλοκότητάς του , το
διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας
χρειάστηκε, για λόγους λειτουργικούς, να αναλυθεί σε
υποσυστήματα, και ότι θα πρέπει, για κάθε ένα από τα
υποσυστήματα αυτά, να διευκρινισθούν σε ολόκληρη την
Κοινότητα οι βασικές απαιτήσεις, οι βασικές παράμετροι
και οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές, ιδίως όσον αφορά
τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις διασυνδέσεις, ώστε να
πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις- ότι, ωστόσο, ορισμένα
υποσυστήματα (περιβάλλον, χρήστες, εκμετάλλευση ), θα
υπόκεινται σε τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας
(ΤΠΔ) μόνον στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τη δια
σφάλιση της διαλειτουργικότητας στους τομείς των υποδο
μών, της ενέργειας, των ελέγχων χειρισμού και σηματοδό
τησης και του τροχαίου υλικού ότι η εφαρμογή διατάξεων σχετικά με τη διαλειτουργικότη
τα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας δεν θα πρέπει να δημιουργήσει εμπόδια αδικαι
ολόγητα από άποψη κόστους/ωφέλειας όσον αφορά τη
διασφάλιση της συνοχής του υφιστάμενου σιδηροδρομικού
δικτύου κάθε κράτους μέλους, ενώ παράλληλα θα επιδιω
χθεί να παραμείνει ως στόχος η κυκλοφορία τρένων μεγά
λης ταχύτητας σε όλο το έδαφος της Κοινότηταςότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να επιτραπεί σε ένα
κράτος μέλος να μην εφαρμόζει ορισμένες τεχνικές προ
διαγραφές διαλειτουργικότητας και να εισάγει διαδικασίες
που θα εξασφαλίζουν ότι αυτή η παρέκκλιση θα είναι
δικαιολογημένη - ότι το άρθρο 129 Γ της συνθήκης ορίζει
ότι οι κοινοτικές δραστηριότητες στον τομέα της διαλει
τουργικότητας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οικονομι
κή βιωσιμότητα των σχεδίων

ότι για να τηρούνται οι διατάξεις οι σχετικές με τις διαδι
κασίες σύναψης συμβάσεων στον τομέα αυτό, και ειδικότε
ρα οι διατάξεις της οδηγίας 93/38/EOK ('), οι αναθέτοντες
φορείς οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν τις τεχνικές προ
διαγραφές στα γενικά έγγραφα ή στις συγγραφές υποχρεώ
σεων της κάθε σύμβασης- ότι χρειάζεται ένα σύνολο ευρω
παϊκών απαιτήσεων που θα χρησιμεύουν ως στοιχεία ανα
φοράς για αυτές τις τεχνικές προδιαγραφέςότι η ευρωπαϊκή προδιαγραφή συνιστά, κατά την έννοια
της οδηγίας 93/38/EOK, μια κοινή τεχνική προδιαγραφή ,
μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή ένα εθνικό πρότυπο που
μεταφέρει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο- ότι ένα εναρμονισμένο
ευρωπαϊκό πρότυπο καταρτίζεται από έναν ευρωπαϊκό
οργανισμό τυποποίησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυπο
(') Οδηγία 93/38/EOK του Συμβουλίου , της 14ης Ιουνίου 1993 .
σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσε
ων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και
των τηλεπικοινωνιών ( ΕΕ αριθ . L 199 της 9. 8 . 1993 , σ . 84 ),
όπ<ι>ς τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 1994.

Αριθ . L 235/7

ποίησης (CΕΝ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτρονικής
Τυποποίησης ( CΕΝΕLΕC) ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τυποποίησης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών κατόπιν
εντολής της Επιτροπής και ότι τα στοιχεία αναφοράς του
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων

ότι ενδιαφέρει την Κοινότητα να υπάρχει ένα διεθνές
σύστημα τυποποίησης δυνάμενο να παράγει πρότυπα, χρη
σιμοποιούμενα πράγματι από τους διεθνώς εμπορευομέ
νους και πληρούντα τις απαιτήσεις της κοινοτικής πολιτι
κής- ότι, κατά συνέπεια, οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυπο
ποίησης πρέπει να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τους
διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης-

ότι οι αναθέτοντες φορείς καθορίζουν τις συμπληρωματι
κές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση
των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων-

ότι οι προδιαγραφές αυτές δεν πρέπει να θίγουν την
τήρηση των διακοινοτικώς εναρμονισμένων βασικών απαι
τήσεων από το ευρωπαϊκό δίκτυο τρένων μεγάλης ταχύτη
τας -

ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας ή της
καταλληλότητας χρήσης των κατασκευαστικών στοιχείων
πρέπει να βασίζονται στη χρήση των ενοτήτων, οι οποίες
αποτελούν το αντικείμενο της απόφασης 93/465/EOK (2) ότι είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν , εν τω μέτρω του δυνα
τού , προκειμένου να ευνοηθεί η ανάπτυξη του οικείου
βιομηχανικού κλάδου , οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας- ότι η έννοια του
κατασκευαστικού στοιχείου καλύπτει στοιχεία υλικά και
άυλα, όπως το λογισμικό-

ότι η εκτίμηση της καταλληλότητας χρήσης εφαρμόζεται
επί των κατασκευαστικών στοιχείου που είναι τα πλέον
καίρια για την ασφάλεια , τη διαθεσιμότητα ή την οικονο
μία του συστήματος-

ότι στις συγγραφές υποχρεώσεων οι αναθέτοντες φορείς
καθορίζουν για τα κατασκευαστικά στοιχεία, χρησιμοποι
ώντας τις ευροJπαϊκές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά
που πρέπει να τηρούνται συμβατικώς από τους κατα
σκευαστές- ότι, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η πιστότητα
των κατασκευαστικών στοιχείων συνδέεται κυρίως με τον
τομέα χρησιμοποίησής τους, με σκοπό να εξασφαλίζεται η
διαλειτουργικότητα του συστήματος , και όχι μόνο με την
ελεύθερη κυκλοφορία τους στην κοινοτική αγοράότι, κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται o κατασκευαστής να
θέσει τη σήμανση «ΕΚ» στα κατασκευαστικά στοιχεία που
υπόκεινται στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, αλλά,
βάσει εκτίμησης της πιστότητας ή/και της καταλληλότητας
χρήσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπό
μενες στην παρούσα οδηγία διαδικασίες , επαρκεί η δήλωση
συμμόρφωσης του κατασκευαστή - ότι τούτο δεν επηρεάζει
την υποχρέοJση που υπέχουν οι κατασκευαστές να θέτουν
σε ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία τη σήμανση « ΕΚ »
( : ) Απόφαση 93/465/EOK του Συμβουλίου , της 22ας Ιουλίου 1993 .
για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδι
κασιών αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης
και χρήσης της σήμανσης πιστότητας «CE» που προορίζονται
να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης (ΕΕ

αριθ. L 220 της 30. 8. 1993 . σ. 23 )".

Αριθ . L 235/8
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που πιστοποιεί τη συμμόρφωσή τους προς άλλες οικείες
κοινοτικές διατάξεις

ότι τα υποσυστήματα που συγκροτούν το ευρωπαϊκό δί
κτυο πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία επαλήθευσης ,
επιτρέπουσα στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εγκρίνουν τη
θέση σε λειτουργία, να βεβαιώνονται ότι στο στάδιο σχε
διασμού , κατασκευής και λειτουργίας το αποτέλεσμα είναι
σύμφωνο προς τις ισχύουσες κανονιστικές, τεχνικές και
λειτουργικές διατάξεις- ότι τούτο θα επιτρέψει, επίσης,
στους κατασκευαστές να αναμένουν ισότητα μεταχείρισης
σε οποιαδήποτε χώρα' ότι πρέπει, επομένως, να καταρτι
σθεί μια ενότητα, η οποία να ορίζει τις αρχές και τους
όρους της επαλήθευσης «ΕΚ» των υποσυστημάτων
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προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για να επιτευ
χθεί η διακοινοτική διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού
σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα I.

2. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν το σχέδιο, την κατα
σκευή , τη διευθέτηση , την εκμετάλλευση της υποδομής και
του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιούνται για τη λει
τουργία του συστήματος αυτού και θα τεθούν σε λειτουρ
γία μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
οδηγίας.

Άρθρο 2

ότι η διαδικασία επαλήθευσης «ΕΚ» βασίζεται στις ΤΠΔ
ότι οι εν λόγω ΤΠΔ καταρτίζονται, κατόπιν εντολής της
Επιτροπής , από τον κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισμό
των διαχειριστών της υποδομής, των σιδηροδρομικών επι
χειρήσεων και της βιομηχανίας ότι η αναφορά στις ΤΠΔ
είναι υποχρεωτική ώστε να εξασφαλίζεται η διαλειτουργι
κότητα του δικτύου και ότι οι εν λόγιο ΤΠΔ υπόκεινται
στις διατάξεις του άρθρου 18 της οδηγίας 93/38/EOK ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που αναλαμβάνουν τη
διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότη
τας ή της καταλληλότητας χρήσης των κατασκευαστικών
στοιχείων, καθώς και της διαδικασίας επαλήθευσης των
υποσυστημάτων, οφείλουν, ιδιαίτερα όταν λείπει η ευρω
παϊκή προδιαγραφή , να συντονίζουν κατά το δυνατόν τις
αποφάσεις τους

ότι η οδηγία 91/44Θ/EOK του Συμβουλίου επιβάλλει, από
άποψη λογιστικής , διαχωρισμό των δραστηριοτήτων εκμε
τάλλευσης των υπηρεσιών μεταφορών από τις δραστηριό
τητες διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής ότι, υπό
το ίδιο πνεύμα, είναι σκόπιμο οι ειδικευμένες υπηρεσίες
των διαχειριστών των σιδηροδρομικών υποδομών, που Θα
υποδειχθούν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί, να διαθέτουν
διάρθρωση πληρούσα τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν
για τέτοιους οργανισμούς ότι είναι δυνατό να κοινοποιη
θούν και άλλοι ειδικευμένοι οργανισμοί, εφόσον πληρούν
τα ίδια κριτήριαότι η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομι
κού συστήματος μεγάλης ταχύτητας έχει κοινοτική διάστα
ση - ότι τα κράτη μέλη μεμονωμένα δεν είναι σε θέση να
λάβουν τα αναγκαία μέτρα που επιτρέπουν να επιτευχθεί η
διαλειτουργικότητα αυτή ότι πρέπει, συνεπώς, κατ ' εφαρ
μογή της αρχής της επικουρικότητας, να αναληφθεί η εν
λόγω δράση σε κοινοτικό επίπεδο .

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές διατάξεις
Αρθρο 1

1 . Σύμφωνα με τα άρθρα 129 B και 129 Γ της συνθήκης,
η παρούσα οδηγία έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό των

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

α) « διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύ
τητας»: το σύνολο το οποίο περιγράφεται στο παράρ
τημα I και απαρτίζεται από τη σιδηροδρομική υποδο
μή . συμπεριλαμβανομένων των γραμμών και των μονί
μων εγκαταστάσεων του διευρωπαϊκού δικτύου μετα
φορών, η οποία είναι ειδικά κατασκευασμένη ή διευθε
τημένη για κυκλοφορία μεγάλης ταχύτητας , και το
τροχαίο υλικό το σχεδιασμένο για να κυκλοφορεί επί
της υποδομής αυτής -

β ) « διαλειτουργικότητα »: η ικανότητα του διευρωπαϊκού
σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας να
επιτρέπει την ασφαλή και συνεχή κυκλοφορία τρένων
μεγάλης ταχύτητας , επιτυγχανομένων συγκεκριμένων
επιδόσεων. H ικανότητα αυτή βασίζεται στο σύνολο
κανονιστικών, τεχνικών και λειτουργικών προϋποθέσε
ων που πρέπει να τηρούνται για να πληρούνται οι
βασικές απαιτήσεις
γ) « υποσυστήματα »: το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό
σύστημα μεγάλης ταχύτητας υποδιαιρείται, όπως ανα
φέρεται στο παράρτημα II , σε διαρθρωτικά ή λειτουρ
γικά υποσυστήματα για τα οποία πρέπει να καθορι
στούν βασικές απαιτήσεις

δ ) « στοιχεία διαλειτουργικότητας»: κάθε βασικό στοιχείο,
ομάδα στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικών
ενσωματωμένων ή προοριζόμενων να ενσωματωθούν
σε ένα υποσύστημα , από το οποίο εξαρτάται άμεσα ή
έμμεσα η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδη
ροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας
ε ) «βασικές απαιτήσεις»: το σύνολο των προϋποθέσεων
που περιγράφονται στο παράρτημα III στις οποίες
πρέπει να ανταποκρίνεται το διευρωπαϊκό σιδηροδρο

μικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, τα υποσυστήματα
και τα στοιχεία διαλειτουργικότητας στ ) « ευρωπαϊκή προδιαγραφή »: μια κοινή τεχνική προ
διαγραφή , μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή ένα εθνικό
πρότυπο στο οποίο έχει μεταφερθεί ένα ευρωπαϊκό
πρότυπο , όπως ορίζονται στο άρθρο 1 σημεία 8 έως 12

της οδηγίας 93/38/EOK

ζ ) « τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας» εφεξής
καλούμενες « ΤΠΔ »: οι προδιαγραφές που ισχύουν για
κάθε υποσύστημα προκειμένου να ανταποκρίνεται στις
βασικές απαιτήσεις, με τον καθορισμό αναγκαίων αμοι
βαίων λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των υποσυστημά
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των του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος
μεγάλης ταχύτητας και με εξασφάλιση της συνοχής

Αριθ . L 235/9

ελέγχων χειρισμού και σηματοδότησης και του τροχαίου
υλικού .

του -

η) «αντιπροσωπευτικός κοινός οργανισμός»: o οργανι
σμός στον οποίο συμμετέχουν αντιπρόσωποι των φορέ
ων διαχείρισης της υποδομής, των σιδηροδρομικών
επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, o οποίος είναι
επιφορτισμένος με την εκπόνηση των ΤΠΔ. Ως «φορείς
διαχείρισης της υποδομής» νοούνται οι φορείς που
αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 της οδηγίας 91 /440/

2. Τα υποσυστήματα πρέπει να πληρούν τις ΤΠΔ . H
πιστότητα διατηρείται συνεχώς καθόλη τη χρήση κάθε
υποσυστήματος.

3. Εφόσον είναι αναγκαίο για την επίτευξη της διαλει
τουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστή
ματος μεγάλης ταχύτητας, οι ΤΠΔ:

EOK

θ) «κοινοποιημένοι οργανισμοί»: οι οργανισμοί οι επιφορ
τισμένοι με την αξιολόγηση της πιστότητας ή της
καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων διαλειτουργικό
τητας ή τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχου « ΕΚ»
των υποσυστημάτων.
Άρθρο 3

1 . H παρούσα οδηγία αφορά τις διατάξεις που αναφέ
ρονται, για κάθε υποσύστημα, στις παραμέτρους, στα στοι
χεία διαλειτουργικότητας, στις διασυνδέσεις και στις διαδι
κασίες, καθώς και τις προϋποθέσεις γενικής συνοχής του
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύ
τητας που απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργι
κότητάς του .
2 . Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με
την επιφύλαξη άλλων οικείων κοινοτικών διατάξεων.
Ωστόσο, στην περίπτωση των στοιχείων διαλειτουργικότη
τας, η ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων της παρού
σας οδηγίας ενδέχεται να απαιτήσει τη χρήση ευρωπαϊκών
προδιαγραφών που θα καταρτιστούν ειδικώς για το σκοπό
αυτό .

Άρθρο 4

1 . Το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης
ταχύτητας, τα υποσυστήματα και τα στοιχεία διαλειτουργι
κότητας πρέπει να πληρούν τις οικείες βασικές απαιτή
σεις .

2. Οι πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναφέ
ρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας 93/38/
ΕΟΚ και χρειάζονται για τη συμπλήρωση των ευρωπαϊκών
προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων, εν χρήσει στην
Κοινότητα, δεν πρέπει να αντιβαίνουν προς τις βασικές

α) διευκρινίζουν τις βασικές απαιτήσεις των υποσυστημά
των και διασυνδέσεών τους

β) καθορίζουν τις βασικές παραμέτρους, οι οποίες περι
γράφονται στο παράρτημα II σημείο 3 και απαιτούνται
για την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων
γ) καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούνται για
να επιτυγχάνονται οι επιδόσεις που ορίζονται για
καθεμία από τις ακόλουθες κατηγορίες γραμμών:

— γραμμές ειδικά κατασκευασμένες για μεγάλη ταχύ
τητα ,

— γραμμές ειδικά διευθετημένες για μεγάλη ταχύτη
τα .

— γραμμές ειδικά διευθετημένες για μεγάλη ταχύτητα
με ειδικά χαρακτηριστικά λόγιο δυσκολιών που
οφείλονται στην τοπογραφία , τη διαμόρφωση του
εδάφους ή το αστικό περιβάλλον

δ) καθορίζουν τις ενδεχόμενες λεπτομέρειες εφαρμογής σε
ειδικές περιπτώσεις

ε ) προσδιορίζουν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας και τις
διασυνδέσεις που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο
ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένων
των ευρωπαϊκών προτύπων, που χρειάζονται για την
επίτευξη διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδη
ροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τηρουμέ
νων των βασικών απαιτήσεων
στ) αναφέρουν, σε κάθε προβλεπόμενη περίπτωση , τις ενό
τητες, όπως ορίζονται στην απόφαση 93/465/EOK ή ,
ενδεχομένως, τις συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει
να εφαρμόζονται για την αξιολόγηση είτε της πιστότη
τας, είτε της καταλληλότητας χρήσης των στοιχείων
διαλειτουργικότητας. καθώς και τον έλεγχο « ΕΚ» των
υποσυστημάτων.

απαιτήσεις.

4. Οι ΤΠΔ δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να αποφασί
σουν τη χρησιμοποίηση των νέων ή διευθετημένων υποδο
μών για την κυκλοφορία άλλων τρένων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Τεχνικές προδιαγραφές διαλειτουργικότητας
Άρθρο 5

1 . Κάθε υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο μιας ΤΠΔ.
Για τα υποσυστήματα που αφορούν το περιβάλλον, την
εκμετάλλευση ή τους χρήστες, καταρτίζονται ΤΠΔ μόνον
αν χρειάζεται για να εξασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα
του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας στους τομείς της υποδομής, της ενέργειας, των

5 . H τήρηση του συνόλου των ΤΠΔ επιτρέπει τη
συγκρότηση ενός συνεκτικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομι
κού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, που θα διασφαλίζει
δεόντως τη συνοχή του σιδηροδρομικού δικτύου κάθε
κράτους μέλους .

Άρθρο 6

1 . Τα σχέδια ΤΠΔ καταρτίζονται κατόπιν εντολής της
Επιτροπής, η οποία καθορίζεται με τη διαδικασία του

Αριθ . L 235/ 10
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άρθρου 21 παράγραφος 2, από τον κοινο αντιπροσωπευτι
κό οργανισμό. Οι ΤΠΔ θεσπίζονται και αναθεωρούνται με
την ίδια διαδικασία. H Επιτροπή δημοσιεύει τις ΤΠΔ στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2 . O κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισμός αναλαμβά
νει με την προετοιμασία της αναθεώρησης, της αναπροσαρ
μογής των ΤΠΔ και την υποβολή οποιασδήποτε χρήσιμης
σύστασης στην επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21
ώστε να λαμβάνονται υπόψη η εξέλιξη της τεχνικής ή οι
κοινωνικές επιταγές.
3 . Κατά την κατάρτιση , θέσπιση και αναθεώρηση των
ΤΠΔ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο κόστος των
τεχνικών λύσεων που επιτρέπουν την τήρησή τους ώστε να
επιλεγούν και να εφαρμοστούν οι αποδοτικότερες λύσεις.
Για το σκοπό αυτό, o κοινός αντιπροσωπευτικός οργανι

σμός επισυνάπτει σε κάθε σχέδιο ΤΠΔ εκτίμηση κόστους/
ωφελείας των τεχνικών λύσεων για όλους τους ενδιαφερό
μενους οικονομικούς φορείς και παράγοντες.
4. H επιτροπή του άρθρου 21 ενημερώνεται τακτικά από
τον κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισμό για τις εργασίες
κατάρτισης των ΤΠΔ. H επιτροπή μπορεί να του απευθύ
νει κάθε χρήσιμη εντολή ή σύσταση όσον αφορά το σχεδια
σμό των ΤΠΔ, με βάση τις βασικές απαιτήσεις και την
αξιολόγηση του κόστους.
5 . Κατά την έγκριση κάθε ΤΠΔ, καθορίζεται η ημερομη
νία έναρξης ισχύος της με τη διαδικασία του άρθρου 21
παράγραφος 2 .

6 . O κοινός αντιπροσωπευτικός οργανισμός πρέπει να
λειτουργεί κατά ανοικτό και διαφανή τρόπο σύμφωνα με
τις γενικές κοινοτικές διαδικασίες τυποποίησης.

Άρθρο 7

Ένα κράτος μέλος μπορεί να μην εφαρμόζει ορισμένες
ΤΠΔ. συμπεριλαμβανομένου εκείνοον που αφορούν το τρο
χαίο υλικό , στις ακόλουθες περιπτώσεις και συνθήκες :

α) για ένα σχέδιο νέας γραμμής ή διευθέτησης υπάρχου
σας γραμμής ενόψει της εγκατάστασης γραμμής μεγά
λης ταχύτητας ευρισκομένης σε προχωρημένο στάδιο
ανάπτυξης κατά τη δημοσίευση των ως άνω ΤΠΔ·
το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί προηγουμέ
νως στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ζητήσει
παρέκκλιση, την ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη των
έργων και της διαβιβάζει φάκελο με τις ΤΠΔ ή τα
τμήματα των ΤΠΔ που επιθυμεί να μην εφαρμοστούν,
τις διατάξεις που σκοπεύει να εφαρμόσει κατά την
υλοποίηση του έργου προκειμένου να ευνοήσει τη μα
κροπρόθεσμη διαλειτουργικότητά του , και τους λόγους
τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσεως που δικαι
ολογούν την παρέκκλιση αυτή·

β) για σχέδιο διευθέτησης υπάρχουσας γραμμής ενόψει
της εγκατάστασης γραμμής μεγάλης ταχύτητας, όταν

το περιτύπωμα, το εύρος και το μεσοαξον της γραμμής
αυτής, έχουν τιμές διαφορετικές τιμές από τις υπάρχου
σες στο μεγαλύτερο τμήμα του ευρωπαϊκού σιδηροδρο
μικού δικτύου και όταν η γραμμή δεν αποτελεί απευ
θείας σύνδεση με το δίκτυο μεγάλης ταχύτητας άλλου
κράτους μέλους που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊ
κού .

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί προηγου
μένως στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ζητήσει
παρέκκλιση και της διαβιβάζει φάκελο με τις προδια
γραφές ή τα τμήματα των ΤΠΔ, όσον αφορά τις φυσι
κές παραμέτρους του προηγουμένου εδαφίου που
επιθυμεί να μην εφαρμοστούν, τις διατάξεις που προτί
θεται να εφαρμόσει κατά την υλοποίηση του έργου
προκειμένου να προάγει τη μακροπρόθεσμη διαλει
τουργικότητά του , τα μεταβατικά μέτρα προκειμένου
να εξασφαλισθεί η συνέχεια της εκμετάλλευσης και
τους λόγους τεχνικής, διοικητικής ή οικονομικής φύσε
ως που δικαιολογούν την παρέκκλιση αυτή γ) για τα σχέδια νέων γραμμών ή διευθέτησης υπαρχου
σών γραμμών ενόψει της εγκατάστασης γραμμών μεγά
λης ταχύτητας τα οποία εκτελούνται στο έδαφος του εν
λόγω κράτους μέλους όταν το σιδηροδρομικό του δί
κτυο είναι αποκλεισμένο διά ξηράς ή θαλάσσης από το
σιδηροδρομικό δίκτυο μεγάλης ταχύτητας της υπόλοι
πης Κοινότητας .
Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί προηγου
μένως στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ζητήσει
παρέκκλιση και της διαβιβάζει φάκελο με τα στοιχεία
που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο του στοιχεί
ου β)·
δ ) για σχέδιο διευθέτησης υπάρχουσας γραμμής ενόψει
της εγκατάστασης γραμμής μεγάλης ταχύτητας, όταν η
εφαρμογή τοτν ΤΠΔ αυτών θέτει σε κίνδυνο την οικο
νομική βιωσιμότητα του έργου .

Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί προηγου
μένως στην Επιτροπή την πρόθεσή του να ζητήσει
παρέκκλιση , την ενημερώνει σχετικά με την εξέλιξη των
έργων και της διαβιβάζει φάκελο με τις ΤΠΔ ή τα
τμήματα των ΤΠΔ διαλειτουργικότητας που επιθυμεί
να μην εφαρμοστούν. H Επιτροπή εξετάζει εάν τα
μέτρα που προτείνει το κράτος μέλος είναι δικαιολογη
μένα και λαμβάνει σχετική απόφαση με τη διαδικασία
του άρθρου 21 παράγραφος 2 .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Στοιχεία διαλειτουργικότητας

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα
στοιχεία διαλειτουργικότητας:
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— να διατίθενται στην αγορα μονον εαν επιτρεπουν τη
διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού
συστήματος μεγάλης ταχύτητας, τηρουμένων των βασι
κών απαιτήσεων,

— να χρησιμοποιούνται στον τομέα χρήσης τους σύμφωνα
με τον προορισμό τους και να εγκαθίστανται και συντη
ρούνται δεόντως.

αφού ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί με
την οδηγία 83/ 189/EOK του Συμβουλίου , της 28ης Μαρτίου
1983, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης
στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (')
εφόσον πρόκειται για ευρωπαϊκά πρότυπα, να αποσυρ
θούν μερικώς ή πλήρως αυτές οι προδιαγραφές από τις
δημοσιεύσεις όπου έχουν καταχωρηθεί ή να τροποποιη
θούν.

Οι διατάξεις αυτές δεν παρεμποδίζουν την εμπορία αυτών
των στοιχείων για άλλες εφαρμογές, ούτε τη χρησιμοποίησή
τους σε συμβατικές σιδηροδρομικές γραμμές.

Άρθρο 9

Δεν επιτρέπεται στα κράτη μέλη , στο έδαφος τους και για
λόγους της παρούσας οδηγίας, να απαγορεύουν, περιορί
ζουν ή εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά στοιχείων δια
λειτουργικότητας, προοριζομένων να χρησιμοποιηθούν στο
διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας,
εφόσον αυτά πληρούν τις διατάξεις της οδηγίας.

Αριθ. L 235/1 1

Άρθρο 12

1 . Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα στοιχείο
διαλειτουργικότητας το οποίο συνοδεύεται με τη δήλιοση
«ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης, διατίθεται
στην αγορά και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορι
σμό του , ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση
των βασικών απαιτήσεων, λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο
για να περιορίσει την εφαρμογή του ή να απαγορεύσει τη
χρήση του ή να το αποσύρει από την αγορά. Το κράτος
μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα που
λαμβάνει και αναφέρει τους λόγους της απόφασής του ,
διευκρινίζοντας , ιδίως, εάν η μη πιστότητα προκύπτει
από :

Άρθρο 10

1 . Τα κράτη μέλη θεωρούν δεδομένη την πιστότητα των
στοιχείων διαλειτουργικότητας προς τις σχετικές βασικές
απαιτήσεις όταν συνοδεύονται από τη δήλωση « ΕΚ» πι
στότητας ή καταλληλότητας χρήσης , της οποίας τα στοι
χεία παρατίθενται στο παράρτημα IV.
2. H πιστότητα ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας προς
τις σχετικές βασικές απαιτήσεις καθορίζεται σε σχέση με
τις τυχόν υφιστάμενες αντίστοιχες ευρωπαϊκές προδιαγρα
φές.

3 . Τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγρα
φών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

4. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς
των εθνικών προτύπων στα οποία έχουν μεταφερθεί τα
ευρωπαϊκά πρότυπα.
5.

Ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών και με την

επιφύλαξη του άρθρου 20 παράγραφος 5 , τα κράτη μέλη
κοινοποιούν στα άλλα κράτη μέλη καL την Επιτροπή τα
πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιού
νται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων.

Άρθρο 11

Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι κάποιες ευρω
παϊκές προδιαγραφές δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις
μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγραφος 2,

— μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων,

— κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εφό
σον έχει γίνει επίκληση της εφαρμογής των εν λόγοJ
προδιαγραφών .

— ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
2. H Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μερη
το συντομότερο δυνατόν. Αν η Επιτροπή διαπιστώσει,
μετά τη διαβούλευση αυτή . ότι το μέτρο είναι δικαιολογη
μένο, ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος το οποίο έλαβε
την πρωτοβουλία, καθώς και τα άλλα κράτη μέλη . Αν η
Επιτροπή διαπιστώσει, μετά τη διαβούλευση αυτή , ότι το
μέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενημερώνει αμέσως το κράτος
μέλος το οποίο έλαβε την προJτοβουλία , καθώς και τον
κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντο
λοδόχο του . Εφόσον η απόφαση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 αιτιολογείται με την ύπαρξη κενού στις
ευροJπαϊκές προδιαγραφές , εφαρμόζεται η διαδικασία του
άρθρου 11 .
3 . Όταν ενα στοιχείο διαλειτουργικοτητας συνοδευόμενο
από δήλωση « ΕΚ » πιστότητας αποδεικνύεται στερούμενο
πιστότητας προς τις προδιαγραφές, το αρμόδιο κράτος
μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα έναντι εκείνου που
συνέταξε τη δήλωση και ενημερώνει την Επιτροπή και τα
άλλα κράτη μέλη .
4. H Επιτροπή μέριμνα ώστε τα κράτη μέλη να τηρού
νται ενήμερα της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας αυτής.
(') ΕΕ αριθ . L 109 της 26 . 4 . 1983 . σ . 8· οδηγία οπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την πράξη προσχώρησης τον 1994.

Αριθ . L 235/12

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

Άρθρο 13
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ταλλεύονται οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις εγκατεστημέ
νες σ' αυτήν.

1 . Για να συντάξει τη δήλωση «ΕΚ» πιστότητας ή καταλ
ληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, o
κατασκευαστής ή o εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντο
λοδόχος του εφαρμόζει τις διατάξεις που προβλέπονται
από τις σχετικές ΤΠΔ.

2. Όταν οι ΤΠΔ το επιβάλλουν, η αξιολόγηση της πιστό
τητας ή της καταλληλότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλει
τουργικότητας πραγματοποιείται από τον κοινοποιημένο
οργανισμό , στον οποίο έχει υποβάλει σχετική αίτηση o
κατασκευαστής ή εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολο
δόχος του .
3 . Όταν τα στοιχεία διαλειτουργικότητας αποτελούν
αντικείμενο άλλων κοινοτικών οδηγιών που αφορούν άλ
λες πτυχές, η δήλωση «ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας
χρήσης αναφέρει, στην περίπτωση αυτή, ότι τα στοιχεία
διαλειτουργικότητας ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις
των άλλων αυτών οδηγιών.

4. Όταν ούτε o κατασκευαστής, ούτε o εγκατεστημένος
στην Κοινότητα εντολοδόχος του τηρούν τις υποχρεώσεις
των παραγράφοτν 1 έως 3 , οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν
τον θέτοντα το στοιχείο διαλειτουργικότητας στην αγορά.
Τις ίδιες υποχρεώσεις υπέχει και εκείνος o οποίος συναρ
μολογεί στοιχεία διαλειτουργικότητας ή μέρος αυτών, δια
φορετικών προελεύσεων, ή κατασκευάζει στοιχεία διαλει
τουργικότητας για ιδία χρήση , όσον αφορά την παρούσα
οδηγία.

5.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12:

α) κάθε διαπίστωση κράτους μέλους ότι έχει εκδοθεί
παρατύποος δήλωση «ΕΚ» πιστότητας, συνεπάγεται για
τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότη
τα εντολοδόχο του την υποχρέωση να αποκαταστήσει
την πιστότητα του στοιχείου διαλειτουργικότητας και
να παύσει η παράβαση , υπό τους όρους που καθορίζει
αυτό το κράτος μέλος·

β) αν η μη πιστότητα συνεχιστεί, το κράτος μέλος πρέπει
να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να περιορίσει ή
να απαγορεύσει τη διάθεση του σχετικού στοιχείου
διαλειτουργικότητας στην αγορά ή να εξαφαλίσει ότι
θα αποσυρθεί από την αγορά σύμφωνα με τις διαδικα
σίες που προβλέπονται στο άρθρο 12 .

Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε ανα
γκαίο μέτρο ώστε τα εν λόγω υποσυστήματα να μπορούν
να τεθούν σε λειτουργία μόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατα
σκευαστεί και εγκατασταθεί ή/και αποτελούν αντικείμενο
εκμετάλλευσης κατά τρόπον εναρμονιζόμενο προς τις σχε
τικές βασικές απαιτήσεις, όταν είναι ενσωματωμένα στο
διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας .

Άρθρο 15

Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, δεν επιτρέπεται στα
κράτη μέλη , στην επικράτειά τους και για λόγους που
αφορούν την παρούσα οδηγία, να απαγορεύουν, να περιο
ρίζουν ή να παρακωλύουν την κατασκευή , τη λειτουργία
και την εκμετάλλευση διαρθρωτικών υποσυστημάτοJν του
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύ
τητας . τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.

Άρθρο 16

1 . Τα κράτη μέλη θεωρούν διαλειτουργικά και σύμφωνα
προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα διαρθριοτικ,ά
υποσυστήματα που συγκροτούν το διευροοπαϊκό σιδηρο
δρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας και συνοδεύονται
από τη δήλωση « ΕΚ» ελέγχου .
2. Τηρουμένων τοτν βασικών απαιτήσεων, o έλεγχος της
διαλειτουργικότητας ενός υποσυστήματος που συγκροτεί
το διευρωπαϊκό σύστημα σιδηροδρόμου μεγάλης ταχύτη
τας , γίνεται κατ' αναφορά προς τις ΤΠΔ , εφόσον υπάρ
χουν.

3 . Ελλείψει ΤΠΔ, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στα άλλα
κράτη μέλη και στην Επιτροπή τον κατάλογο των τεχνικών
κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των
βασικών απαιτήσείον.

Άρθρο 17

Εάν διαπιστωθεί ότι οι ΤΠΔ δεν ικανοποιούν πλήρως τις
βασικές απαιτήσεις , το ζήτημα μπορεί να παραπεμφθεί

ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 21 , μετά από αίτηση
κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Υποσυστήματα

Άρθρο 18

Άρθρο 14

1 . Για τη σύνταξη της δήλωσης «ΕΚ» ελέγχου , o αναθέ
των φορέας ή o εντολοδόχος του αναθέτει τη διεξαγωγή
της διαδικασίας ελέγχοί' «ΕΚ» στον κοινοποιημένο οργα
νισμό που επέλεξε για το σκοπό αυτό.

Σε κάθε κράτος μέλος εναπόκειται να επιτρέπει να τίθενται
σε λειτουργία τα διαρθρωτικά υποσυστήματα του διευρω
παϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας τα
οποία ευρίσκονται στην επικράτειά του ή τα οποία εκμε

2. H αποστολή του κοινοποιημένου οργανισμού o οποί
ος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» ενός υποσυ
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σχήματος αρχίζει στο στάδιο του σχεδίου και καλύπτει
ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο της
έγκρισης πριν να τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα.

τα κριτήρια αξιολογησης που αναφέρονται στο παραρτη
μα VII . Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη .

3 . O κοινοποιημένος οργανισμός είναι υπεύθυνος για
την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνο
δεύει τη δήλωση «ΕΚ» ελέγχου . O τεχνικός φάκελος πρέπει
να περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα τα σχετικά με τα
χαρακτηριστικά του υποσυστήματος, καθώς και, κατά
περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύ
πτει η πιστότητα των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Πρέ
πει επίσης να περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις
προϋποθέσεις και όρια χρησιμοποίησης, τις οδηγίες για τη
συντήρηση , τη συνεχή ή περιοδική επιτήρηση , τη ρύθμιση

4. Εάν κράτος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ένας οργανισμός
κοινοποιημένος από άλλο κράτος μέλος δεν πληροί πλέον
τα σχετικά κριτήρια, το ζήτημα φέρεται ενώπιον της επι
τροπής του άρθρου 21 η οποία και διατυπώνει τη γνώμη
της εντός τριών μηνών- με βάση τη γνώμη της επιτροπής
του άρθρου 21 , η Επιτροπή ενημερώνει το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος για κάθε τροποποίηση αναγκαία προκειμέ
νου o κοινοποιημένος οργανισμός να μπορέσει να διατηρή
σει το καθεστώς το οποίο του έχει αναγνωριστεί.

και τη διατήρηση .

5 . Κατά περίπτοJση , o συντονισμός των κοινοποιημένοι
οργανισμών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγρα
Άρθρο 19

1 . Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα υποσύ
στημα διαρθρωτικής φύσεως, που συνοδεύεται από δήλω
ση «ΕΚ» ελέγχου μαζί με τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί
εξ ολοκλήρου τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και,
ιδίως, τις βασικές απαιτήσεις, μπορεί να ζητά να διενεργη
θούν συμπληρωματικοί έλεγχοι.
2. Το κράτος μέλος που υπέβαλε το αίτημα ενημερώνει
αμέσως την Επιτροπή για τους συμπληρωματικούς ελέγ
χους που ζητήθηκαν, αναφέροντας τους λόγους που τους
αιτιολογούν. H Επιτροπή κινεί, χωρίς καθυστέρηση , τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγρα
φος 2.

φος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Επιτροπή

Άρθρο 21

1 . H Επιτροπή επικουρείται από μια επιτροπή την οποία
αποτελούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποί
ας προεδρεύει o αντιπρόσοJπος της Επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Κοινοποιημένοι οργανισμοί
Άρθρο 20

1.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα

άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν επι
φορτιστεί με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης
της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης που προβλέ
πεται στο άρθρο 13 και της διαδικασίας ελέγχου που
προβλέπεται στο άρθρο 18, αναφέροντας τον τομέα αρμο
διότητας του καθενός .
H Επιτροπή τους χορηγεί αναγνωριστικούς αριθμούς. H
Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίόα των ΕνροJ
τιάίκών Κοινοτήτων τον κατάλογο TOJV εν λόγο) οργανι
σμών με τον αναγνωριστικό αριθμό και τους τομείς αρμο
διότητάς τους και διασφαλίζει την ενημέρωσή του .
2 . Τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν τα κριτήρια
του παραρτήματος VII για την αξιολόγηση TOJV προς κοι
νοποίηση οργανισμών. Οι οργανισμοί που πληρούν τα
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά
ευρωπαϊκά πρότυπα τεκμαίρεται ότι ανταποκρίνονται στα
προαναφερόμενα κριτήρια .

3.

Κάθε κράτος μέλος αποσύρει την έγκριση που έχει

χορηγήσει σε έναν οργανισμό o οποίος δεν πληροί πλέον

2. O αντιπρόσοJπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν
λόγω επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να λη
φθούν. H Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο
αυτό μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος . Απο
φασίζει με την ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται στο
άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση
των αποφάσεων που καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει
προτάσείος της Επιτροπής . Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή , οι ψήφοι TOJV αντιπροσώπου τοJν κρατών μελών
σταθμίζονται σύμφοτνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.

H Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής.

Όταν τα σχεδιαζόμενα μέτρα δεν είναι σύμφοJνα με τη
γνώμη της επιτροπής , ή ελλείψει γνώμης , η Επιτροπή υπο
βάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετι
κά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Το Συμβούλιο

αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.
Εάν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών
μηνών αφότου το ζήτημα έλθει ενώπιον του . τα προτεινό
μενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή , εκτός εάν το
Συμβούλιο έχει αποφασίσει με απλή πλειοψηφία ότι αντιτί
θεται προς τα εν λόγο) μέτρα.
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3 . H επιτροπή μπορεί να συζητήσει οποιοδήποτε ζήτημα
σχετικό με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδη
ροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.

4. H επιτροπή μπορεί, κατά περίπτωση , να συστήσει
ομάδες εργασίας για να την επικουρούν στην εκπλήρωση
των καθηκόντων της, ιδίως για να εξασφαλιστεί o συντο
νισμός των κοινοποιημένων οργανισμών.
5 . H επιτροπή συγκροτείται αμέσως μετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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τροπο ώστε να επιτρεπουν τη χρησιμοποίηση των στοιχεί

ων διαλειτουργικότητας, καθώς και τη θέση σε λειτουργία
και εκμετάλλευση υποσυστημάτων συμφώνων προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο 30 μήνες μετά την έναρξη
ισχύος της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
2. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη
μέλη , αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται
από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή
τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή
καθορίζονται από τα κράτη μέλη .
Άρθρο 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Τελικές διατάξεις

H Επιτροπή υποβάλλει ανά διετία στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις προόδους
που έχουν σημειωθεί στη διαλειτουργικότητα του διευρω
παϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.

Άρθρο 22

Όλες οι αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατ' εφαρμογή
της παρούσας οδηγίας και οι οποίες αφορούν την αξιολό
γηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας χρήσης στοιχεί
ων διαλειτουργικότητας, τον έλεγχο υποσυστημάτων που
συγκροτούν το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα μεγά
λης ταχύτητας, καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται
κατ ' εφαρμογή των άρθρων 11 , 12, 17 και 19, αιτιολογού
νται επακριβώς. Κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο το
συντομότερο δυνατόν, αναφέροντας τα μέσα προσφυγής
τα οποία προβλέπει η ισχύουσα στο οικείο κράτος μέλος
νομοθεσία και τις προθεσμίες άσκησής τους.
Άρθρο 23

1 . Τα κράτη μέλη τροποποιούν και θεσπίζουν τις νομο
θετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις τους κατά

Άρθρο 25

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει 21 ημέρες μετά τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα TCOV Ευρωπαϊ
κών Κοινοτή τοJν.

Άρθρο 26

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες. 23 Ιουλίου 1996.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
I. ΥΑΤΕS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1 . H υποδομή

α) H υποδομή του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας είναι η υποδομή των
γραμμών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όπως προσδιορίστηκε στο πλαίσιο των κατευθυντή
ριων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 129 Γ της συνθήκης:

— η οποία έχει ή πρόκειται να κατασκευασθεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνονται σ' αυτή μεγάλες
ταχύτητες,

— η οποία έχει ή πρόκειται να διευθετηθεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνονται σ' αυτή μεγάλες ταχύτη
τες.

H υποδομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει γραμμές μεταγωγής και διασύνδεσης, ιδίως διασυνδέσεις νέων
γραμμών ή γραμμών διευθετημένων για μεγάλη ταχύτητα με τους κεντρικούς σταθμούς τιυν πόλεων,
στις οποίες οι ταχύτητες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες.
β) Οι γραμμές μεγάλης ταχύτητας περιλαμβάνουν:

— τις γραμμές που κατασκευάζονται ή πρόκειται να κατασκευασθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα και
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να επιτρέπουν ταχύτητες εν γένει ίσες προς ή μεγαλύτερες
από 250 km/h ,

— τις γραμμές που έχουν διευθετηθεί ή πρόκειται να διευθετηθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα και
διαθέτουν εξοπλισμό για ταχύτητες της τάξης των 200 km/h,
— τις γραμμές που έχουν διευθετηθεί ειδικά για μεγάλη ταχύτητα ειδικού τύπου λόγω δυσκολιών
σχετιζομένων με την τοπογραφία, τη διαμόρφωση του εδάφους ή το αστικό περιβάλλον, των οποίων
η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται κατά περίπτωση .
2. Το τροχαίο υλικό

Τα τρένα μεγάλης ταχύτητας προηγμένης τεχνολογίας πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλί
ζουν κυκλοφορία ασφαλή και συνεχή :

— με ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/h στις γραμμές που έχουν κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευα
σθούν ειδικά για μεγάλη ταχύτητα, και υπό τις κατάλληλες συνθήκες να είναι δυνατό να φθάσουν
ταχύτητες που υπερβαίνουν τα 300 km/h ,

— με ταχύτητα της τάξης των 200 km/h στις ειδικά διευθετημένες υφιστάμενες ή μελλοντικές γραμμές,
— με την υψηλότερη δυνατή ταχύτητα στις άλλες γραμμές.
3. Συνοχή μεταξύ της υποδομής και του τροχαίου υλικού

Οι υπηρεσίες τρένων μεγάλης ταχύτητας προϋποθέτουν ότι υπάρχει άριστη συνοχή μεταξύ των χαρακτηρι
στικών της υποδομής και του τροχαίου υλικού . Από τη συνοχή αυτή εξαρτώνται η ασφάλεια, το επίπεδο
των επιδόσεων, η ποιότητα των υπηρεσιών και το κόστος τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

1.

Για τις ανάγκες της παρούσας οδηγίας, το σύστημα που συγκροτεί το διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό
σύστημα μεγάλης ταχύτητας μπορεί να υποδιαιρεθεί σε οκτώ υποσυστήματα, τα οποία αντιστοιχούν:

1.1 . Είτε σε τομείς διαρθρωτικής φύσεως:
—
—
—
—

υποδομή
ενέργεια
έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση
τροχαίο υλικό

1.2. Είτε σε τομείς λειτουργικής φύσεως:
— συντήρηση

— περιβάλλον
— εκμετάλλευση
— χρήστες

2.

Για κάθε ένα από τα υποσυστήματα, o κατάλογος των πτυχών που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα
του διευρωπαϊκού δικτύου προσδιορίζεται στις εντολές που ανατίθενται στον κοινό αντιπροσωπευτικό
οργανισμό για την εκπόνηση σχεδίων ΤΠΔ.

Βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 , οι εντολές καθορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 21 παράγρα
φος 2 .

Ενδεχομένως, o κατάλογος των πτυχών που συνδέονται με τη διαλειτουργικότητα και προσδιορίζονται
στις εντολές, διευκρινίζεται από τον κοινό αντιπροσωπευτικό οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο ε).
3.

Κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 3 στοιχείο β), βασικές παράμετροι για την επίτευξη της
διαλειτουργικότητας είναι κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ελάχιστο περιτύπωμα της υποδομής
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας
Εύρος των σιδηροτροχιών
Μέγιστες καταπονήσεις στη γραμμή
Ελάχιστο μήκος των κρηπιδωμάτων (αποβαθρών)
Ύψος των κρηπιδωμάτων '
Τάση τροφοδότησης
Γεωμετρία των αλυσοειδών
Χαρακτηριστικά του ERTMS (')
Φορτίο κατ' άξονα
Μέγιστο μήκος των τρένων
Περιτύπωμα του τροχαίου υλικού
Ελάχιστα χαρακτηριστικά πέδησης
Οριακά ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού
Οριακά μηχανολογικά χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού

—
—
—
—
—

Χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης σχετικά με την ασφάλεια των τρένων
Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τους εξωτερικούς θορύβους
Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τις εξωτερικές δονήσεις
Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές
Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τους εσωτερικούς θορύβους
— Οριακά χαρακτηριστικά σχετικά με τον κλιματισμό
— Χαρακτηριστικά σχετικά με τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες

(') European Rail Traffic Management System.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.

Γενικες απαιτήσεις

1.1 .

Ασφάλεια

1.1.1 . O σχεδιασμός, η κατασκευή, η συντήρηση και η επιτήρηση των στοιχείων που είναι καίρια για την
ασφάλεια και, ειδικότερα, των στοιχείων που συμμετέχουν στην κυκλοφορία των τρένων πρέπει να
εγγυώνται την ασφάλεια στο επίπεδο που αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το
δίκτυο, ακόμα και υπό τις καθορισμένες αντίξοες συνθήκες.
1.1.2. Οι παράμετροι που υπεισέρχονται στην επαφή τροχού-τροχιάς πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σταθερό
τητας κύλισης που είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλίζεται κυκλοφορία με πλήρη ασφάλεια υπό την
επιτρεπόμενη μέγιστη ταχύτητα.
1.1.3 . Τα χρησιμοποιούμενα στοιχεία πρέπει να ανθίστανται στις καθοριζόμενες συνήθεις ή εξαιρετικές
καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Οι τυχαίες βλάβες τους πρέπει, με τη χρησιμοποί
ηση ενδεδειγμένων μέσων, να έχουν περιορισμένες συνέπειες επί της ασφαλείας.
1.1.4. O σχεδιασμός των μόνιμων εγκαταστάσεων και του τροχαίου υλικού , καθώς και η επιλογή των

χρησιμοποιουμένων υλικών πρέπει να γίνονται έτσι ώστε να περιορίζεται η εκδήλωση, η διάδοση και τα
αποτελέσματα της φωτιάς και του καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς.

1.1.5. Οι διατάξεις με προορισμό το χειρισμό από τους χρήστες πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά τους σε περίπτωση προβλεπτών χρήσεων που δεν είναι σύμφωνες
προς τις αναγραφόμενες οδηγίες.
1.2.

Αξιοπιστία — διαθεσιμότητα

H επιτήρηση και η συντήρηση των σταθερών ή των κινητών στοιχείων που συμμετέχουν στην
κυκλοφορία των τρένων πρέπει να οργανώνονται, να διενεργούνται και να εκτιμώνται ποσοτικά κατά
τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργία τους υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες.
1.3.

Υγεία

1.3.1 . Τα υλικά που ενδέχεται, στον τρόπο χρησιμοποίησής τους, να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των
προσώπων τα οποία έχουν πρόσβαση σε αυτά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα τρένα και στη
σιδηροδρομική υποδομή .

1.3.2. H επιλογή, οι εφαρμογές και η χρησιμοποίηση των υλικών αυτών πρέπει να γίνονται κατά τρόπο ώστε
να περιορίζονται οι εκπομπές επιβλαβών και επικινδύνων καπνών ή αερίων, ειδικότερα σε περίπτωση
πυρκαγιάς.
1.4.

Προστασία τον περιβάλλοντος

1.4.1 . Κατά το σχεδιασμό του συστήματος, πρέπει να εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις για
το περιβάλλον λόγω της εγκατάστασης και της εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας, σύμφωνα με τις εν ισχύι κοινοτικές διατάξεις.

1.4.2. Πρέπει να αποφεύγεται' να εκπέμπονται από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα τρένα και την
υποδομή επιβλαβείς και επικίνδυνοι για το περιβάλλον καπνοί ή αέρια, ιδίως σε περίπτωση πυρκαγι
άς.

1.4.3 . Το τροχαίο υλικό και τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης πρέπει να είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα κατά τρόπον ώστε να είναι συμβατά, από ηλεκτρομαγνητική άποψη, με τις εγκαταστά
σεις, εξοπλισμό και δημόσια ή ιδιωτικά δίκτυα με τα οποία ενδέχεται να υπάρξει παρεμβολή .
1.5 .

Τεχνική συμβατότητα
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της υποδομής και των μόνιμων εγκαταστάσεων πρέπει να είναι συμβατά και
μεταξύ τους και με τα χαρακτηριστικά των τρένων που πρόκειται να κυκλοφορούν στο διευρωπαϊκό
σιδηροδρομικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας.

Όταν είναι δύσκολο να τηρηθούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε ορισμένα μέρη του δικτύου , θα
μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή προσωρινές λύσεις που να εγγυώνται τη μελλοντική συμβατότητα.
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2.

Ειδικές απαιτήσεις για καθε ένα υποσύστημα

2.1 .

Υποδομή

2.1.1 . Ασφάλεια

Πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή της ανεπιθύμητης πρόσβασης ή παρείσφρη
σης στις εγκαταστάσεις των γραμμών στις οποίες η κυκλοφορία διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να περιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται τα άτομα,
κυρίως όποτε διέρχονται από τους σταθμούς τρένα που κυκλοφορούν με μεγάλη ταχύτητα.
H υποδομή στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη κατά
τρόπο ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των προσώπων (σταθερότητα, πυρκαγιά,
πρόσβαση, εκκένωση, κρηπιδώματα, κ.λπ.).
Πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις
ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους.
2.2.

Ενέργεια

2.2.1 . Ασφάλεια
H λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την
ασφάλεια ούτε των τρένων μεγάλης ταχύτητας, ούτε των προσώπων (χρηστών, προσωπικού εκμετάλλευ
σης, περίοικων και τρίτων).
2.2.2. Προστασία του περιβάλλοντος

H λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργειακής τροφοδότησης δεν πρέπει να διαταράσσει το περιβάλλον
πέραν των καθορισμένων ορίων.
2.2.3. Τεχνική συμβατότητα
Τα συστήματα τροφοδότησης με ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στο διευρωπαϊκό σιδηροδρο
μικό σύστημα μεγάλης ταχύτητας, πρέπει:
— να επιτρέπουν στα τρένα να επιτυγχάνουν τις καθορισμένες επιδόσεις,

— να είναι συμβατά με τα συστήματα λήψης ρεύματος που είναι εγκατεστημένα στα τρένα.
2.3.

Έλεγχος-χειρισμός και σηματοδότηση

2.3.1 . Ασφάλεια

Οι εγκαταστάσεις και οι ενέργειες ελέγχου, χειρισμού και σηματοδότησης που χρησιμοποιούνται για το
διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό σύστημα τρένων μεγάλης ταχύτητας πρέπει να επιτρέπουν κυκλοφορία των
τρένων στο επίπεδο ασφάλειας το οποίο αντιστοιχεί προς τους στόχους που έχουν καθοριστεί για το
δίκτυο .

2.3.2. Τεχνική συμβατότητα

Κάθε νέα υποδομή μεγάλης ταχύτητας και κάθε νέο τροχαίο υλικό μεγάλης ταχύτητας που κατασκευ
άζεται ή αναπτύσσεται μετά την υιοθέτηση συμβατών συστημάτων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότη
σης πρέπει να προσαρμόζεται στη χρήση των εν λόγω συστημάτων.
O εξοπλισμός ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης που είναι εγκατεστημένος στο χώρο της θέσης
οδήγησης των τρένων πρέπει να επιτρέπει κανονική εκμετάλλευση, υπό καθορισμένες συνθήκες, επί του
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας.
2.4.

Τροχαίο υλικό

2.4.1 . Ασφάλεια

H δομή του τροχαίου υλικού και των ζεύξεων μεταξύ των οχημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένη κατά
τρόπο ώστε να προστατεύει τους χώρους επιβατών και οδήγησης, σε περίπτωση σύγκρουσης ή
εκτροχιασμού .

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστά
σεων ελέγχου-χειρισμού και σηματοδότησης.
Οι τεχνικές πέδησης, καθώς και οι ασκούμενες καταπονήσεις πρέπει να είναι συμβατές με το σχεδιασμό
των γραμμών, των τεχνικών έργων και των συστημάτων σηματοδότησης.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία υπό τάση, ώστε να μην τίθεται
σε κίνδυνο η ασφάλεια των προσώπων.

Σε περίπτωση κινδύνου , ορισμένες διατάξεις πρέπει να επιτρέπουν στους επιβάτες να το επισημαίνουν
στο μηχανοδηγό και στο προσωπικό συνοδείας να έρχεται σ' επαφή μ' αυτόν.

Οι θύρες εισόδου πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ένα σύστημα ανοίγματος και κλεισίματος το οποίο να
εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών.

Πρέπει να προβλέπονται έξοδοι κινδύνου και να επισημαίνονται.
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Πρεπει να προβλέπονται κατάλληλες διατάξεις για να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες προϋποθέσεις
ασφαλείας εντός των σηράγγων μεγάλου μήκους.

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη επί των τρένων ενός συστήματος φωτισμού κινδύνου με επαρκή ένταση
και αυτονομία.

Τα τρένα πρέπει να διαθέτουν ηχητικό σύστημα που να επιτρέπει τη διαβίβαση μηνυμάτων προς τους
επιβάτες εκ μέρους του προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του επί του εδάφους προσωπικού
ελέγχου .
2.4.2. Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

O σχεδιασμός του εξοπλισμού ζωτικής σημασίας, κύλισης, έλξης και πέδησης καθώς και ελέγχου
χειρισμού πρέπει να επιτρέπει, υπό καθορισμένες αντίξοες συνθήκες, τη συνέχιση της πορείας του
τρένου , χωρίς αρνητικές συνέπειες για τον εξοπλισμό που παραμένει σε λειτουργία.
2.4.3. Τεχνική συμβατότητα

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι συμβατός με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ελέγχου
χειρισμού και σηματοδότησης.
Τα χαρακτηριστικά των συστημάτων λήψης ρεύματος πρέπει να επιτρέπουν την κυκλοφορία των τρένων
με τα συστήματα ενεργειακής τροφοδότησης του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας.

Τα χαρακτηριστικά του τροχαίου υλικού πρέπει να του επιτρέπουν να κυκλοφορεί σε όλες τις γραμμές
για τις οποίες προβλέπεται η εκμετάλλευσή του .
2.5 .

Συντήρηση

2.5.1 . Υγεία

Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να
βλάπτουν την υγεία των προσώπων.
2.5.2. Προστασία του περιβάλλοντος
Οι τεχνικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες στα κέντρα συντήρησης δεν πρέπει να
υπερβαίνουν τα επίπεδα οχλήσεων που είναι αποδεκτά για τον περιβάλλοντα χώρο.
2.5.3. Τεχνική συμβατότητα
Οι εγκαταστάσεις συντήρησης για τα τρένα μεγάλης ταχύτητας πρέπει να επιτρέπουν να εκτελούνται οι
εργασίες ασφάλειας, υγιεινής και άνεσης σε όλα τα τρένα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί.
2.6.

Περιβάλλον

2.6.1 . Υγεία

H εκμετάλλευση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας πρέπει να τηρεί
τους κανονισμούς σχετικά με τα επίπεδα ηχητικών οχλήσεων.
2.6.2. Προστασία του περιβάλλοντος

H εκμετάλλευση του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας δεν πρέπει να
προκαλεί στο έδαφος επίπεδο δονήσεων, απαράδεκτο για τις δραστηριότητες και το χώρο που
διασχίζεται πλησίον της υποδομής, υπό κανονική κατάσταση συντήρησης.
2.7.

Εκμετάλλευση

2.7.1 . Ασφάλεια

H σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών και
του προσωπικού των αμαξοστοιχιών πρέπει να εγγυώνται ασφαλή διεθνή εκμετάλλευση.
Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρη
σης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται στα κέντρα συντήρησης των σχετικών
φορέων πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
2.7.2. Αξιοπιστία και διαθεσιμότητα

Οι διαδικασίες και η συχνότητα συντήρησης, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού συντήρη
σης και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζεται από τους σχετικούς φορείς εκμετάλλευσης
στα κέντρα συντήρησης πρέπει να εγγυώνται υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του
συστήματος.

2.7.3 . Τεχνική συμβατότητα
H σύγκλιση των κανόνων εκμετάλλευσης των δικτύων, καθώς και τα προσόντα των μηχανοδηγών, του
προσωπικού των αμαξοστοιχιών και του προσωπικού διαχείρισης της κυκλοφορίας, πρέπει να εγγυώ
νται την αποδοτικότητα της εκμετάλλευσης επί του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης
ταχύτητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δήλωση «ΕΚ»

Πιστότητας
Καταλληλότητας χρήσης
1.

Στοιχεία όιαλειτουργικότητας

H δήλωση «ΕΚ» ισχύει για τα στοιχεία διαλειτουργικότητας του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήμα
τος μεγάλης ταχύτητας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να είναι:
1.1 . Στοιχεία γενικής χρήσεως
Είναι τα στοιχεία που δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα και μπορούν να χρησιμοποιούνται
ως έχουν και σε άλλους τομείς.

1.2. Στοιχεία γενικής χρήσεως με ειδικά χαρακτηριστικά
Είναι τα στοιχεία που , αυτά καθεαυτά, δεν αφορούν ειδικά το σιδηροδρομικό σύστημα αλλά πρέπει να
έχουν ειδικές επιδόσεις όταν χρησιμοποιούνται στο σιδηροδρομικό τομέα.
1.3. Ειδικά στοιχεία

Είναι τα στοιχεία που είναι ειδικά για σιδηροδρομικές εφαρμογές.
2.

Πεδίο εφαρμογής

H δήλωση «ΕΚ» αφορά:
— είτε την αξιολόγηση , από έναν ή περιοσσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της εγγενούς πιστότη
τας ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζομένου μεμονωμένα, προς τις τεχνικές προδιαγραφές
που πρέπει να πληροί,
— είτε την εκτίμηση/αξιολόγηση, από έναν ή περισσότερους κοινοποιημένους οργανισμούς, της καταλλη
λότητας χρήσης ενός στοιχείου διαλειτουργικότητας, εξεταζομένου στο πλαίσιο της σιδηροδρομικής
χρήσης και, ιδιαίτερα, στην περίπτωση που πρόκειται περί διασυνδέσεων, σε σχέση με τις υπό έλεγχο
τεχνικές προδιαγραφές κυρίως λειτουργικής φύσεως.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης τις οποίες χρησιμοποιούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί, στο στάδιο του
σχεδιασμού , καθώς και της κατασκευής, διεξάγονται βάσεL των ενοτήτων που ορίζονται στην απόφαση
93/465/EOK του Συμβουλίου , σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που αναφέρουν οι ΤΠΔ.
3.

Περιεχόμενο της δήλωσης « ΕΚ»

H δήλωση «ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν
ημερομηνία και υπογραφή.

H δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως και οι οδηγίες χρήσεως και περιλαμβάνει
τα ακόλουθα στοιχεία:
— τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας,

— το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του
(πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίπτωση εντολοδόχου ,
και η εταιρική επωνυμία του κατασκευαστή),
— την περιγραφή του στοιχείου διαλειτουργικότητας (μάρκα, τύπος, κ.λπ.),
— την αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της πιστότητας ή της καταλληλότητας
χρήσης (άρθρο 13 ),
— κάθε σχετική περιγραφή στην οποία ανταποκρίνεται το στοιχείο διαλειτουργικότητας, και ιδιαίτερα οι
προϋποθέσεις χρήσης,
— την ονομασία και τη διεύθυνση του ή των κοινοποιημένων οργανισμών οι οποίοι παρενέβησαν στην
ακολουθούμενη διαδικασία για την πιστότητα ή την καταλληλότητα χρήσης, καθώς και την ημερομη
νία του πιστοποιητικού εξέτασης, ενδεχομένως, με τη διάρκεια και τους όρους ισχύος του πιστοποιητι
κού ,

— κατά περίπτωση, τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγραφών,
— το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος o οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσμεύει με την υπογραφή του
τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΛΩΣΗ « ΕΚ » ΕΛΕΓΧΟΥ

H δήλωση «ΕΚ» ελέγχου και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ημερομηνία και υπογραφή .
H δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια γλώσσα όπως o τεχνικός φάκελος και να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
— τα στοιχεία αναφοράς της οδηγίας,

— το όνομα και τη διεύθυνση του αναθέτοντα φορέα ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του
(πρέπει να αναφέρεται η εταιρική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση και, σε περίχιωση εντολοδόχου , και η
εταιρική επωνυμία του αναθέτοντα φορέα),
— τη συνοπτική περιγραφή του υποσυστήματος,

— την ονομασία και τη διεύθυνση του κοινοποιημένου οργανισμού o οποίος διεξήγαγε τον έλεγχο «ΕΚ» που
αναφέρεται στο άρθρο 18,
— τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που περιέχει o τεχνικός φάκελος,
— όλες τις σχετικές προσωρινές ή οριστικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληροί το υποσύστημα και,
ιδιαίτερα, εάν συντρέχει λόγος, τους περιορισμούς ή τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης,
— εάν είναι προσωρινή : τη διάρκεια ισχύος της δήλωσης «ΕΚ»,

— το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ « ΕΚ »

1.

O έλεγχος « ΕΚ» είναι η διαδικασία με την οποία ένας κοινοποιημένος οργανισμός ελέγχει και πιστοποιεί,
εφόσον το ζητήσει o αναθέτων φορέας ή o εγκατεστημένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του , ότι ένα
υποσύστημα είναι:
— σύμφωνο προς τις διατάξεις της οδηγίας,

— σύμφωνο προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται σύμφωνα με τη συνθήκη,
και μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.
2.

O έλεγχος του υποσυστήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
— γενικό σχεδιασμό,
— κατασκευή του υποσυστήματος, στην οποία συμπεριλαμβάνεται, ιδίως, η εκτέλεση των έργων πολιτι
κού μηχανικού , η συναρμολόγηση των στοιχείων, η ρύθμιση του συνόλου ,
— δοκιμές του περατωμένου υποσυστήματος.

3.

O κοινοποιημένος οργανισμός o οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο ΕΚ συντάσσει το πιστοποιητικό
πιστότητας, το οποίο προορίζεται για τον αναθέτοντα φορέα ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα
εντολοδόχο του , o οποίος, με τη σειρά του , συντάσσει τη δήλωση ΕΚ ελέγχου , η οποία προορίζεται για
την εποπτεύουσα αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο ή/και τίθεται υπό εκμετάλλευση το
υποσύστημα .

4.

O τεχνικός φάκελος, o οποίος συνοδεύει τη δήλωση ελέγχου , πρέπει να έχει συσταθεί ως ακολούθως:

— για την υποδομή: σχέδια των τεχνικών έργων, πρακτικά παραλαβής των έργων εκσκαφής και της
σιδηροκατασκευής, εκθέσεις δοκιμών και ελέγχου των κατασκευών εκ σκυροδέματος,
— για τα λοιπά υποσυστήματα, γενικά και αναλυτικά σχέδια εκτέλεσης των εργασιών, σχέδια ηλεκτρικών
και υδραυλικών κυκλωμάτων, σχέδια κυκλωμάτων χειρισμού, περιγραφή των συστημάτων πληροφορι
κής και των αυτοματισμών, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, κ.λπ.,
— κατάλογος των στοιχείων διαλειτουργικότητας που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία είναι ενσωμα
τωμένα στο υποσύστημα,
— αντίγραφα των δηλώσεων «ΕΚ» πιστότητας ή καταλληλότητας χρήσης, τα οποία πρέπει να συνο
δεύουν τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας, τα
οποία συνοδεύονται, εάν συντρέχει λόγος, από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και από ένα
αντίγραφο των πρακτικών των δοκιμών και εξετάσεων που έχουν διεξαχθεί από τους κοινοποιημένους
οργανισμούς βάσει των κοινών τεχνικών προδιαγραφών,
— βεβαίωση του κοινοποιημένου οργανισμού o οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «ΕΚ» με την
οποία βεβαιώνει ότι το έργο είναι σύμφωνο προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συνοδευόμενη
από τα αντίστοιχα στοιχεία υπολογισμού και θεωρημένη με τη φροντίδα του οργανισμού , και η οποία
αναφέρει, εάν συντρέχει λόγος, τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών και δεν έχουν αρθεί, καθώς και συνοδευόμενη από τις εκθέσεις επίσκεψης και ελέγχου ,
τις οποίες θα έχει συντάξει στο πλαίσιο της αποστολής του , όπως διευκρινίζεται στα σημεία 5.3 και 5.4
κατωτέρω.
5.

Επιτήρηση

5.1 . Σκοπός της επιτήρησης « ΕΚ» είναι να εξασφαλιστεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής του υποσυ
στήματος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό φάκελο.
5.2 . O κοινοποιημένος οργανισμός o επιφορτισμένος με τον έλεγχο της εκτέλεσης πρέπει να έχει συνεχώς

πρόσβαση στα εργοτάξια, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους αποθήκευσης και, εάν συντρέχει
λόγος, προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιμών και, εν γένει, σε όλους τους χώρους που μπορεί να
κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση της αποστολής του . O αναθέτων φορέας ή o εντολοδόχος του στην
Κοινότητα οφείλει να του παραδίδει ή να φροντίζει να του παραδίδονται όλα τα αναγκαία για το σκοπό
αυτό έγγραφα, και ιδίως τα σχέδια εκτέλεσης και η τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το υποσύστημα.
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5.3. O κοινοποιημένος οργανισμος, για να ελεγξει την εκτελεση , πραγματοποιεί, κατα τακτά διαστήματα,
ελέγχους, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας και, με την ευκαιρία αυτή,
χορηγεί έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. Μπορεί να απαιτεί να καλείται
στο εργοτάξιο σε ορισμένες φάσεις του έργου.

5.4. Εξάλλου , o κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο εργοτά
ξιο ή στα εργαστήρια κατασκευής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, o κοινοποιημένος οργανι
σμός μπορεί να διενεργεί πλήρεις ή μερικούς ελέγχους και χορηγεί έκθεση επίσκεψης και, ενδεχομένως,
έκθεση ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση.
6.

O πλήρης φάκελος που αναφέρεται στην παράγραφο 4 κατατίθεται στον αναθέτοντα φορέα ή τον
εγκατεστημένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του για την υποστήριξη του πιστοποιητικού πιστότητας που
εκδίδει o κοινοποιημένος οργανισμός o οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο του υποσυστήματος σε
κατάσταση λειτουργίας. O φάκελος επισυνάπτεται στη δήλωση «ΕΚ» ελέγχου την οποία υποβάλλει o
αναθέτων φορέας στην εποπτεύουσα αρχή του οικείου κράτους μέλους.
O αναθέτων φορέας διατηρεί αντίγραφο του φακέλου καθ ' όλη τη διάρκεια ζωής του υποσυστήματος. O
φάκελος κοινοποιείται στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον το ζητήσουν.

7.

Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός δημοσιεύει τακτικά τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά:
— τις αιτήσεις ελέγχου «ΕΚ» που παρέλαβε,

— τα πιστοποιητικά πιστότητας που χορηγήθηκαν,
— τις βεβαιώσεις πιστότητας που απορρίφθηκαν.

8.

Οι φάκελοι και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου «ΕΚ» συντάσσονται στην επίσημη
γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος o αναθέτων φορέας ή o εντολοδόχος του
στην Κοινότητα ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 . O οργανισμός, o διευθυντής του και το προσωπικο που είναι επιφορτισμένο με την εκτέλεση των
διαδικασιών ελέγχου δεν μπορούν να παρεμβαίνουν ούτε άμεσα, ούτε ως εντολοδόχοι, στο σχεδιασμό, την
κατασκευή, την εκτέλεση, την εμπορία ή τη συντήρηση των στοιχείων διαλειτουργικότητας ή των υποσυ
στημάτων, ούτε στην εκμετάλλευση . Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών
μεταξύ του κατασκευαστή ή του εκτελεστή του έργου και του οργανισμού .
2. O οργανισμός και το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο οφείλουν να εκτελούν τις εργασίες
ελέγχου με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη μεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να
μην εξαρτούν τη στάση τους από πιέσεις και προτροπές, ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν
να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από
πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα των ελέγχων.

3. O οργανισμός πρέπει να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία μέσα για να επιτελεί με
ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση των ελέγχων
πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στο υλικό που είναι αναγκαίο για κατ' εξαίρεση ελέγχους.
4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει:
— καλή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

— ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά με τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή πρακτική
εμπειρία των ελέγχων αυτών,
— την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσειον, των πρακτικών και των εκθέσεων που
αποδεικνύουν ότι οι έλεγχοι έχουν πράγματι διεξαχθεί.

5 . Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ανεξαρτησία του προσωπικού που είναι επιφορτισμένο με τους
ελέγχους. H αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον αριθμό των ελέγχων που
διενεργεί, ούτε από τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.

6. O οργανισμός οφείλει να συνάπτει σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη αυτή
καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου , ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται απευθείας από το
κράτος μέλος.

7 . Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο για οτιδήποτε περιέρχεται εις
γνώσιν του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (πλην έναντι των αρμόδιων διοικητικών αρχών του
κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του ) στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε
διάταξης εσωτερικού δικαίου που αποσκοπεί στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας.

17. 9.
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ΟΔΗΓΙΑ 96/49/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1996

για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη : τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 75 ,

ας στις εθνικες και διεθνείς μεταφορές, την εξάλειψη
των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού διευκολύνοντας
την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρε
σιών στο σύνολο της Κοινότητας, και τέλος για την
εξασφάλιση της συνοχής με τις λοιπές κοινοτικές
διατάξεις·

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 Γ της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

(5 ) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν τη
δέσμευση που ανέλαβε η Κοινότητα και τα κράτη
μέλη της, βάσει των στόχων που καθορίζονται στο
κεφάλαιο 19 του σχεδίου δράσης «21ος αιώνας» της
Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον
και την Ανάπτυξη (UΝCΕD ) του Ρίο ντε Τζανέιρο
τον Ιούνιο του 1992, να προσπαθήσουν να εναρμονί
σουν τα συστήματα κατάταξης των επικίνδυνων
ουσιών

( 1 ) ότι, κατά τα τελευταία έτη , οι σιδηροδρομικές μετα
φορές επικίνδυνων εμπορευμάτων αυξήθηκαν σημα
ντικά, πράγμα που συνεπάγεται αύξηση των κινδύ
νων ατυχήματος και ότι, ως εκ τούτου , πρέπει να
ληφθούν μέτρα ώστε οι μεταφορές αυτές να εκτελού
νται υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφάλει
ας·

(2) ότι όλα τα κράτη μέλη είναι συμβαλλόμενα μέρη της
σύμβασης περί διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών
( CΟΤΙF) η οποία θεσπίζει, στο παρρτημα B , τους
ενιαίους κανόνες όσον αφορά τη σύμβαση διεθνούς
σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων ( CΙΜ ),
της οποίας το παράρτημα 1 αποτελεί τον κανονισμό
σχετικά με τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά επι
κίνδυνων εμπορευμάτων (RΙD ) και ότι το γεωγραφι
κό πεδίο εφαρμογής της σύμβασης επεκτείνεται
πέραν της Κοινότητας(3 ) ότι η σύμβαση αυτή δεν καλύπτει τις εθνικές σιδη
ροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
ότι είναι ως εκ τούτου , σημαντικό να εξασφαλισθεί η
ενιαία εφαρμογή εναρμονισμένων κανόνων ασφαλεί
ας στο σύνολο της Κοινότητας· ότι το καταλληλότερο
μέσο για το σκόπο αυτό είναι η ευθυγράμμιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών με τον RΙD (4) ότι, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της επικουρι
κότητας, η προσέγγιση των νομοθεσιών είναι ανα
γκαία για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφαλεί
(') ΕΕ αριθ . C 389 της 31 . 12 . 1994 , σ. 15 και τροποποιημένη
πρόταση η οποία διαβιβάστηκε στις 3 Οκτωβρίου 1995 ( δεν
ένει ακόμη δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα ).
( 2 ) ΕΕ αριθ . C 236 της 11 . 9. 1995 , σ. 36.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13 Ιουλίου 1995
(ΕΕ αριθ . C 249 της 25 . 9. 1995, σ. 138), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 ( ΕΕ αριθ . C 356 της
30. 12 . 1995, σ. 34) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 16ης Απριλίου 1996 ( ΕΕ αριθ . C 141 της 13. 5 . 1996,

σ. 51 ). "

(6) ότι δεν υπάρχει ακόμη ειδική κοινοτική νομοθεσία
που να ρυθμίζει τις συνθήκες ασφαλείας υπό τις
οποίες πρέπει να μεταφέρονται οι βιολογικοί παρά
γοντες και οι γενετικά τροποποιημένοι μικροοργανι
σμοί, οι οποίοL καλύπτονται από τις οδηγίες 90/219/

EOK (4), 9Θ/22Θ/EOK (5) και 9θ/679/EOK (6)· "

(7) ότι οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται
μη θιγομένων άλλων κοινοτικών διατάξεων σχετικά
με την ασφάλεια των εργαζόμενων και την προστα
σία του περιβάλλοντος·
(8) ότι τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να εφαρμό
σουν τους ειδικούς κανόνες κυκλοφορίας για τη
μεταφορά στο έδαφος τους επικίνδυνων εμπορευμά
των διά του σιδηροδρόμου (9) ότι. τα κράτη μέλη πρέπει, όσον αφορά τις εσωτερι
κές σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευ
μάτων, να διατηρήσουν το δικαίωμα της προσωρινής
εφαρμογής κανόνων σύμφωνων προς τις συστάσεις
των Ηνωμένων Εθνών για τις συνδυασμένες μεταφο
ρές επικίνδυνων εμπορευμάπον, στο μέτρο που o
RΙD δεν έχει ακόμα εναρμονισθεί με τους κανόνες
αυτούς, που πρέπει να διευκολύνουν τις συνδυασμέ
νες μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων·

( 10) ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να διατηρήσει το δικαί
ωμα να ρυθμίζει ή να απαγορεύει, αποκλειστικά και
(4) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5 . 1990, σ. 1 - οδηγία οπως τροποποιήθη
κε από την οδηγία 94/51 /ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ αριθ . L 297
της 18 . 11 . 1994, σ. 29 ).

(5) ΕΕ αριθ. L 117 της 8. 5 . 1990, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθη
κε από την οδηγία 94/1 5/EK της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ. L 103
της 22 . 4. 1994 , σ. 20).

(h) EÉ αριθ. L 374 της 31 . 12. 1990, σ. 1 - οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 95/30/EK της Επιτροπής ( ΕΕ
αριθ . L 155 της 6 . 7 . 1995 , σ. 41 ).

Αριθ . L 235/26
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

( 11 ) ότι είναι σκόπιμο να ληφούν υπόψη τα αυστηρότερα
μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στη σήραγγα της
Μάγχης, εξαιτίας της ιδιαιτερότητός της, ήτοι της
θέσεως και του μήκους της, να δοθεί δε στα κράτη
μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν ανάλογα μέτρα σε
ανάλογες καταστάσεις ότι ορισμένα κράτη μέλη πρέ
πει να μπορούν να εφαρμόζουν αυστηρότερους
κανόνες σχετικά με υλικά προς μεταφοράν, εξαιτίας
της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος
( 12) ότι, για να ληφθεί υπόψη το ύψος των επενδύσεων
που πρέπει να γίνουν στον τομέα αυτόν , είναι σκόπι
μο να ορισθεί μεταβατική περίοδος ούτως ώστε τα
κράτη μέλη να μπορέσουν να διατηρήσουν προσωρι
νά ορισμένες ειδικές εθνικές διατάξεις όσον αφορά
τις απαιτήσεις για την κατασκευή ή χρησιμοποίηση
δεξαμενών, δοχείων, συσκευασιών ή κώδικα άμεσης
δράσης( 13 ) ότι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών και βιομη
χανικών εξελίξεων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται και
ότι προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν
προσωρινές παρεκκλίσεις
( 14) ότι οι διατάξεις του RΙD επιτρέπουν τη σύναψη
συμφωνιών που παρεκκλίνουν της σύμβασης αυτής
και ότι οι πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες μεταξύ
των κρατών μελών εμποδίζουν την ελεύθερη παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
ότι η εισαγωγή των αναγκαίων διατάξεων στο
παράρτημα της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
εμποδίσει τις παρεκκλίσεις αυτές ότι θα πρέπει να
προβλεφθεί μεταβατική περίοδος κατά τη διάρκεια
της οποίας οι υπάρχουσες συμφοονίες θα εξακολου
θήσουν εφαρμοζόμενες από τα κράτη μέλη

Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 1

1 . H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων εντός ή μεταξύ των
κρατών μελών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαι
ρούν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τις μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται με μετα
φορικά μέσα που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή βρί
σκονται υπό την ευθύνη τους.
2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας επ ' ουδενί θίγουν
το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν, τηρουμέ
νου του κοινοτικού δικαίου , ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας
για τις εθνικές ή διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επι
κίνδυνων ουσιών, εφόσον το παράρτημα της παρούσας
οδηγίας δεν καλύπτει το συγκεκριμένο τομέα, όσον αφο
ρά:

— την κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών,

— τη διάταξη των βαγονιών εμπορευμάτων στον σιδηρο
δρομικό συρμό , που εκτελεί εθνικό δρομολόγιο,
— τους κανόνες εκμετάλλευσης σχετικά με τις πράξεις που
συνδέονται με τη μεταφορά, όπως η διαλογή ή η στάθ
μευση ,

— την κατάρτιση του προσωπικού και τη διαχείριση των
πληροφοριών σχετικά με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα
εμπορεύματα,

— τους ειδικούς κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επι
κίνδυνων εμπορευμάτων στους επιβατικούς σιδηροδρο
μικούς συρμούς.
Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

( 15 ) ότι οι σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπο
ρευμάτων που προορίζονται ή προέρχονται από τρί
τες χώρες επιτρέπονται εφόσον εκτελούνται συμφώ
νως προς τις διατάξεις του RΙD - ότι θα πρέπει,
ωστόσο, για τις μεταφορές από και προς τις Δημο
κρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που δεν είναι
συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης περί διεθνών σιδη
ροδρομικών μεταφορών ( CΟΤΙF), να προβλεφθεί το
δικαίωμα των κρατών μελών να επιβάλουν τα κατάλ
ληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν επίπεδο
ασφαλείας ανάλογο με το προβλεπόμενο από τον
RΙD

( 16) ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να μπορεί να προσαρ
μοστεί ταχέως στην τεχνική πρόοδο, ιδίως με την
υιοθέτηση των νέων διατάξεων του RΙD - ότι προς το
σκοπό αυτό είναι σκόπιμο να συσταθεί επιτροπή και
να καθιερωθεί διαδικασία στενής συνεργασίας με
ταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στο πλαί
σιο της εν λόγω επιτροπής,

— «RΙD »: o κανονισμός που διέπει τις διεθνείς σιδηροδρο
μικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και που
εμφαίνεται ως παράρτημα I του προσαρτήματος B της
σύμβασης περί διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών
( CΟΤΙF), μαζί με τις τροποποιήσεις του ,
— « CΙΜ»: οι ενιαίοι κανόνες για τη σύμβαση διεθνούς
σιδροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων, προσάρτη
μα B της σύμβασης περί διεθνών σιδηροδρομικών μετα
φορών ( CΟΤΙF), μαζί με τις τροποποιήσεις τους,
— «επικίνδυνα εμπορεύματα»: ύλες και αντικείμενα των
οποίων η σιδηροδρομική μεταφορά απαγορεύεται ή
επιτρέπεται υπό ορισμένους μόνον όρους που τίθενται
στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας,
— «μεταφορά»: οποιαδήποτε πράξη σιδηροδρομικής μετα
φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτοτν, η οποία λαμβάνει
χώρα ολικώς ή μερικώς στο έδαφος κράτους μέλους και
στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες
φόρτωσης και εκφόρτωσης , καθώς και η μεταξύ των
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διαφόρων μεταφορικών μέσων μετακίνηση και οι στά
σεις που απαιτούνται λόγω των συνθηκών μεταφοράς,
οι οποίες καλύπτονται από το παράρτημα της παρού
σας οδηγίας, με την επιφύλαξη των νομοθετικών ρυθμί
σεων των κρατών μελών όσον αφορά τη νομική ευθύνη
εκ των ενεργειών αυτών. H έννοια της «μεταφοράς» δεν
περιλαμβάνει τις πράξεις μεταφοράς που πραγματοποι
ούνται εξ ολοκλήρου εντός του χώρου μιας επιχείρη
σης .

Αρθρο 3

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, δεν επιτρέπεται να
μεταφέρονται σιδηροδρομικώς επικίνδυνα εμπορεύματα
των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται βάσει του παραρτή
ματος .

2. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από διατάξεις
της παρούσας οδηγίας, και με την επιφύλαξη των κανόνων
σχετικά με την πρόσβαση των σιδηροδρομικών επιχειρήσε
ων στην αγορά, ή των γενικών κανόνων που διέπουν τη
σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων, οι σιδηροδρομι
κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων επιτρέπονται
εφόσον τηρούνται οι κανόνες του παραρτήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Παρεκκλίσεις, περιορισμοί και εξαιρέσεις

Αριθ. L 235/27

κατω από τη Μάγχη ενημερώνει περί αυτού την
Επιτροπή . H Επιτροπή, ενεργώντας με τη διαδικα
σία του άρθρου 9, αποφασίζει εάν η περί ης o λόγος
σήραγγα παρουσιάζει παρεμφερή χαρακτηριστικά.
Οι διατάξεις που θεσπίζει κράτος μέλος κοινοποιού
νται στην Επιτροπή , η οποία ενημερώνει σχετικά τα
άλλα κράτη μέλη .
γ) Τα κράτη μέλη στα οποία η θερμοκρασία του περι
βάλλοντος είναι συχνά κατώτερη των - 20°C, μπο
ρούν να επιβάλουν αυστηρότερες προδιαγραφές
όσον αφορά τη θερμοκρασία λειτουργίας του υλικού
με το οποίο εκτελούνται οι σιδηροδρομικές μεταφο
ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων στην επικράτειά
τους, μέχρις ότου ενσωματωθούν στο παράρτημα
διατάξεις σχετικά με τις κατάλληλες θερμοκρασίες
αναφοράς για συγκεκριμένες κλιματικές ζώνες.
3. Εάν μετά από κάποιο ατύχημα ή περιστατικό , ένα
κράτος μέλος κρίνει ότι οι ισχύουσες διατάξεις ασφάλειας
επιδέχονται βελτίωση , ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι
τους οποίους συνεπάγεται η μεταφορά ή εάν χρειάζεται
επείγουσα δράση , ενημερώνει την Επιτροπή , από το στάδιο
ήδη του προγραμματισμού , σχετικά με τα μέτρα που προτί
θεται να λάβει. Με τη διαδικασία του άρθρου 9, η Επιτρο
πή αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να επιτραπεί η εφαρμο
γή των μέτρων αυτών και καθορίζει τη διάρκειά τους.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν όλες τις
εθνικές διατάξεις εν ισχύι στις 31 Δεκεμβρίου 1996 και
αφορούν τις μεταφορές και τις συσκευασίες υλών που
περιέχουν διοξίνες ή φουράνια.

Άρθρο 4

Για πράξεις εσωτερικών σιδηροδρομικών μεταφορών διε
νεργουμένων στην επικράτειά του , κάθε κράτος μέλος
μπορεί να διατηρεί τις περί σιδηροδρομικών μεταφορών
επικίνδυνων εμπορευμάτων διατάξεις της εθνικής του
νομοθεσίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις συστάσεις των
Ηνωμένων Εθνών περί μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευ
μάτων, μέχρις ότου το παράρτημα της παρούσας οδηγίας
αναθεωρηθεί ώστε να ανταποκρίνεται προς τις συστάσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, το εκάστοτε κράτος μέλος ενημε
ρώνει σχετικά την Επιτροπή .
Αρθρο 5

1 . Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα
κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ρυθμίζουν ή να
απαγορεύουν τη μεταφορά ορισμένων επικινδύνων εμπο
ρευμάτων στο έδαφος τους, αποκλειστικά και μόνο για
λόγους άλλους πλην της ασφαλούς μεταφοράς, όπως για
λόγους που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια ή την
προστασία του περιβάλλοντος.

2, α) Για τις μεταφορές μέσω της σήραγγας της Μάγχης, η
Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να επι

βάλλουν διατάξεις αυστηρότερες από τις οριζόμενες
στο παράρτημα. Οι διατάξεις αυτές φέρονται σε
γνώση της Επιτροπής, η οποία ενημερώνει σχετικά
τα άλλα κράτη μέλη .

β) Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι OL διατάξεις αυτές
θα πρέπει να εφαρμοσθούν και σε μεταφορές πραγ
ματοποιούμενες στο έδαφος του μέσω σηράγγων με
χαρακτηριστικά παρεμφερή αυτών της σήραγγας

Αρθρο 6

1 . Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφος
τους τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά
των που ταξινομούνται, συσκευάζονται και επισημαίνονται
σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις οι οποίες αφορούν τις
θαλάσσιες ή αεροπορικές μεταφορές, οσάκις η όλη μεταφο
ρά περιλαμβάνει και θαλάσσια ή αεροπορική μεταφορά.
Όταν μια εθνική ή διεθνής μεταφορά, περιλαμβάνει θαλά
σσια μεταφορά, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν
διατάξεις συμπληρωματικές εκείνων του παραρτήματος,
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς κανόνες που
διέπουν τις θαλάσσιες μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων
των διεθνών κανόνιον για τις μεταφορές με οχηματαγωγά.
2. Οι διατάξεις του παραρτήματος της παρούσας οδηγί
ας που αφορούν τη μορφή των εγγράφων, μεταφοράς και
τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση ή στα

αναγκαία έγγραφα μεταφοράς δεν ισχύουν για μεταφορές
που περιορίζονται στην επικράτεια ενός μόνο κράτους
μέλους. Για μεταφορές που πραγματοποιούνται μόνο στην
επικράτειά τους, το κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη
χρήση εγγράφων και γλωσσών άλλων από τα προβλεπόμε
να στο παράρτημα.
3. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει, στην επικρά
τειά του και μόνο, τη χρησιμοποίηση βαγονιών που έχουν
κατασκευασθεί προ της 1ης Ιανουαρίου 1997 , σύμφωνα με

την εθνική νομοθεσία εν ισχύι στις 31 Δεκεμβρίου 1996, και
δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον
διατηρούνται στην απαιτούμενη στάθμη ασφάλειας.

Αριθ . L 235/28

ΓΕL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

4. Τα κράτη μελη μπορούν να διατηρήσουν τις εφαρ
μοζόμενες την 31η Δεκεμβρίου 1996 διατάξεις της εθνικής
τους νομοθεσίας σχετικά με την κατασκευή , τη χρήση και
τους όρους κυκλοφορίας νέων δεξαμενών και νέων περιε
κτών, της τάξης 2 του παραρτήματος της παρούσας οδηγί
ας, που αποκλίνουν από τις διατάξεις του παραρτήματος
αυτού , μέχρις ότου προστεθούν στο παράρτημα παραπο

μπές σε πρότυπα κατασκευής και χρήσης των δεξαμενών
και περιεκτών, οι οποίες θα έχουν την ίδια δεσμευτική ισχύ
με τις διατάξεις, και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου
1998. H χρήση των περιεκτών και δεξαμενών που κατα
σκευάστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999 και διατη
ρούνται στην απαιτούμενη στάθμη ασφαλείας μπορεί να
συνεχισθεί υπό τους αρχικούς όρους.

5 . Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν εθνικές διατά
ξεις διαφορετικές εκείνων που προβλέπονται στο παράρτη
μα σχετικά με τη θερμοκρασία αναφοράς για τη μεταφορά
εντός της επικρατείας τους υγροποιημένων αερίων ή μειγ
μάτων υγροποιημένων αερίων, μέχρις ότου ενσωματωθούν
στα ευρωπαϊκά πρότυπα διατάξεις σχετικές με τις κατάλ
ληλες για τις δεδομένες κλιματικές ζώνες θερμοκρασίες
αναφοράς και μέχρις ότου προστεθούν στο παράρτημα της
παρούσας οδηγίας παραπομπές στα πρότυπα αυτά .
6. Για τη μεταφορά επί του εδάφους του , κάθε κράτος
μέλος μπορεί να επιτρέπει συσκευασίες που έχουν κατα
σκευαστεί αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τον
κανονισμό RΙD πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997, υπό την
προϋπόθεση ότι οι συσκευασίες αυτές φέρουν ημερομηνία
κατασκευής και μπορούν να περάσουν επιτυχώς τις δοκι
μές που προβλέπει η ισχύουσα έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996
εθνική νομοθεσία, και εφόσον όλες αυτές οι συσκευασίες
διατηρούνται στην απαιτούμενη στάθμη ασφαλείας (πράγ
μα που συμπεριλαμβάνει, ενδεχομένως, δοκιμές και επιθε
ωρήσεις), κατά το ακόλουθο σύστημα: μεγάλοι μεταλλικοί
περιέκτες χύδην μεταφοράς και μεταλλικοί κάδοι χωρητι
κότητας άνω των 50 λίτρων: επί διάστημα 15 ετών το πολύ
από την ημερομηνία κατασκευής τους· άλλες μεταλλικές
και κάθε είδους πλαστικές συσκευασίες επί διάστημα πέντε
ετών το πολύ από την ημερομηνία κατασκευής τους, αλλά
όχι μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1998 .
7. Εντός του εδάφους των, τα κράτη μέλη μπορούν να
επιτρέπουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τη μεταφορά
ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων που έχουν συσκευ
αστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997 , υπό την προϋπό
θεση ότι ταξινομούνται, συσκευάζονται και επισημαίνονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών διατάξεων που
ισχύουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1997.

8. Όσον αφορά τις εθνικές σιδηροδρομικές μεταφορές
που εκτελούνται στο έδαφος του , κάθε κράτος μέλος μπο
ρεί να διατήρει τις ισχύουσες στις 31 Δεκεμβρίου 1996
εθνικές του διατάξεις σχετικά με την αναγραφή κωδικού
ανάληψης δράσης έκτακτης ανάγκης αντί του αναγνωρι
στικού αριθμού κινδύνου που προβλέπεται στο παράρτη
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10. Τα κράτη μελη μπορούν να επιτρέπουν στο έδαφος
τους ad hoc μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων ή μετα
φορές απαγορευόμενες βάσει του παραρτήματος ή πραγ
ματοποιούμενες υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προ
βλεπόμενες στο εν λόγω παράρτημα.

11 . Τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου , η παρούσα
οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέ
πουν. ύστερα από σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή
και προκειμένου για διαδρομές δεόντως καθορισμένες στο
έδαφος τους, τακτικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμά
των που αποτελούν μέρος συγκεκριμένης βιομηχανικής
διαδικασίας, οι οποίες είτε απαγορεύονται από το παράρ
τημα είτε εκτελούνται υπό συνθήκες διαφορετικές από τις
προβλεπόμενες στο εν λόγω παράρτημα, εφόσον οι μετα
φορές αυτές είναι τοπικές και ελέγχονται αυστηρά υπό
σαφώς καθορισμένους όρους.

12. Εφόσον ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, τα κράτη
μέλη μπορούν να χορηγούν προσωρινές παρεκκλίσεις από
το παράρτημα, προκείμενου να μπορούν να διεξάγονται
στο έδαφος τους οι αναγκαίες δοκιμές για την τροποποίη
ση των διατάξειυν του παραρτήματος αυτού σε συνάρτηση
με την εξέλιξη της τεχνικής και της βιομηχανίας. H Επιτρο
πή ενημερώνεται σχετικά και ενημερώνει τα άλλα κράτη
μέλη .

Οι προσωρινές παρεκκλίσεις που συμφωνούνται μεταξύ
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών βάσει του παραρ
τήματος, πρέπει να λαμβάνουν μορφή πολυμερούς συμφω
νίας η οποία θα προτείνεται στις αρμόδιες αρχές όλων των
κρατών μελών από την αρχή που αναλαμβάνει την πρωτο
βουλία για τη συμφωνία. H επιτροπή ενημερώνεται σχετι
κά .

Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτε

ρο εδάφιο πρέπει να εφαρμόζονται αδιακρίτως εθνικότη
τας ή τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του μεταφορέα
ή του παραλήπτη , διαρκούν επί πέντε έτη κατ' ανώτατο
όριο και δεν ανανεώνονται.

13. Το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, τα κράτη
μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις συμφωνίες που συνά
πτουν με άλλα κράτη μέλη αδιακρίτως εθνικότητας ή
τόπου εγκατάστασης του αποστολέα, του μεταφορέα ή του
παραλήπτη . Όλες οι παρεκκλίσεις που θα επιτραπούν στο
μέλλον πρέπει να ανταποκρίνονται στις διατάξεις της
παραγράφου 12.
14. Τηρουμένου του κοινοτικού δικαίου , η παρούσα
οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να επιτρέ
πουν, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή και προκει
μένου για τοπικές μεταφορές μικρής διαδρομής εντός λιμε
νικών, αερολιμενικών ή βιομηχανικών ζο)νών, μεταφο
ρές επικινδύνων εμπορευμάτων υπό όρους λιγότερο αυ
στηρούς από τους απαιτούμενους στο παράρτημα.

μα .

9.

Ύστερα από σχετική διαβούλευση με την Επιτροπή ,

και προκειμένου για εσωτερικές μεταφορές μικρών ποσο
τήτων ορισμένων επικινδύνων εμπορευμάτων, εξαιρουμέ
νων των μετρίως και πολύ ραδιενεργών υλών, τα κράτη
μέλη μπορούν να διατηρούν διατάξεις επιεικέστερες από
εκείνες που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 7

1 . Με την επιφύλαξη των εθνικών ή κοινοτικών διατάξε
ων για την πρόσβαση στην αγορά, οι σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μεταξύ κοινοτικού
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εδάφους και τρίτων χωρών, επιτρέπονται εφοσον είναι
σύμφωνες προς τις διατάξεις του RΙD .

2. H παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών
μελών να θεσπίζουν, αφού ενημερώσουν σχετικά την Επι
τροπή , κανόνες σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων οι οποίες εκτελούνται από και
προς τις Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που
δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της CΟΤΙF. Οι κανόνες
αυτοί εφαρμόζονται μόνο στις σιδηροδρομικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων (σε δέματα, χύδην ή εντός
δεξαμενών) με σιδηροδρομικά βαγόνια που επιτρέπονται
σε χώρα η οποία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της
CΟΤΙF. Με τα κατάλληλα μέσα και υποχρεώσεις, τα
συγκεκριμένα κράτη μέλη εγγυώνται ασφάλεια αντίστοιχη
προς την προβλεπόμενη από τον κανονισμό RΙD . Για
ορισμένα κράτη μέλη , οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου
εφαρμόζονται μόνο για τα βαγόνια-δεξαμενές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 8

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή
του παραρτήματος στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο
στα πεδία που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και
ιδίως για να ληφθούν υπόψη οι νέες διατάξεις του κανο
νισμού RΙD , εγκρίνονται με τη διαδικασία του άρθρου 9.

3 , α) H Επιτροπή λαμβανει τα προτεινόμενα μέτρα εφό
σον αυτά είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτρο
πής.

β) Εφόσον τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα
με τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, η
Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο
Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική
πλειοψηφία .
Αν, κατά τη λήξη της προθεσμίας τριών μηνών από
την υποβολή της πρότασης, το Συμβούλιο δεν έχει
αποφανθεί, η Επιτροπή λαμβάνει τα προτεινόμενα
μέτρα.
Αρθρο 10

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 1997 , ενημερώνουν δε αμέσως την Επιτροπή σχετι
κώς.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους.
Οι λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορί
ζονται από τα κράτη μέλη .
2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμε
νο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 9

1.

H Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τη

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, που συνιστάται από
το άρθρο 9 της οδηγίας 94/55/EK ('), στο εξής καλούμενη
«επιτροπή», που απαρτίζεται από αντιπροσώπους των
κρατών μελών και της οποίας προεδρεύει αντιπρόσωπος
της Επιτροπής.

2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν
λόγω επιτροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή
διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό εντός προθε
σμίας που μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, αποφασίζει δε με την
πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 148 παράγρα
φος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που
καλείται να λάβει το Συμβούλιο βάσει προτάσεως της
Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην επιτροπή , οι ψήφοι
των αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται
σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο. O πρόεδρος δεν
ψηφίζει.

') ΕΕ αριθ . L 319 της 12 . 12 . 1994 , σ. 7 .
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Αρθρο 11

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων.

Αρθρο 12

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξελλες, 23 Ιουλίου 1996.
Για. το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
I. Y ΑΤΕ S
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κανονισμός σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RΙD), όπως
ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1995, με αντικατάσταση των λέξεων «συμβαλλόμενο μέρος» και «τα κράτη ή οι
σιδηρόδρομοι» από τις λέξεις «κράτος μέλος»

Σημείωση: Τα κείμενα θα δημοσιευθούν στις επίσημες κοινοτικές γλώσσες μόλις καταρτιστεί κωδικοποιημένο
κείμενο σε όλες τις γλώσσες.

*
*

*

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως φορτωτική νοείται η φορτωτική CΙΜ που χρησιμοποιείται
στις διεθνείς μεταφορές, μη θιγόμενου όμως του δικαιώματος των κρατών μελών να χρησιμοποιούν, για
μεταφορές μη καλυπτόμενες από την CΙΜ, άλλα ισοδύναμα έγγραφα μεταφοράς. Εξάλλου , η χρησιμοποίηση
του όρου «ΑDR» στο άρθρο 15 του παρόντος παραρτήματος δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να
επιτρέπουν, στην εθνική κυκλοφορία, τις συνδυασμένες σιδηροδρομικές οδικές μεταφορές οχημάτων σύμφω
νων προς τις διατάξεις που θεσπίζονται κατ εφαρμογή της οδηγίας 94/55/EK.
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ΟΔΗΓΙΑ 96/50/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1996

σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη
σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην
Κοινότητα
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

υποχρεωτικές οι προβλεπόμενες στην παρούσα οδηγία κοι
νές διατάξεις για την απόκτηση πιστοποιητικού κυβερνήτη

Έχοντας υπόψη :

σκάφους·

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 75 ,

ότι αυτές οι κοινές διατάξεις πρέπει κυρίως να έχουν ως
αντικείμενο την αύξηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας
και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής· ότι, προς το
σκοπό αυτό, αποδεικνύεται αναγκαίο να καθοριστούν οι
ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες o υποψήφιος πρέπει να
πληροί για να αποκτήσει το πιστοποιητικό κυβερνήτη σκά

την πρόταση της Επιτροπής ('),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρ
θρου 189 Γ της συνθήκης (3),
Εκτιμώντας:

ότι θα πρέπει να θεσπισθούν οι κοινές διατάξεις σχετικά με
τη διακυβέρνηση των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας στα
εσωτερικά ύδατα της Κοινότητας- ότι έχει περατωθεί ένα
πρώτο στάδιο προς την κατεύθυνση αυτή με την οδηγία
91 /672/EOK του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1991 για
την αμοιβαία αναγνώριση των εθνικών αποδεικτικών ναυ
τικής ικανότητας για τα σκάφη μεταφοράς εμπορευμάτων
και προσώπων με εσωτερική ναυσιπλοΐα (4) ότι, λόγω των διαφορών των εθνικών νομοθεσιών σχετικά
με τις προϋποθέσεις απόκτησης των πιστοποιητικών
κυβερνήτη σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας και επειδή
πρέπει να ενισχυθούν σταδιακά οι απαιτήσεις ασφαλείας
στον τομέα της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, θα πρέπει να
θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες για την έκδοση των εν
λόγω πιστοποιητικών, προκειμένου να αποφευχθούν οι
ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού -

ότι, για να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη ομοιογένεια και
διαφάνεια, κρίνεται σκόπιμο η Κοινότητα να καθορίσει ένα
ενιαίο υπόδειγμα εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκά
φους, αναγνωρισμένου αμοιβαία από τα κράτη μέλη χωρίς
υποχρέωση ανταλλαγής, αφήνοντας στα κράτη μέλη , βάσει
της αρχής της επικουρικότητας, την ευθύνη έκδοσης του
πιστοποιητικού -

ότι οι εθνικές πλωτές οδοί που δεν συνδέονται με το πλωτό
δίκτυο άλλου κράτους μέλους δεν υπόκεινται σε διεθνή
ανταγωνισμό και, επομένως, δεν χρειάζεται να καταστούν
(') ΕΕ αριθ. C 280 της 6. 10. 1994, σ. 5 .
(2) Γνώμη που διατυπώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1995 (ΕΕ αριθ.
C 102 της 24. 4. 1995, σ. 5).
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Μαρτίου 1995
(ΕΕ αριθ . C 68 της 20. 3 . 1995, σ. 41 ), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 356 της
30. 12. 1995 , σ. 66) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου

λίου της 9ης Μαΐου 1996 (ΕΕ αριθ. C 152 της 27. 5 . 1996,
σ. 46).
(4) ΕΕ αρLθ. L 373 της 31 . 12. 1991 , σ. 29.

φους εσωτερικής ναυσιπλοΐας-

ότι οι απαιτήσεις που πρόκειται να προβλεφθούν πρέπει να
αφορούν τουλάχιστον την ηλικία που απαιτείται για τη
διακυβέρνηση ενός σκάφους, τη σωματική και διανοητική
ικανότητα του υποψηφίου , την επαγγελματική του πείρα
και τις γνώσεις του σε ορισμένα θέματα που συνδέονται με
τη διακυβέρνηση ενός σκάφους· ότι, για λόγους ασφάλειας
του σκάφους και των επιβαίνόνπον, τα κράτη μέλη μπο
ρούν να ζητήσουν συμπληρωματικές απαιτήσεις, ιδίοJς
όσον αφορά τη γνώση ορισμένων τοπικών συνθηκών ότι,
για τη διακυβέρνηση σκάφους που μεταφέρει επιβάτες ή
σκάφους με ραντάρ, απαιτούνται συμπληρωματικές επαγ
γελματικές γνώσεις-

ότι θα πρέπει να προβλεφθούν ενδεδειγμένες διαδικασίες
για την προσαρμογή πον παραρτημάτων της παρούσας

οδηγίας· ότι, επομένως, κρίνεται σκόπιμο η επιτροπή που
αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 91 /672/EOK να
παράσχει τη συνδρομή της στην Επιτροπή κατά την προ
σαρμογή των παραρτημάτων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1 . Τα κράτη μέλη εκδίδουν πιστοποιητικό κυβερνήτη
σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά εμπο
ρευμάτων και προσώπων, ονομαζόμενο στο εξής «πιστο
ποιητικό», με βάση το κοινοτικό υπόδειγμα, όπως αυτό
περιγράφεται στο παράρτημα I, σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο
για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι παραποίησης των πιστο
ποιητικών.

3 . Το πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή
των κρατών μελών σύμφωνα με την παρούσα οδηγία. Στο
πιστοποιητικό λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των
πλωτών οδών και τοJν πιστοποιητικών που αναφέρονται
στο άρθρο 1 της οδηγίας 91 /672/EOK, ήτοι:

Αριθ . L 235/32

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

— το πιστοποιητικο κυβερνήτη που ισχύει για όλες τις
πλωτές οδούς των κρατών μελών, πλην των πλωτών
οδών επί των οποίων εφαρμόζεται o κανονισμός σχετι
κά με την έκδοση των διπλωμάτων κυβερνήτη του
Ρήνου (ομάδα A),
— το πιστοποιητικό κυβερνήτη που ισχύει για όλες τις
πλωτές οδούς των κρατών μελών, πλην των θαλάσσιων
πλωτών οδών που αναφέρονται στο παράρτημα II της
οδηγίας 91 /672/EOK και πλην των πλωτών οδών επί
των οποίων εφαρμόζεται o κανονισμός σχετικά με την
έκδοση των διπλωμάτων κυβερνήτη του Ρήνου (ομά
δα B ).
4. Το πιστοποιητικό της ομάδας A* ή B , που εκδίδεται
από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,
ισχύει για όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας της
ομάδας A ή B.

5 . Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται
στο άρθρο 8 παράγραφος 2, το δίπλωμα κυβερνήτη του
Ρήνου , που εκδίδεται σύμφωνα με την αναθεωρημένη

κυκλοφορούν αποκλειστικά στις εθνικες πλωτές οδούς και
δεν συνδέονται με το πλωτό δίκτυο άλλου κράτους μέλους,

και να τους χορηγεί εθνικά πιστοποιητικά διακυβέρνησης
σκάφους, οι προϋποθέσεις απόκτησης των οποίων είναι
δυνατό να διαφέρουν από εκείνες που θεσπίζει η παρούσα
οδηγία. Στην περίπτωση αυτή , η ισχύς αυτών των εθνικών
πιστοποιητικών περιορίζεται στις συγκεκριμένες πλωτές
οδούς.

Άρθρο 4

1 . Για να αποκτήσει πιστοποιητικό, o υποψήφιος πρέπει
να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 5 έως 8. Το πιστοποιητικό μνημονεύει την ομάδα A
ή B , στην οποία επιτρέπεται να κυβερνά o κυβερνήτης
σκάφους .

2. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα κράτη μέλη
και πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 αναγνωρίζονται αμοιβαία.

σύμβαση για την εσωτερική ναυσιπλοΐα του Ρήνου , ισχύει

Άρθρο 5

για όλες τις πλωτές οδούς της Κοινότητας.
6. Τα εθνικά πιστοποιητικά κυβερνήτη, τα οποία ανα
γνωρίζονται αμοιβαία με την οδηγία 91/672/EOK, περιλαμ
βάνονται στο παράρτημα I της παρούσας οδηγίας και
εκδίδονται το αργότερο 18 μήνες μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, εξακολουθούν να
ισχύουν χωρίς υποχρέωση ανταλλαγής.
Άρθρο 2
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Για να αποκτήσει πιστοποιητικό, o υποψήφιος πρέπει να
είναι τουλάχιστον 21 ετών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη διατη
ρούν τη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού κυβερνήτη
σκάφους από ηλικίας 18 ετών. H αναγνώριση από κράτος
μέλος ενός πιστοποιητικού της ομάδας A ή B που εκδίδε
ται από άλλο κράτος μέλος μπορεί να υπόκειται στους
ίδιους όρους ελάχιστης ηλικίας με εκείνους που απαιτού
νται σ' αυτό το κράτος μέλος για την έκδοση πιστοποιητι
κού της ίδιας ομάδας .

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:
α) «αρμόδια αρχή»: η αρχή που έχει επιφορτισθεί από το
κράτος μέλος να εκδίδει το πιστοποιητικό αφού δια
πιστώσει ότι o υποψήφιος δικαιούχος πληροί τις ανα
γκαίες απαιτήσεις-

β) «κυβερνήτης σκάφους»: το πρόσωπο το οποίο διαθέτει
την ικανότητα και τα προσόντα που χρειάζονται για να
εξασφαλίσει τη διακυβέρνηση του σκάφους στις πλω
τές οδούς των κρατών μελών και o οποίος έχει τη
ναυτική ευθύνη του σκάφους·

γ) «μέλος του πληρώματος καταστρώματος»: το πρόσωπο
που συμμετέχει τακτικά στη διακυβέρνηση και πηδα
λιουχεί σκάφος εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Άρθρο 3

1 . H παρούσα οδηγία ισχύει για κάθε κυβερνήτη σκά
φους εσωτερικής ναυσιπλοΐας: μηχανοκίνητου, ρυμουλκού,
προωθητικού , φορτηγίδας, προωθούμενης νηοπομπής ή
παράπλευρου σχηματισμού , που προορίζεται για τη μετα
φορά εμπορευμάτων ή προσώπων. Εξαιρούνται:
— οι κυβερνήτες σκαφών μήκους κάτω των 20 μέτρων, τα
οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμά
των ,

— οι κυβερνήτες σκαφών που χρησιμοποιούνται για τη

μεταφορά επιβατών και δεν μεταφέρουν περισσότερους
από 12 επιβάτες, του πληρώματος μη συμπεριλαμβανο
μένου .

2 . Ένα κράτος μέλος μπορεί, κατόπιν διαβουλεύσεων με
την Επιτροπή , να απαλλάσσει από την εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας τους κυβερνήτες σκαφών τα οποία

Άρθρο 6

1 . O υποψήφιος πρέπει να αποδείξει τη σωματική και
διανοητική ικανότητά του περνώντας επιτυχώς ιατρική
εξέταση σε γιατρό αναγνωρισμένο από την αρμόδια αρχή .
H εν λόγω εξέταση αφορά ιδίως την οξύτητα οράσεως και
ακοής, την ικανότητα διάκρισης των χρωμάτων, την κινητι
κότητα των άνω και κάτω άκρων, καθώς και την νευ
ροψυχιατρική και αγγειακή κατάσταση του υποψηφίου .
2. O κάτοχος ενός πιστοποιητικού , o οποίος έχει
συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του , πρέπει εντός των
επόμενων τριών μηνών, και στη συνέχεια κάθε έτος, να
υποβάλλεται στην εξέταση που αναφέρεται στην παράγρα

φο i * η αρμόδια αρχή βεβαιώνει με την ανάλογη μνεία στο

πιστοποιητικό ότι o κυβερνήτης εξεπλήρωσε την υποχρέω
ση αυτή .
Άρθρο 7

1 . O υποψήφιος πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τουλά
χιστον τετραετή επαγγελματική πείρα ως μέλος πληρώμα
τος καταστρώματος ενός σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐ
ας .

2. Για να ληφθεί υπόψη η επαγγελματική πείρα, πρέπει
να έχει επιβεβαιωθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους και να έχει εγγραφεί σε προσωπικό υπηρεσιακό
βιβλιάριο. H επαγγελματική πείρα είναι δυνατό να έχει
αποκτηθεί σε οιαδήποτε πλωτή οδό των κρατών μελών.
Όσον αφορά τις πλωτές οδούς που βρίσκονται εκατέρωθεν
του κοινοτικού εδάφους, όπως o Δούναβης, o Έλβας και o
Όντερ , λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική πείρα που έχει
αποκτηθεί σε οιοδήποτε τμήμα αυτών των πλωτών οδών.
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3 . H ελάχιστη διαρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 , μπορεί να μειωθεί κατά
τρία έτη κατ' ανώτατο όριο:
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2. Εφοσον o υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 , η αρμόδια αρχή βεβαιώνει με ανάλογη

μνεία στο πιστοποιητικό την ικανότητα διακυβέρνησης

σκάφους με ραντάρ .

α) εφόσον o υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος ανα
γνωρισμένου από την αρμόδια αρχή , με το οποίο
βεβαιώνεται ειδικευμένη κατάρτιση στην εσωτερική

ναυσιπλοΐα, η οποία περιλαμβάνει πρακτικές ασκήσεις
διακυβέρνησης σκάφους· η μείωση δεν μπορεί να υπερ
βαίνει τη διάρκεια της ειδικευμένης κατάρτισης ή

β) εφόσον o υποψήφιος μπορεί να αποδείξει επαγγελματι
κή πείρα που έχει αποκτήσει στη θάλασσα ως μέλος
του πληρώματος καταστρώματος σκάφους· για να επι
τύχει τη μέγιστη μείωση της επαγγελματικής πείρας
κατά τρία έτη , o υποψήφιος πρέπει να αποδείξει πείρα
τουλάχιστον τεσσάρων ετών στον τομέα της θαλάσσιας
ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 10

Για να του επιτραπεί η διακυβέρνηση σκάφους που μετα
φέρει επιβάτες στις πλωτές οδούς των κρατών μελών, o
κυβερνήτης του σκάφους, ή άλλο μέλος του πληρώματος,
πρέπει να διαθέτει ειδική βεβαίωση εκδοθείσα από την
αρμόδια αρχή που αποδεικνύει ότι έχει περάσει επιτυχώς
την εξέταση για τις επαγγελματικές γνώσεις των θεμάτων
που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ του παραρτήματος II.
Άρθρο 11

4. H ελάχιστη διάρκεια της επαγγελματικής πείρας που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να μειωθεί κατά
τρία το πολύ έτη εφόσον o υποψήφιος έχει περάσει επι
τυχώς πρακτική εξέταση διακυβέρνησης σκάφους- στην
περίπτωση αυτή, το εν λόγω πιστοποιητικό περιορίζεται σε
σκάφη με ναυτικά χαρακτηριστικά παρεμφερή με τα αντί
στοιχα χαρακτηριστικά του σκάφους που χρησιμοποιήθηκε
για την πρακτική εξέταση.

μπορεί να αναλάβει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ενόψει της
αναπροσαρμογής του υποδείγματος του πιστοποιητικού
κυβερνήτη σκάφους που εκτίθεται στο παράρτημα I και
της εξέλιξης των αναγκαίων επαγγελματικών γνώσεων για
την απόκτηση του πιστοποιητικού οι οποίες απαριθμούνται
στο παράρτημα II.

Άρθρο 8

Άρθρο 12

1 . O υποψήφιος πρέπει να περάσει επιτυχώς την εξέτα
ση που αφορά τις επαγγελματικές του γνώσεις- η εξέταση
αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα γενικά θέματα που
αναφέρονται στο κεφάλαιο A του παραρτήματος II.
2. Με την επιφύλαξη διαβούλευσης με την Επιτροπή ,
ένα κράτος μέλος μπορεί να απαιτήσει, για τη ναυσιπλοΐα
σε ορισμένες πλωτές οδούς, πλην των θαλάσσιων πλωτών
οδών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας
91 /672/EOK, o κυβερνήτης του σκάφους να πληροί
συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τη γνώση των
τοπικών συνθηκών.

Με την ίδια επιφύλαξη , ένα κράτος μέλος μπορεί να απαι
τήσει o κυβερνήτης ενός επιβατικού σκάφους, σε περιορι
σμένα τμήματα διαδρομών, να έχει μεγαλύτερες επαγγελ
ματικές γνώσεις όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις ασφαλεί
ας των επιβατών, και ειδικότερα σε περίπτωση ατυχήμα
τος, πυρκαγιάς και ναυαγίου .

Άρθρο 9

1 . Για να του επιτραπεί η δακυβέρνηση σκάφους με
ραντάρ , o κυβερνήτης σκάφους οφείλει να διαθέτει ειδική
βεβαίωση εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή που αποδει
κνύει ότι έχει περάσει επιτυχώς την εξέταση που αφορά τις
επαγγελματικές γνώσεις των θεμάτων που αναφέρονται
στο κεφάλαιο B του παραρτήματος II .

H Επιτροπή , σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12,

1 . Για την εφαρμογή του άρθρου 11 , η Επιτροπή επικου
ρείται από την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί δυνάμει του
άρθρου 7 της οδηγίας 91 /672/EOK.
2. O αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επι
τροπή σχέδιο των ληπτέων μέτρων. H επιτροπή διατυπώνει
τη γνώμη της επί του σχεδίου αυτού εντός προθεσμίας την
οποία μπορεί να ορίσει o πρόεδρος ανάλογα με τον επεί
γοντα χαρακτήρα του θέματος. H γνώμη διατυπώνεται με
την πλειοψηφία που αναφέρεται στο άρθρο 148 παράγρα
φος 2 της συνθήκης για τη λήψη των αποφάσεων που το

Συμβούλιο καλείται να λάβει κατόπιν προτάσεως της Επι
τροπής. Στις ψηφοφορίες της επιτροπής, οι ψήφοι των
αντιπροσώπων των κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα
με τον τρόπο που ορίζεται στο προαναφερθέν άρθρο. O
πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στην ψηφοφορία.
3. α) H Επιτροπή αποφασίζει μέτρα τα οποία εφαρμόζο
νται αμέσως.

β) Ωστόσο, εάν τα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη που διατύπωσε η Επιτροπή , ανακοινώνονται
αμέσως από την Επιτροπή στο Συμβούλιο. Στην
περίπτωση αυτή , η Επιτροπή μπορεί να αναβάλει
την εφαρμογή των μέτρων που έχει αποφασίσει
κατά ένα μήνα το πολύ από την ημερομηνία της εν
λόγω ανακοίνωσης. Το Συμβούλιο , αποφασίζοντας
με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να λάβει διαφορετική
απόφαση εντός της αυτής προθεσμίας.
Άρθρο 13

Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν το δίπλωμα που έχει χορη
γηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό περί χορηγήσεως διπλω
μάτων για τη διακυβέρνηση σκάφους με ραντάρ στον
Ρήνο.

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να
συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία, το αργότερο 18
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μήνες μετα την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Πληροφο
ρούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομέρειες της αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα
κράτη μέλη .
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή
το κείμενο των διατάξεων που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
3 . Τα κράτη μέλη παρέχουν, εν ανάγκη , αμοιβαία
συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

17 . 9. 96

Άρθρο 14

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

Άρθρο 15

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .
Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 1996.
Λα το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
I. ΥΑΤΕS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

(85 mm χ 54 mm — γαλάζιου χρώματος)

Τα φυσικά χαρακτηριστικά του δελτίου πρέπει να συμφωνούν προς τα πρότυπα ΙSΟ 78.10
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΕΛΛΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ:
Α/Β

1.

ΧΧΧ

2.

ΧΧΧ

3 . 01 /01 / 1996 — GR-ΑΘΗΝΑΙ
4 . 02/01 / 1996
6.

7.

#####

8 . ΑΒ

9. R tonnes , kW, xx
10 . 01 /01 /2061

5 , χχχ

.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

1 . Επώνυμο κάτοχου

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Όνομα(-τα)
Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως
Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού
Αριθμός έκδοσης
Φωτογραφία κατόχου
Υπογραφή κατόχου
A Όλες οι πλωτές οδοί του Ρήνου
B Όλες οι πλωτές οδοί πλην των θαλασ
σίων και του Ρήνου

9. — R ( Ρανταρ )

— Κατηγορία και αποκλειστική χωρητική
ικανότητα σκάφους (τόνοι, kW, επιβά
τες)

10. Ημερομηνία λήξεως
11 . Mνεία(-ες )
Περιορισμός(-οί)

Υπόδειγμα
Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

Γενικά θέματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων
ΜΕΡΟΣ 1 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ A

1 . Ναυσιπλοΐα

α) Ακριβής γνώση των κανόνων πλεύσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς και στις θαλάσσιες πλωτές οδούς,
ιδίως του CEVNI (ευρωπαϊκός κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας) και του διεθνούς
κανονισμού για την αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης
και του συστήματος τοποθέτησης σημαντήρων στις πλωτές οδούς.

β) Γνώση των γενικών χαρακτηριστικών των κυριότερων εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων
πλωτών οδών από γεωγραφική, υδρογραφική, μετεωρολογική και μορφολογική άποψη .
γ) Ναυσιπλοΐα βάσει αναγνωριστικών σημείων της ξηράς, η οποία περιλαμβάνει:
καθορισμό της πορείας, γραμμές θέσεως και στίγμα του σκάφους, ναυτικά έντυπα και δημοσιεύσεις,
χρησιμοποίηση ναυτικών χαρτών, βοηθημάτων ναυσιπλοΐας και συστημάτων σημαντήρων, μεθόδους
ελέγχου της πυξίδας, βάσεις των παλιρροιακών συνθηκών.
2. Χειρισμός και διακυβέρνηση του σκάφους
α) Διακυβέρνηση του σκάφους, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης του ανέμου , του ρεύματος, της δίνης
και του βυθίσματος με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς πλευστότητας και ευστάθειας.

β) Ρόλος και λειτουργία του πηδαλίου και της έλικας.
γ) Χειρισμοί αγκυροβολίας και όρμησης υπό όλες τις συνθήκες.

δ) Χειρισμοί εντός των κλεισιάδων και των λιμένων, χειρισμοί σε περίπτωση διασταύρωσης και προσπέρα
σης .

3 . Κατασκευή και ευστάθεια του σκάφους

α) Γνώση των θεμελιωδών αρχών της κατασκευής των σκαφών κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των
επιβαινόντων, του πληρώματος και του σκάφους.

β) Στοιχειώδης γνώση της οδηγίας 82/714/EOK του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως
τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας (').
γ) Στοιχειώδης γνώση των κυριότερων στοιχείων της δομής των σκαφών.
δ) Θεωρητική γνώση των κανόνων ευστάθειας και πλευστότητας καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους.
ιδίως η πλοϊμότητα.

ε) Πρόσθετες διατάξεις, ιδίως πρόσθετος εξοπλισμός, για τις θαλάσσιες πλωτές οδούς.
4. Μηχανές του σκάφους

a) Στοιχειώδης γνώση της κατασκευής και της λειτουργίας των μηχανών ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία τους.

β) Χειρισμός και έλεγχος της λειτουργίας των κύριων και των βοηθητικών μηχανών, στάση που πρέπει να
τηρείται σε περίπτωση βλάβης.
5. Φόρτωση και εκφόρτωση
α) Χρήση των κλιμάκων βυθίσματος.

β) Προσδιορισμός της ικανότητας φόρτωσης με τη βοήθεια του πιστοποιητικού καταμέτρησης.

γ) Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, στοιβασία του φορτίου (σχεδιάγραμμα στοιβασίας).
(') ΕΕ αριθ . L 301 της 28. 10. 1982. σ. 1 .
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6 . Αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων

α) Βασικές αρχές της πρόληψης ατυχημάτων.

β) Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αβαρίας, σύγκρουσης ή προσάραξης, συμπεριλαμβα
νομένης της επιδιόρθωσης των ρηγμάτων.
γ) Χρήση σωστικών εργαλείων και εξοπλισμού .

δ) Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

ε) Πρόληψη πυρκαγιών και χρήση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων πυρόσβευσης.
στ) Πρόληψη της ρύπανσης των πλωτών υδάτων.
ζ) Ειδικές συνθήκες διάσωσης προσώπων, του σκάφους και του φορτίου στις θαλάσσιες πλωτές οδούς,
επιβίωση στη θάλασσα.

ΜΕΡΟΣ 2 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ B
1 . Ναυσιπλοΐα

α) Ακριβής γνώση των κανόνων πλεύσης στις εσωτερικές πλωτές οδούς, ιδίως του CEVNI (ευρωπαϊκός
κώδικας των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), συμπεριλαμβανομένης της σηματοδότησης και
του συστήματος τοποθέτησης σημαντήρων στις πλωτές οδούς.
β ) Γνώση των γενικών χαρακτηριστικών των κυριότερων εσωτερικών πλωτών οδών από γεωγραφική ,
υδρογραφική , μετεωρολογική και μορφολογική άποψη .
γ) Καθορισμός της πορείας, ναυτικά έντυπα και δημοσιεύσεις, συστήματα σημαντήρων.
2. Χειρισμός και διακυβέρνηση τον σκάφους

α) Διακυβέρνηση του σκάφους, λαμβανομένης υπόψη της επίδρασης του ανέμου , του ρεύματος, της δίνης
και του βυθίσματος με σκοπό τη διασφάλιση επαρκούς πλευστότητας και ευστάθειας.
β ) Ρόλος και λειτουργία του πηδαλίου και της έλικας.
γ) Χειρισμοί αγκυροβολίας και όρμησης υπό όλες τις συνθήκες.
δ) Χειρισμοί εντός των κλεισιάδων και των λιμένων, χειρισμοί σε περίπτωση διασταύρωσης και προσπέρα
σης .

3 . Κατασκευή και ευστάθεια του σκάφους

α) Γνώση των θεμελιωδών αρχών της κατασκευής των σκαφών κυρίως σε σχέση με την ασφάλεια των
επιβαινόντων, του πληρώματος και του σκάφους.

β) Στοιχειώδης γνώση της οδηγίας 82/714/EOK του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 1982 περί θεσπίσεως
τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
γ) Στοιχειώδης γνώση των κυριότερων στοιχείων της δομής των σκαφών.
δ) Θεωρητική γνώση των κανόνων ευστάθειας και πλευστότητας καθώς και η πρακτική εφαρμογή τους.
4. Μηχανές τον σκάφους

α) Στοιχειώδης γνώση της κατασκευής και της λειτουργίας των μηχανών ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία τους.

β) Χειρισμός και έλεγχος της λειτουργίας των κύριων και των βοηθητικών μηχανών, στάση που πρέπει να
τηρείται σε περίπτωση βλάβης.
5 . Φόρτωση και εκφόρτωση

α) Χρήση των κλιμάκων βυθίσματος.

β ) Προσδιορισμός της ικανότητας φόρτωσης με τη βοήθεια του πιστοποιητικού καταμέτρησης.
γ) Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, στοιβασία του φορτίου (σχεδιάγραμμα στοιβασίας).

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 235/38

6. Αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων

α) Βασικές αρχές της πρόληψης ατυχημάτων.

β) Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αβαρίας, σύγκρουσης ή προσάραξης, συμπεριλαμβα
νομένης της επιδιόρθωσης των ρηγμάτων.
γ) Χρήση σωστικών εργαλείων και εξοπλισμού .
δ ) Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.
ε) Πρόληψη πυρκαγιών και χρήση των εγκαταστάσεων και των συστημάτων πυρόσβεσης.
στ) Πρόληψη της ρύπανσης των πλωτών υδάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B

Υποχρεωτικά συμπληρωματικά θέματα για τη διακυβέρνηση του σκάφους με ραντάρ
α) Γνώση της θεοJρίας του ραντάρ: γενικότητες περί ραδιοηλεκτρικών κυμάτων και βασικές αρχές λειτουργίας
του ραντάρ.
β) Ικανότητα χρησιμοποίησης του ραντάρ, ερμηνεία της εικόνας ραντάρ, ανάλυση των πληροφοριών που
παρέχονται από τη συσκευή και γνώση των ορίων των πληροφοριών που παρέχει το ραντάρ.
γ) Χρήση του δείκτη ταχύτητας περιστροφής.

δ) Γνώση των κανόνων του CEVNI σχετικά με την πλεύση με ραντάρ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Υποχρεωτικά συμπληρωματικά θέματα για τη μεταφορά επιβατών

1 . Συνοπτικές γνώσεις των τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με: την ευστάθεια των επιβατικών σκαφών σε
περίπτωση αβαρίας, το διαχωρισμό σε στεγανά διαμερίσματα, το επίπεδο του μέγιστου βυθίσματος.
2. Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος.

3 . Πρόληψη των πυρκαγιών και συστήματα πυρόσβεσης.
4. Χρήση των σωστικών μέσων και του σωστικού εξοπλισμού .
5 . Μέτρα προστασίας των επιβατών εν γένει, και ιδίως σε περίπτωση εκκένωσης, αβαρίας, σύγκρουσης,
προσάραξης, πυρκαγιάς, έκρηξης και άλλων καταστάσεων πανικού.

6. Γνώση των οδηγιών ασφάλειας (έξοδοι κινδύνου , γέφυρα αποβιβάσεως, χρησιμοποίηση του εφεδρικού
πηδαλίου ).
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ΟΔΗΓΙΑ 96/51/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Ιουλίου 1996
για την τροποποίηση της οδηγίας 70/524/EOK περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των
ζώων
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 43 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Κοινοβουλίου (2),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας:

( 1 ) ότι κατά την εφαρμογή της οδηγίας 7Θ/524/EOK του
Συμβουλίου , της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των
προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (4), διαπι
στώθηκε ότι ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες πρέπει να
αναθεωρηθούν για να εξασφαλισθεί η καλύτερη
δυνατή προστασία της υγείας των ανθρώπων, των
ζώων και του περιβάλλοντος

(2) ότι η πείρα απέδειξε ότι η παρούσα ρύθμιση, περί
χρήσεως πρόσθετων υλών στη διατροφή των ζώων
δεν παρέχει όλα τα αναγκαία εχέγγυα ασφάλειας,
ιδίως διότι κυκλοφορούν στην Κοινότητα κακές απο
μιμήσεις ζωοτεχνικών πρόσθετων υλών ότι είναι,
συνεπώς, απαραίτητο να συνδεθεί η έγκριση των
πρόσθετων αυτών υλών με τον υπεύθυνο κυκλοφορί
ας της πρόσθετης ύλης για την οποία χορηγήθηκε
κοινοτική άδεια'

(3) ότι πρέπει να διακρίνονται οι πρόσθετες ύλες που
χρησιμοποιούνται γενικώς και χωρίς ιδιαίτερο
κίνδυνο για την παρασκευή ζωοτροφών από τις
πρόσθετες ύλες υψηλής τεχνολογίας οι οποίες έχουν
πολύ συγκεκριμένη σύνθεση και, για το λόγο αυτό,
πρέπει να λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας που συνδέ
εται με τον υπεύθυνο, ώστε να αποφεύγονται απομι

μήσεις περισσότερο ή λιγότερο ακριβείς και, κατά
συνέπεια, περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς

(4) ότι πρέπει να συνταχθεί υπό μορφήν παραρτήματος

της οδηγίας 70/524/E0K, αφενός μεν ένας κατάλογος

(') ΕΕ αριθ . C 218 της 12. 8. 1993 , σ. I.
2 ΕΕ αριθ . C 128 της 9. 5 . 1994, σ. 97 .
Ο ΕΕ αριθ. C 52 της 19. 2. 1994, σ. 18.

(4) ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 2. 1970, σ. 1 . Οδηγία όπως τροποποιή
θηκε τελευταία από την οδηγία 96/25/EK (ΕΕ αριθ. L 125 της
23 . 5 . 1996, σ. 35 ).

προσθέτων υλών των οποίων η άδεια κυκλοφορίας
χορηγείται σε υπεύθυνο αποκλειστικώς αρμόδιο για
την κυκλοφορία των προσθέτων αυτών υλών και
αφετέρου δε ένας κατάλογος των λοιπών προσθέτων
υλών που μπορούν να τεθούν στην κυκλοφορία από
οποιονδήποτε εφόσον είναι σύμφωνες με τα στοιχεία
των φακέλων βάσει των οποίων ενεκρίθησαν

(5 ) ότι, για να διευκολυνθεί η εφαρμογή της οδηγίας
7Θ/524/EOK, πρέπει να συμπληρωθεί o κατάλογος
των ορισμών και να τροποποιηθούν ορισμένοι από
αυτούς- ότι πρέπει να διευκρινισθεί ιδίως η έννοια
των πρόσθετων υλών ώστε να ληφθούν υπόψη και οι
επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στις πρώτες ύλες
για ζωοτροφές, στα ζωικά προϊόντα, στην υγεία των
ζώων ή στο περιβάλλον ότι οι τεχνολογικές βοηθητι
κές ουσίες πρέπει να εξαιρεθούν της οδηγίας 70/
524/EOK στο βαθμό που χρησιμοποιούνται στη μετα
ποίηση πρώτων υλών ή ζωοτροφών χωρίς να έχουν
καμία επίπτωση στο τελικό προϊόν
(6) ότι οι μικροοργανισμοί που εγκρίνονται με την ιδιό
τητα αυτή στην ομάδα «O » και προορίζονται για τη
βελτίωση της ζωικής παραγωγής και ιδίως για την
επίδραση στη γαστροεντερική χλωρίδα πρέπει να
σχηματίζουν αποικίες(7) ότι, όταν βιταμίνες, ολιγοστοιχεία ή χρωστικές ουσίες
απαντώνται σε φυσική κατάσταση σε ορισμένες πρώ
τες ύλες, δεν πρέπει να θεωρούνται ως πρόσθετες
ύλες, εκτός αν πρόκειται για προϊόντα ειδικά εμπλου
τισμένα με τέτοια ουσία που αντιστοιχεί σε πρόσθετη
ύλη και τα οποία ως εκ τούτου δεν μπορούν να
θεωρηθούν ως πρώτες ύλες εμπεριέχουσες εκ φύσεως
τις ουσίες αυτές-

(8) ότι τα προμείγματα που αναφέρονται στην παρούσα
οδηγία δεν μπορούν πότε να θεωρηθούν παρασκευ
άσματα που εμπίπτουν στον ορισμό της πρόσθετης
ύλης
(9) ότι η πείρα απέδειξε ότι η έγκριση των προσθέτων
υλών διά οδηγίας οδήγησε σε σημαντικές καθυστερή
σεις ότι οι καθυστερήσεις κατά τη μεταφορά των
οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο δύνανται να δημιουρ
γήσουν στρεβλώσεις ανταγωνισμού ή και εμπόδια
στις συναλλαγές- ότι για να αντιμετωπιστεί η κατά
σταση αυτή , είναι σκόπιμο να εγκρίνονται οι πρόσθε
τες ύλες διά κανονισμού -

( 10) ότι μπορούν να εισπράττονται τέλη για την εξέταση
των φακέλων από το κράτος μέλος — εισηγητή - ότι
θα πρέπει να εναρμονισθούν τα επίπεδα των τελών
προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις ανταγω
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νισμού - ότι η εναρμόνιση αυτή θα ενταχθεί στο γενι
κό πλαίσιο της μελλοντικής κοινοτικής ρύθμισης σχε
τικά με τα τέλη ή τις φορολογικές επιβαρύνσεις που
επιβάλλονται στον τομέα της διατροφής των ζώων
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ντούν ατομικά ή απο κοινού σε κάθε αίτηση επιστη
μονικής ενημέρωσης της Επιτροπής επί ποινή απώ
λειας της έγκρισης

ότι θα πρέπει συνεπώς να εξετασθεί μήπως το ύψος
των εισπρακτέων τελών πρέπει να ποικίλλει αναλό
γως του τύπου ζητούμενης αδείας ή της συγκεκριμέ

νης ομάδας προσθέτων ότι θα ήταν σκόπιμο να
εισπράττονται υψηλότερα τέλη π.χ. για την εξέταση
φακέλου για αυξητικούς παράγοντες απ' ό,τι για
βιταμίνες- ότι θα ήταν σκόπιμο να μην εισπράττονται
τέλη για εξέταση φακέλων για τις πολύ απλές τεχνο
λογικές πρόσθετες ύλες- ότι τα τέλη οφείλουν να
καταβάλλονται στο κράτος μέλος-εισηγητή ταυτόχρο
να με την κατάθεση του φακέλου -

( 15) ότι, για να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των
κρατών μελών οι οποίες οφείλονται στο σύστημα
αποδοχής, στην επικράτειά τους, των πρόσθετων
υλών του παραρτήματος II , πρέπει να επεκταθεί στο

σύνολο της Κοινότητας η προσωρινή αποδοχή των
πρόσθετων υλών που ανταποκρίνονται σε ορισμένους
στοιχειώδεις όρους- ότι οι άδειες αυτές καθίστανται

οριστικές για ορισμένες πρόσθετες ύλες ή ισχύουν επί
δέκα έτη για άλλες πρόσθετες ύλες όταν πληρούνται
όλοι οι όροι της χορήγησης αδείας και ότι τούτο
επέρχεται το αργότερο κατά τη λήξη της προσωρινής
αδείας -

( 11 ) ότι μέχρις ότου το Συμβούλιο εκδώσει τις νομικές
διατάξεις περί τελών, πρέπει να δοθεί στο κράτος
μέλος — εισηγητή η δυνατότητα να θεσπίζει σχετικές
διατάξεις ή να διατηρεί την οικεία νομοθεσία του -

( 12) ότι η θέσπιση τελών πρέπει να έχει ως αντιστάθμισμα
την εγγύηση ότι η απόφαση επί της αιτήσεως άδειας
κυκλοφορίας μιας πρόσθετη ύλης θα λαμβάνεται
εντός τακτής προθεσμίας-

( 16) ότι για τις αιτήσεις αδείας για πρόσθετες ύλες του
άρθρου 2 στοιχείο ααα) και στοιχείο αααα) που
υποβάλλονται πριν την 1η Απριλίου 1998, και για τις
οποίες δίδεται προσωρινή άδεια πριν την 1η Οκτωβ

ρίου 1999, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την
κυκλοφορία και χρήση της πρόσθετης ύλης στο έδα
φος τους μέχρι πέντε έτη από τη θέσπιση του κανο
νισμού αδείας-

(13 ) ότι ορισμένες πρόσθετες ύλες των ζωοτροφών μπο
ρούν να φθάσουν και στην αλυσσίδα διατροφής του
ανθρώπου - ότι η επιστημονική επιτροπή για τη δια
τροφή των ζώων πρέπει να μπορεί να συνεργάζεται
με την επιστημονική επιτροπή τροφίμων όσον αφορά
τις ουσίες που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην
υγεία του καταναλωτή -

(17) ότι για τις αιτήσεις αδείας για πρόσθετες ύλες του
άρθρου 2 στοιχείο ααα) και στοιχείο αααα) που
υποβάλλονται από την 1η Απριλίου 1998, και για τις
οποίες δίδεται προσωρινή άδεια πριν την 1η Οκτω
βρίου 1999, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν
την κυκλοφορία και χρήση της πρόσθετης ύλης στο
έδαφος τους μέχρι πέντε έτη από τη θέσπιση του

( 14) ότι η έρευνα για νέες πρόσθετες ύλες ανήκουσες στην
ομάδα ουσιών των οποίων η έγκριση συνδέεται με
τον υπεύθυνο κυκλοφορίας απαιτεί δαπανηρές
επενδύσεις- ότι συνεπώς τα επιστημονικά δεδομένα ή
πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο βάσει του
οποίου χορηγήθηκε η αρχική έγκριση θα πρέπει να
προστατεύονται κατά τη διάρκεια περιόδου δέκα
ετών- ότι θα πρέπει επίσης να προστατεύονται και τα
νέα δεδομένα που παρέχονται προς ανανέωση ή τρο
ποποίηση των όρων της αρχικής έγκρισης επί μικρό
τερο διάστημα, καθοριζόμενο στα πέντε έτη - ότι κατά
τη διάρκεια των περιόδων προστασίας για κάθε νέα
αίτηση έγκρισης πρέπει να υποβάλλεται φάκελος που
έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγί
ας 87/ 153/EOK του Συμβουλίου , της 16ης Φεβρουα
ρίου 1987, για τον καθορισμό κατευθυντηρίων γραμ
μών για την αξιολόγηση των πρόσθετων υλών που
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων ('), εκτός
εάν υπάρχει συμφωνία των ενδιαφερομένων για κοι
νή χρήση των δεδομένων- ότι, εάν υπάρχουν πλείονες
δικαιούχοι έγκρισης που έχει χορηγηθεί σε μια πρό
σθετη ύλη , οι εν λόγω δικαιούχοι οφείλουν να απα

( 18) ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός καθεστώτος
για τη μετάβαση από το παλαιό στο νέο σύστημα
αδειών ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να επισπευσθεί η
ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος των σχετικών διατά

(20) ότι δεδομένων των σημερινών επιστημονικών και τε
χνικών γνώσεων καθώς και των μέσων ελέγχου , δεν
θα πρέπει να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση αντιβιοτι
κών, κοκκιδιοστατικών, αυξητικών παραγόντων και
λοιπών φαρμακευτικών ουσιών δι' άλλης οδού , πλην

(') ΕΕ αριθ. L 64 της 7 . 3. 1987, σ. 19. Οδηγία όπως τροποποιήθη
κε τελευταία από την οδηγία 95/ 1 1 /ΕΚ της Επιτροπής ( ΕΕ
αριθ . L 106 της 11 . 5 . 1995 , σ. 23 ).

(21 ) ότι η μονογραφία των προσθέτων ζωοτεχνικών υλών
δεν πρέπει πλέον να δημοσιεύεται- ότι, αντιθέτως.

κανονισμού αδείας-

ξεων-

( 19) ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη των τεχνικών
χρησιμοποιήσεως των πρόσθετων υλών- ότι, κατά
συνέπεια, πρέπει να προβλέπεται ενίοτε η δυνατότη
τα χορηγήσεως, υπό ορισμένους όρους, των προσθέ
των υλών κατά τρόπο διαφορετικό από την ενσωμά
τωσή τους στις ζωοτροφές-

της ενσωματώσεώς τους στις ζωοτροφές-
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είναι απαραίτητο να δημοσιεύεται ένα ενημερωτικό
δελτίο για τις συγκεκριμένες πρόσθετες ύλες ώστε να
είναι δυνατόν να προσδιορίζονται και να ελέγχονται
ευχερώς
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2. Μεταξύ των άρθρων 1 και 2 παρεμβάλλεται o ακόλου
θος τίτλος:
« ΟΡΙΣΜΟΙ »

(22) ότι, για να μπορούν οι εθνικές αρχές να πραγματο
ποιούν ελέγχους, πρέπει να τίθεται στη διάθεσή τους
ένα τυποποιημένο δείγμα(23) ότι η ανάμειξη προσθέτων υλών που ανήκουν αντι
στοίχως στην ομάδα των αντιβιοτικών, των κοκκιδιο
στατικών ή άλλων φαρμακευτικών ουσιών και των
αυξητικών παραγόντων ή άλλων φαρμακευτικών
ουσιών με μικροοργανισμούς πρέπει να απαγορευθεί,
εκτός εάν στην άδεια για το συγκεκριμένο μικροορ
γανισμό έχει εγκριθεί η ανάμειξη αυτή -

3 . Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
i) το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:

«α)

πρόσθετες ύλες: οι ουσίες ή τα παρα
σκευάσματα που χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων προκειμένου :
— να επηρεασθούν ευνοϊκά τα χαρακτη
ριστικά των πρώτων υλών για ζωο
τροφές ή των σύνθετων ζωοτροφών ή
των ζωικών προϊόντων ή

(24) ότι, λόγω της καταργήσεως των παραρτημάτων I και
II, πρέπει, για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, να
δημοσιεύονται ετησίως, αφενός o κατάλογος των
υπευθύνων κυκλοφορίας των προσθέτων του άρ
θρου 2 στοιχείο ααα) και o κατάλογος των παραγω
γών που έλαβαν από δικαιούχο άδειας δικαίωμα
παρασκευής των πρόσθετων υλών και αφετέρου o
κατάλογος όλων των επιτρεπόμενων πρόσθετων

— να ικανοποιηθούν οι διατροφικές

ανάγκες των ζώων ή να βελτιωθεί η
ζωική παραγωγή , ιδίως διά επενεργεί
ας στη χλωρίδα του εντέρου ή στην
πεπτικότητα των ζωοτροφών ή
— να προστεθούν, στη διατροφή , στοι
χεία που ευνοούν την επίτευξη ιδιαί
τερων διατροφικών στόχων ή που
ικανοποιούν τις ειδικές διατροφικές
ανάγκες των ζώων σε δεδομένη στιγ

υλών,

μή ή

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

— να προληφθούν ή να μειωθούν οι
βλαβερές συνέπειες των περιττωμά
των των ζώων ή να βελτιωθεί το περι
βάλλον των ζώων

Αρθρο 1

H οδηγία 7Θ/524/EOK τροποποιείται ως εξής:

αα)

" μικροοργανισμοί", οι μικροοργανισμοί
που σχηματίζουν αποικίες-

1 . Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
ααα )
« ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

1 . Αντικείμενο της παρούσας οδηγίας είναι οι πρό
σθετες ύλες στη διατροφή των ζώων.

2 . H παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις τεχνο
λογικές βοηθητικές ουσίες που χρησιμοποιούνται
εκουσίως ως συστατικά κατά τη μεταποίηση ζωοτρο
φικών πρώτων υλών ή ζωοτροφών για να επιτευχθεί
κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση συγκεκριμένος
τεχνολογικός στόχος, o οποίος μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την ακούσια παρουσία τεχνικώς αναπο
φεύκτων καταλοίπων των ουσιών αυτών ή TOJV παρα
γώγων τους στο τελικό προϊόν και υπό τον όρον ότι τα
κατάλοιπα αυτά δεν αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο
και δεν έχουν τεχνολογικές επιδράσεις στο τελικό
προϊόν.

3.

Εφόσον δεν πρόκειται για προϊόντα που έχουν

ειδικά εμπλουτιστεί με ουσίες ανήκουσες στις πρόσθε
τες ύλες, δεν θεωρούνται ως πρόσθετες ύλες οι ουσίες
που απαντώνται σε φυσική κατάσταση στις πρώτες
ύλες οι οποίες υπεισέρχονται στη συνήθη σύνθεση των
ζωοτροφών και αντιστοιχούν σε ουσία επιτρεπόμενη
από την παρούσα οδηγία.»

"πρόσθετες ύλες που αποτελούν αντικεί

μενο άδειας που συνδέεται με τον
υπεύθυνο κυκλοφορίας": οι πρόσθετες
ύλες που αναφέρονται στο μέρος I του
παραρτήματος Γ-

αααα) " άλλες πρόσθετες ύλες": οι ύλες που δεν
αποτελούν αντικείμενο άδειας που
συνδέεται με τον υπεύθυνο κυκλοφορίας
οι οποίες αναφέρονται στο μέρος II του
παραρτήματος Γ.».

ii) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο :
«στ ) " πρώτες ύλες ζωοτροφών": τα διάφορα
προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης σε
φυσική κατάσταση , νωπά ή συντηρημένα
και τα παράγωγα της βιομηχανικής τους
μεταποίησης, καθώς και οι οργανικές ή
ανόργανες ουσίες, είτε περιέχουν πρόσθετες
ύλες είτε όχι, που προορίζονται να χρησιμο
ποιηθούν για την από του στόματος διατρο
φή των ζώων, είτε αυτούσιες είτε σε μετα
ποιημένη μορφή , για την παρασκευή σύνθε
των ζωοτροφών ή ως φορείς προμειγμά
των ».
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iii) Προστίθενται τα ακολούθα στοιχεία:

«κ)

" θέση σε κυκλοφορία" ("κυκλοφορία"): η
κατοχή προϊόντων με σκοπό την πώληση ,
συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς τους,
ή κάθε άλλη μορφή μεταβίβασης προς τρί
τους, δωρεάν ή όχι, καθώς και η πώληση και
οι άλλες μορφές μεταβίβασης καθαυτές-

λ)

4.

"υπεύθυνος κυκλοφορίας": το φυσικό ή
νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο
για την καταλληλότητα της πρόσθετης ύλης
για την οποία έχει χορηγηθεί κοινοτική
άδεια και για τη θέση της σε κυκλοφορία.».

Τα αρθρα 3 έως 9 αντικαθίστανται απο το ακολουθο
κείμενο:
« ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ

Άρθρο 3

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ουδεμία πρόσθετη ύλη
τίθεται σε κυκλοφορία χωρίς κοινοτική άδεια, η οποία
χορηγείται από κανονισμό της Επιτροπής σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 4.
Άρθρο 3A

H απόφαση περί κοινοτικής εγκρίσεως μιας πρόσθετης
ύλης λαμβάνεται εφόσον η ύλη :
α) όταν χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων, έχει
ένα από τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο
άρθρο 2 στοιχείο α) -

β) λαμβανομένων υπόψη των προϋποθέσεων χρησι
μοποίησης, δεν θίγει την υγεία του ανθρώπου ή
των ζώων ή το περιβάλλον και δεν βλάπτει τον
καταναλωτή αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά των
ζωικών προϊόντων

γ) δύναται να ανιχνευθεί:
— ως πρόσθετη ύλη ,

— στα προμείγματα,
— στις ζωοτροφές ή , ενδεχομένως, στις πρώτες
ύλες για ζωοτροφές·

δ) λαμβανομένης υπόψη της επιτρεπόμενης περιεκτι
κότητας, αποκλείει το ενδεχόμενο θεραπείας ή
πρόληψης ζωικών νόσων o όρος αυτός δεν εφαρ
μόζεται στις πρόσθετες ύλες που περιλαμβάνονται
στην ομάδα των κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρ
μακευτικών ουσιών

ε) για σοβαρούς λόγους υγείας του ανθρώπου ή των
ζώων, δεν πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για
ιατρική ή κτηνιατρική χρήση .
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Άρθρο 4

1 . Για την απόκτηση της κοινοτικής άδειας για κάθε
ουσία ή παρασκεύασμα ως πρόσθετη ύλη ή στην
περίπτωση ήδη επιτρεπόμενης πρόσθετης ύλης, για
κάθε νέα χρήση αυτής, o αιτών την άδεια κυκλοφορί
ας επιλέγει ένα κράτος μέλος το οποίο εισηγείται κατά
τη διαδικασία εξέτασης το φάκελο που καταρτίζει o
αιτών βάσει της οδηγίας 87/153/EOK του Συμβουλίου ,
της 18ης Απριλίου 1983 , για τον καθορισμό των
κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση των
προσθέτων υλών που χρησιμοποιούνται για τη διατρο
φή τοJν ζώων. Όταν o αιτών είναι εγκατεστημένος σε
τρίτη χώρα, πρέπει να διαθέτει αντιπρόσωπο στην
Κοινότητα.

2.

Το κράτος μέλος που ενεργεί ως εισηγητής ελέ

γχει τα ακόλουθα:

α) ότι o φάκελος έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατά
ξεις της οδηγίας 87/153/EOKβ) ότι, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, η
ουσία ή το παρασκεύασμα φαίνεται ότι ανταπο
κρίνονται στους όρους του άρθρου 3 A.
3. O αιτών την κοινοτική άδεια διαβιβάζει στην
Επιτροπή , μέσω του κράτους μέλους — εισηγητή ,
αίτηση συνοδευόμενη από το φάκελο, με αντίγραφο
προς τα λοιπά κράτη μέλη , τα οποία βεβαιώνουν την
παραλαβή τους το συντομότερο δυνατόν. H διαβίβαση
αυτή γίνεται το αργότερο ένα έτος μετά την κατάθεση
του φακέλου του αιτούντος στο κράτος μέλος — ειση
γηγή , εκτός από την περίπτωση άρνησης ή αναβολής
του φακέλου . Το κράτος μέλος — εισηγητής ενημερώ
νει τον αιτούντα, τα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτρο
πή σχετικά με τους λόγους της άρνησης ή της αναβο
λής.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν προθεσμία εξήντα ημε
ρών από την ημερομηνία κατά την οποία τους διαβι
βάστηκε o φάκελος, προκειμένου να εξακριβώσουν ότι
o φάκελος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις
της οδηγίας 87/153/EOK και, ενδεχομένως, να διαβιβά
σουν γραπτώς στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη
τις παρατηρήσεις τους.

Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται
στην πρώτη παράγραφο, δεν έχει διατυπωθεί καμία
αντίρρηση , o αντιπρόσωπος της Επιτροπής διαθέτει
προθεσμία τριάντα ημερών προκειμένου να εγγράψει
την αίτηση χορήγησης άδειας στην ημερήσια διάταξη
της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών.
5 . Εάν, έπειτα από διαβούλευση με τη μόνιμη επι
τροπή ζωοτροφών, κριθεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι
λεπτομέρειες υποβολής του φακέλου , ένας αντιπρόσω
πος της Επιτροπής ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα
την άδεια κυκλοφορίας καθώς και το κράτος μέλος —
εισηγητή " ενδεχομένως, πρέπει να υποβληθεί νέα αίτη
ση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 , 2 και 3 .

6. H Επιτροπή μεριμνά ώστε η απόφαση για την
κοινοτική άδεια κυκλοφορίας να λαμβάνεται, σύμφω
να με τη διαδικασία του άρθρου 23 , εντός 320 ημερών
από την εγγραφή της στην ημερήσια διάταξη της
μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών, σύμφωνα με την
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παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο. Ωστοσο, η προθεσμία
αυτή διακόπτεται όταν ζητούνται συμπληρωματικές
πληροφορίες από κράτος μέλος στα πλαίσια της μόνι
μης επιτροπής ζωοτροφών ή σε περίπτωση σχετικής
αίτησης της επιστημονικής επιτροπής για τη διατροφή

Αριθ. L 235/43

— τις μεθοδους ανίχνευσης των καταλοίπων της
πρόσθετης ύλης ή των μεταβολιτών τους στα ζωικά
προϊόντα.

των ζώων.

Άρθρο 7 A

Εάν η αίτηση κοινοτικής άδειας μιας πρόσθετης ύλης
απορριφθεί ή όταν η λήψη απόφασης αναβάλλεται,

Όταν μια πρόσθετη ύλη αποτελείται από ή περιέχει
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς κατά την έν
νοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας
9Θ/22Θ/EOK του Συμβουλίου , της 23ης Απριλίου 1990,
για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημέ
νων οργανισμών στο περιβάλλον, o περιβαλλοντικός
κίνδυνος που συνεπάγεται η ελευθέρωση αξιολογείται
κατά τρόπο ανάλογο με τον προβλεπόμενο στην εν
λόγω οδηγία. Προς τούτο, στο φάκελο που υποβάλλε
ται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας για
να εξασφαλισθεί η τήρηση των αρχών που καθορίζο
νται στο άρθρο 3 A, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα
έγγραφα:

ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής ενημερώνει τον
αιτούνται την άδεια καθώς και το κράτος μέλος —
εισηγητή για τους λόγους της απόρριψης ή της αναβο
λής.

(*) ΕΕ αριθ. L 64 της 7 . 3 . 1987, σ. 19. Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/11 /
ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 106 της 11 . 5 . 1995 , σ. 23).
Άρθρο 5

Κατά τη διαδικασία του άρθρου 23 αποφασίζονται οι
τροποποιήσεις της οδηγίας 87/153/EOK που απαιτού
νται λόγω:
— της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών γνώ
σεων ,

— των διατάξεων του άρθρου 9 B παράγραφος 1 , του
άρθρου 9 Γ παράγραφος 3 , του άρθρου 9 P και του
άρθρου 9 Π παράγραφος 5 .
Άρθρο 6

1 . Το κράτος μέλος-εισηγητής μπορεί, αναλόγως
των ομάδων προσθέτων υλών και της φύσεως της

ζητουμένης κοινοτικής αδείας να εισπράττει τέλος για
την εξέταση των φακέλων, όπως απορρέει από τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 2, το άρθρο 9 B παράγραφος 1 , το άρθρο 9 Γ
παράγραφος 3 και το άρθρο 9 Z παράγραφος 4. Το
τέλος καταβάλλεται κατά την υποβολή του φακέλου .
2. Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψη
φία προτάσει της Επιτροπής, θεσπίζει, πριν την 1η
Οκτωβρίου 1999, το επίπεδο του τέλους που αναφέρε
ται στην παράγραφο 1 .

— αντίγραφο κάθε έγγραφης συγκατάθεσης των
αρμόδιων αρχών για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενε
τικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλ
λον, για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 90/
22Θ/EOK, καθώς και τα αποτελέσματα της ελευθέ
ρωσης, λαμβανομένου υπόψη του ενδεχόμενου
κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,
— τον πλήρη τεχνικό φάκελο με τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα παραρτήματα II και
III της οδηγίας 90/220/EOK, καθώς και την αξιολό
γηση του περιβαλλοντικού κινδύνου που προκύ

πτει από τις πληροφορίες αυτές- τα αποτελέσματα
οποιασδήποτε μελέτης έχει εκτελεσθεί για σκοπούς
έρευνας και ανάπτυξης.
Τα άρθρα 11 και 18 της οδηγίας 9Θ/220/EOK δεν
εφαρμόζονται στις πρόσθετες ύλες που συνίστανται σε
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ή περιέχουν
τέτοιους οργανισμούς.
(*) ΕΕ αριθ . L 117 της 8. 5 . 1990, σ. 15 . Οδηγία οπως
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 94/15/
ΕΚ (ΕΕ αριθ. L 103 . της 22 . 4. 1994, σ. 20).

Άρθρο 7

1 . Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή τηρούν εμπιστευ
τικά τα στοιχεία των οποίων η δημοσίευση θα μπορού
σε να θίξει τα δικαιώματα βιομηχανικής και εμπορικής
ιδιοκτησίας.
2.

H εμπιστευτικότης δεν ισχύει για:

— τις ονομασίες και τη σύνθεση της πρόσθετης ύλης,

Άρθρο 8

1 . H επιστημονική επιτροπή για τη διατροφή των
ζώων, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 76/
791 /EOK της Επιτροπής (*), αναλαμβάνει, αιτήσει της
Επιτροπής, να την επικουρεί για κάθε επιστημονικό
θέμα σχετικά με τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιού
νται στη διατροφή των ζώων.

— τις φυσικοχημικές και βιολογικές ιδιότητες της
πρόσθετης ύλης,

— την ερμηνεία των φαρμακολογικών, τοξικολογικών
και οικοτοξικολογικών στοιχείων, της πρόσθετης
ύλης,

— τις μεθόδους ανάλυσης για την ανίχνευση της ιδίας
της πρόσθετης ύλης και της πρόσθετης ύλης που
εμπεριέχεται στα προμείγματα, στις ζωοτροφές και,
ενδεχομένως, στις πρώτες ύλες,

2 . Αιτήσει της Επιτροπής, το κράτος μέλος — ειση
γητής μεριμνά ώστε μέρος ή ολόκληρος o φάκελος που
αναφέρεται στο άρθρο 4 να διαβιβάζεται επισήμως
στα μέλη της επιτροπής που αναφέρεται στην παρά
γραφο 1 .

(*) ΕΕ αριθ. L 279 της 9. 10. 1976, σ. 35 . Απόφαση
όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 86/105/
ΕΟΚ ( ΕΕ αριθ . L 93 της 8. 4. 1986, σ. 14).
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Άδεια για δέκα έτη
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3. Εφοσον, για λόγους που δεν μπορούν να αποδο
θούν στον κάτοχο της άδειας, δεν είναι δυνατό να

ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση ανανέωσης
πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας, η ισχύς της
άδειας για την πρόσθετη ύλη παρατείνεται αυτομάτως
μέχρις ότου η Επιτροπή αποφασίσει.

Άρθρο 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πρόσθετες ύλες που μνημονεύονται στο άρθρο 2
στοιχείο ααα) και πληρούν τους όρους που προβλέ
πονται στο άρθρο 3 επιτρέπονται και εγγράφονται στο
κεφάλαιο I του καταλόγου που προβλέπεται στο άρ
θρο 9 T στοιχείο β).

Προσωρινή άδεια για τέσσερα έτη κατ' ανώτατο
όριο
Άρθρο 9Ά

1 . Όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες που μνημονεύ
ονται στο άρθρο 2 στοιχείο ααα), μπορεί να δοθεί
προσωρινή κοινοτική άδεια για τη χρησιμοποίηση νέας
πρόσθετης ύλης ή για νέα χρήση ήδη εγκεκριμένης
πρόσθετης ύλης εφόσον πληρούνται οι όροι των στοι
χείων β), γ), δ) και ε) του άρθρου 3 A και μπορεί να
θεωρηθεί, βάσει των διαθέσιμων αποτελεσμάτων, ότι
πληρούται και o όρος του στοιχείου α) του ιδίου
άρθρου . Οι εν λόγω πρόσθετες ύλες εγγράφονται στο
κεφάλαιο II του καταλόγου που προβλέπεται στο άρ
θρο 9 T στοιχείο β).

Άρθρο 9Γ

1 . Όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 στοιχείο ααα), τα επιστημονικά
στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στον αρχικό φάκελο που υποβλήθηκε για τη χορήγηση
της πρώτης άδειας δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται
υπέρ άλλων αιτούντων για περίοδο δέκα ετών:
α) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της πρώτης
έγκρισης διά κανονισμού των πρόσθετων υλών
που αναφέρονται στο άρθρο 9 Z παράγραφος 1 ,
στο άρθρο 9 H παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 Θ
παράγραφος V

β) για τις άλλες πρόσθετες ύλες, από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της πρώτης έγκρισης δια κανονι
σμού ή από την 1η Οκτωβρίου 1999, εάν η ημερο
μηνία έναρξης ισχύος αυτή προηγείται,
εκτός εάν o αιτών έχει συμφωνήσει με τον κάτοχο της
άδειας ότι τα οικεία στοιχεία και οι πληροφορίες
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

2. H ισχύς της προσωρινής άδειας που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την
τετραετία από την ημερομηνία της έναρξης ισχύος
της .

Ωστόσο, κατά την περίοδο αυτή είναι δυνατό να
χορηγηθούν άδειες σε πρόσωπα άλλα πλην του
υπευθύνου για την πρώτη θέση σε κυκλοφορία της
πρόσθετης ύλης εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
των άρθρων 3A και 4.

Ανανέωση της άδειας έπειτα απο δέκα έτη
Άρθρο 9B

1 . H κοινοτική άδεια των πρόσθετων υλών που
αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ααα) ισχύει για
δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της οριστικής άδειας
και είναι ανανεώσιμη ανά δεκαετία. Σε περίπτωση
ανανέωσης, o κάτοχος της άδειας υποβάλλει στην
Επιτροπή , μέσω του κράτους μέλους — εισηγητή ,
αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο σύμφωνο προς τις
διατάξεις που θα προβλεφθούν για την ανανέωση των
αδειών των πρόσθετιον υλών στο πλαίσιο της οδηγίας
87/153/EOK. H αίτηση μαζί με το σχετικό φάκελο
διαβιβάζονται, τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της
άδειας, στην Επιτροπή που επιβεβαιώνει την παραλα
βή τους το συντομότερο. Αντίγραφο της αίτησης ανα
νέωσης συνοδευόμενο από το σχετικό φάκελο διαβι
βάζεται επίσημα από τον κάτοχο της άδειας, μέσω του
κράτους μέλους — εισηγητή στα υπόλοιπα κράτη
μέλη , τα οποία και επιβεβαιώνουν την παραλαβή το

2. Όταν παρέχονται συμπληρωματικά στοιχεία για
πρόσθετη ύλη διαθέτουσα προσωρινή άδεια σύμφωνα
με το άρθρο 9 A, ενόψει της έγκρισής της σύμφωνα με
το άρθρο 3 A , τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αναπό
σπαστο τμήμα του αρχικού φακέλου και, κατά συνέ
πεια, η προστασία αυτών παύει ταυτόχρονα με την
προστασία των στοιχείων του αρχικού φακέλου .
3 . Μετά την παρέλευση της δεκαετούς προθεσμίας
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , τα αποτελέσματα
όλης ή μέρους της αξιολόγησης που έγινε βάσει των
επιστημονικών στοιχείων και των πληροφοριών που
περιέχονται στον φάκελο βάσει του οποίου ενεκρίθη η
πρόσθετη ύλη μπορούν να χρησιμοποιούνται από την
Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος υπέρ άλλου αιτούντος
άδεια κυκλοφορίας μιας πρόσθετης ύλης ήδη εγκεκρι
μένης.
Στην περίπτωση αυτή , o νέος αιτών υποβάλλει, μέσω

συντομότερο.

κράτους μέλους-εισηγητή στην Επιτροπή , η οποία και
επιβεβαιώνει την παραλαβή της το συντομότερο, αίτη

2. Επί των αιτήσεων ανανέωσης εφαρμόζονται κατ'
αναλογία το άρθρο 3 , 2η φράση και τα άρθρα 3A, 4, 7

ση συνοδευόμενη από φάκελο σύμφωνο με τις σχετικές
διατάξεις που θα προβλεφθούν στην οδηγία 87/153/
ΕΟΚ . Αντίγραφο της αίτησης, μαζί με το φάκελο,
διαβιβάζεται επισήμως από τον νέο αιτούντα μέσω του

και 7A .
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κράτους μέλους-εισηγητή στα άλλα κράτη μέλη , τα
οποία και επιβεβαιώνουν την παραλαβή τους το
συντομότερο.

Οι διατάξεις του άρθρου 3, δεύτερη φράση και των
άρθρων 3 A, 4, 7, 7 A εφαρμόζονται κατ1 αναλογία.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 εφαρμόζονται
επίσης για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων ενός
φακέλου που αφορά πρόσθετη ύλη για την οποία η
σχετική άδεια ανακλήθηκε αιτήσει του κατόχου της
άδειας αυτής.
5 . Τα συμπληρωματικά επιστημονικά στοιχεία και
πληροφορίες που είναι αναγκαία για την τροποποίηση
των όρων εγγραφής της πρόσθετης ύλης ή για την
ανανέωση της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 9 B
παράγραφος 1 ή κάθε νέο επιστημονικό στοιχείο ή
πληροφορία που χορηγείται κατά την περίοδο ισχύος
της άδειας της πρόσθετης ύλης δεν πρέπει να χρησιμο
ποιούνται από την Επιτροπή ή από κράτος μέλος υπέρ
άλλου αιτούντος για περίοδο πέντε ετών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας για νέα χρήση ,
της ανανέωσης ή της κατάθεσης των νέων επιστημονι
κών στοιχείων ή πληροφοριών.

Όταν η συμφωνηθείσα περίοδος προστασίας των στοι
χείων για την τροποποίηση των όρων εγγραφής πρό
σθετης ύλης λήγει πρLν από το τέλος της περιόδου που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 , η πενταετής περίοδος
παρατείνεται ώστε το τέλος των δύο περιόδων να
συμπίπτει.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 , o αιτών
άδεια για πρόσθετη ύλη που αναφέρεται στο άρθρο 2
στοιχείο ααα) πρέπει, πριν αρχίσει τοξικολογικές δοκι
μές επί σπονδυλωτών, να επαληθεύει εάν το προϊόν
του ή η δραστική του ουσία δεν έχει ήδη λάβει άδεια.
Εάν χρειάζεται, πληροφορείται από τις αρμόδιες
αρχές κράτους μέλους εάν πρόκειται για το ίδιο προϊ
όν ή δραστική ουσία, τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί.
Εφόσον πρόκειται για ήδη εγκεκριμένο προϊόν ή
δραστική ουσία, o αιτών και o ένας ή πλείονες κάτοχοι
προηγούμενων αδειών λαμβάνουν όλα τα αναγκαία
μέτρα για να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς την
από κοινού χρησιμοποίηση των πληροφοριών, ώστε να
αποφευχθεί η επανάληψη των τοξικολογικών δοκιμών
επί σπονδυλωτών .
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Έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό
Άρθρο 9 Δ

1 . Οι πρόσθετες ύλες που μνημονεύονται στο άρ
θρο 2 στοιχείο αααα) και πληρούν τους όρους που
προβλέπονται στο άρθρο 3 A επιτρέπονται και εγγρά
φονται στο κεφάλαιο III του καταλόγου που προβλέ
πεται στο άρθρο 9 T στοιχείο β).
2. Οι πρόσθετες ύλες που μνημονεύονται στο άρ
θρο 2 στοιχείο αααα) και έχουν εγγραφεί στο παράρ
τημα I πριν από την 1η Απριλίου 1998 επιτρέπονται
και εγγράφονται στο κεφάλαιο III του καταλόγου του
άρθρου 9 T στοιχείο β).
Προσωρινή άδεια για τέσσερα ή πέντε έτη κατ' ανώ
τατο όριο
Άρθρο 9 E

1 . Όσον αφορά τις πρόσθετες ύλες που μνημονεύο
νται στο άρθρο 2 στοιχείο αααα), μπορεί να δοθεί
προσωρινή άδεια σε κοινοτικό επίπεδο για τη χρησιμο

ποίηση μιας νέας πρόσθετης ύλης ή για μια νέα χρήση
ήδη εγκεκριμένης πρόσθετης ύλης, εφόσον πληρούνται
οι όροι του άρθρου 3 A στοιχεία β), γ), δ) και ε) και
μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούται και o όρος του
στοιχείου α) του εν λόγω άρθρου 3 A. Οι εν λόγω
πρόσθετες ύλες εγγράφονται στο κεφάλαιο IV του
καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 9 T στοι
χείο β).
2. H ισχύς της προσωρινής άδειας που μνημονεύε
ται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει την
τετραετία από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
3.

Οι πρόσθετες ύλες οι οποίες μνημονεύονται στο

άρθρο 2 στοιχείο ααα) και οι οποίες έχουν εγγραφεί
στο παράρτημα II πριν από την 1η Απριλίου 1998,
μπορούν να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν προσωρι
νές εθνικές άδειες- οι εν λόγω πρόσθετες ύλες εγγρά
φονται στο κεφάλαιο IV του καταλόγου που προβλέ
πεται στο άρθρο 9 T στοιχείο β). H διάρκεια ισχύος
της προσωρινής άδειας των πρόσθετων αυτών υλών
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη συμπεριλαμβα

νομένης της προαναφερόμενης περιόδου εγγραφής στο
παράρτημα II .
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ
ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:

ΤΙΣ
ΜΕ

Άρθρο 9 ΣΤ

Εαν εντούτοις, o αιτών και o ένας ή πλείονες κάτοχοι
προηγούμενων αδειών για το ίδιο προϊόν δεν καταλή
ξουν σε συμφωνία σχετικά με την κοινοποίηση των
πληροφοριών, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν
εθνικά μέτρα που υποχρεώνουν τον αιτούντα και τον
ή τους κατόχους προηγούμενων αδειών που είναι
εγκατεστημένοι στο έδαφος τους να κοινοποιήσουν τις
πληροφορίες, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη των
τοξικολογικών δοκιμών επί σπονδυλωτών, και να
καθορίζουν τους όρους χρησιμοποίησης των πληροφο
ριών μεριμνώντας για μια εύλογη ισορροπία μεταξύ
των εμπλεκομένων συμφερόντων.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3, τα κράτη μέλη επι
τρέπουν την κυκλοφορία των πρόσθετων υλών του
παραρτήματος B.

Πρόσθετες ύλες περιλαμβανόμενες στο παράρτημα I
πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988
Άρθρο 9 Z

1 . Οι πρόσθετες ύλες οι οποίες μνημονεύονται στο
άρθρο 2 στοιχείο ααα) και οι οποίες έχουν εγγφραφεί
στο παράρτημα I πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988,
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επιτρέπονται προσωρινά απο την 1η Απριλίου 1998
και μεταφέρονται στο παράρτημα B κεφάλαιο I, προ
κειμένου να αξιολογηθούν εκ νέου ως πρόσθετες ύλες
που συνδέονται με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας.

2 . Εν όψει της εκ νέου αξιολόγησής τους, οι πρό
σθετες ύλες που προβλέπονται στην παράγραφο 1
πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο — πριν από την
1η Ιουλίου 1997 — μιας νέας αίτησης χορήγησης άδει
ας- η αίτηση αυτή , συνοδευόμενη από τη μονογραφία
και το ενημερωτικό δελτίο που προβλέπονται αντίστοι
χα στα άρθρα 9 N και 9 Ξ υποβάλλεται στην Επιτροπή
από τον υπεύθυνο του φακέλου βάσει της παλαιάς
αδείας ή από τον ή τους έλκοντες δικαιώματα από
αυτόν, μέσω του κράτους μέλους-εισηγητή με αντίγρα
φο στα μέλη, τα οποία και επιβεβαιώνουν την παραλα
βή.
3 . Διά της διαδικασίας του άρθρου 23 , η προσωρινή
άδεια της πρόσθετης ύλης ανακαλείται μέσω κανονι
σμού και η εγγραφή της στο παράρτημα B κεφάλαιο I
απαλείφεται πριν από την 1η Οκτωβρίου 1999:

α) εάν τα έγγραφα που απαιτούνται στην παρά
γραφο 2 δεν έχουν διαβιβαστεί εμπροθέσμως ή
β) εάν έπειτα από επαλήθευση των εγγράφων, δια
πιστωθεί ότι η μονογραφία ή το ενημερωτικό δελ
τίο δεν είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου
βάσει του οποίου είχει χορηγηθεί η αρχική άδεια.
4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε o υπεύθυνος
κυκλοφορίας μιας πρόσθετης ύλης αναφερόμενης στην
παράγραφο 1 να υποβάλει, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 4 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2000 το αργότε
ρο, το φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 4 με σκοπό
την εκ νέου αξιολόγηση . Σε αντίθετη περίπτωση , η
άδεια για τη συγκεκριμένη πρόσθετη ύλη ανακαλείται
μέσω κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 23 και η εγγραφή της στο παράρτημα B κεφά
λαιο I απαλείφεται.

5 . H Επιτροπή λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα ώστε
η εκ νέου αξιολόγηση των φακέλων που μνημονεύο
νται στην παράγραφο 4 να ολοκληρώνεται το αργότε
ρο τρία έτη μετά την υποβολή του φακέλου .
Με τη διαδικασία του άρθρου 23 , οι άδειες των πρό
σθετων υλών που προβλέπονται στην παράγραφο 1 :
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στο παραρτημα I μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1987 εγκρί
νονται προσωρινά από την 1η Απριλίου 1998 και

μεταφέρονται στο παράρτημα B κεφάλαιο II ενόψει
της έγκρισής τους για περίοδο δέκα ετών ως υλών
συνδεομένων με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας σύμφω
να με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3.

2. Οι πρόσθετες ύλες που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο
— πριν από την 1η Οκτωβρίου 1998 — μιας νέας
αίτησης χορήγησης άδειας. H αίτηση αυτή, συνοδευό
μενη από τη μονογραφία και το ενημερωτικό δελτίο
που προβλέπονται αντίστοιχα στα άρθρα 9 N και 9 Ξ
υποβάλλεται στην Επιτροπή από τον υπεύθυνο του
φακέλου βάσει της παλαιάς αδείας ή από τον ή τους
έλκοντες δικαιώματα από αυτόν, μέσω του κράτους
μέλους-εισηγητή, με αντίγραφο στα κράτη μέλη τα
οποία και επιβεβαιώνουν την παραλαβή .
3. Με τη διαδικασία του άρθρου 23 , οι προσωρινές
άδειες των πρόσθετων υλών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 :
α ) ανακαλούνται και η εγγραφή τους στο παράρτη
μα B κεφάλαιο II απαλείφεται μέσω κανονισμού ,
εάν τα έγγραφα που απαιτούνται στην παράγρα
φο 2 δεν έχουν διαβιβαστεί εμπροθέσμως ή εάν
έπειτα από επαλήθευση των εγγράφων διαπιστω
θεί ότι η μονογραφία ή το ενημερωτικό δελτίο δεν
είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου βάσει
του οποίου είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια ή
β) αντικαθίστανται από άδειες που συνδέονται με τον
υπεύθυνο κυκλοφορίας τους για περίοδο δέκα
ετών μέσω κανονισμού που αρχίζει να ισχύει την
1η Οκτωβρίου 1999 το αργότερο και οι οικείες
πρόσθετες ύλες εγγράφονται στο κεφάλαιο I του
καταλόγου που προβλέπεται στο άρθρο 9 T στοι
χείο β ).

4. Οι διατάξεις του άρθρου 9 B παράραφος 3 εφαρ
μόζονται κατ1 αναλογίαν.
Πρόσθετες ύλες περιλαμβανόμενες στο παράρτημα II
πριν απο την 1η Απριλίου 1998

α) ανακαλούνται και οι εγγραφές στο παράρτημα B
κεφάλαιο I απαλείφονται μέσω κανονισμού ή

Άρθρο 9 Θ

β) αντικαθίστανται από άδειες που συνδέονται με τον
υπεύθυνο κυκλοφορίας τους για περίοδο δέκα
ετών μέσω κανονισμού που αρχίζει να ισχύει την
1 Οκτωβρίου 2003 το αργότερο και εγγράφονται
στο κεφάλαιο I του καταλόγου που προβλέπεται
στο άρθρο 9 T στοιχείο β).

1 . Οι πρόσθετες ύλες του άρθρου 2 στοιχείο ααα)
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II πριν την 1η
Απριλίου 1998 μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν
αντικείμενο προσωρινών εθνικών αδειών. Οι ύλες
αυτές μεταφέρονται στο παράρτημα B κεφάλαιο III
για να λάβουν άδεια ως πρόσθετη ύλη συνδεομένη με
έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας. H διάρκεια της προσωρι
νής αδείας των υλών αυτών δεν μπορεί να υπερβεί τα
πέντε έτη , λαμβανομένης υπόψιν της περιόδου εγγρα
φής στο παράρτημα II .

6.

Εφαρμόζονται κατ' αναλογία οι διατάξεις του

άρθρου 9 B παράγραφος 3 .

Πρόσθετες ύλες περιλαμβανόμενες στο παράρτημα I
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1987
Άρθρο 9 H

1 . Οι πρόσθετες ύλες οι οποίες μνημονεύονται στο
άρθρο 2 στοιχείο ααα) και οι οποίες έχουν εγγραφεί

2.

Οι πρόσθετες ύλες που προβλέπονται στην

παράγραφο 1 πρέπει πριν από την 1η Οκτωβρίου 1998
να αποτελέσουν αντικείμενο μιας νέας αίτησης χορή
γησης άδειας. H αίτηση αυτή, συνοδευόμενη από τη
μονογραφία και το ενημερωτικό δελτίο που προβλέ
πονται αντίστοιχα στα άρθρα 9 N και 9 Ξ υποβάλλεται
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στην Επιτροπή απο τον υπεύθυνο του φακέλου βάσει
της παλαιάς αδείας ή από τον ή τους έλκοντες δικαιώ
ματα από αυτόν, μέσω του κράτους μέλους-εισηγητή ,
με αντίγραφο στα κράτη μέλη τα οποία και επιβεβαιώ
νουν την παραλαβή.
3 . Με τη διαδικασία του άρθρου 23 , οι προσωρινές
άδειες των πρόσθετων υλών που προβλέπονται στην
παράγραφο 1 :
α) ανακαλούνται και η εγγραφή τους στο παράρτη
μα B κεφάλαιο III απαλείφεται μέσω κανονισμού ,
εάν τα έγγρφα που απαιτούνται στην παράγρα
φο 2 δεν έχουν διαβιβαστεί εμπροθέσμως, ή εάν
έπειτα από επαλήθευση των εγγράφων διαπιστω
θεί ότι η μονογραφία ή το ενημερωτικό δελτίο δεν
είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου βάσει
του οποίου είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια, ή

β) αντικαθίστανται από τις προσωρινές άδειες της
παραγράφου 1 που συνδέονται με τον υπεύθυνο
κυκλοφορίας τους για περίοδο δέκα ετών μέσω
κανονισμού που αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτω
βρίου 1999 το αργότερο και οι οικείες πρόσθετες
ύλες εγγράφονται στο κεφάλαιο II του καταλόγου
που προβλέπεται στο άρθρο 9 T στοιχείο β).
4. Οι διατάξεις του άρθρου 9 B παράγραφος 3
εφαρμόζονται κατ ' αναλογίαν.
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Άρθρο 9 Λ

1 . H έγκριση των προσθέτων υλών που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 στοιχείο ααα) συνεπάγεται τη χορή
γηση ενός ή περισσοτέρων αριθμών μητρώου στον ή
τους υπευθύνους κυκλοφορίας καθώς και αριθμού
καταχώρησης ΕΚ της πρόσθετης ύλης.

2. H έγκριση των πρόσθετων υλών που αναφέρο
νται στο άρθρο 2 στοιχείο αααα) συνεπάγεται τη
χορήγηση αριθμού καταχώρησης ΕΚ.
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ

Άρθρο 9 M

H άδεια για μια πρόσθετη ύλη ανακαλείται με κανο
νισμό:
— κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου κυκλοφορίας της
πρόσθετης ύλης, εφόσον πρόκειται για πρόσθετη
ύλη του άρθρου 23 στοιχείο ααα),
— εάν παύει να πληρούται ένας από τους όρους
έγκρισης της πρόσθετης ύλης σύμφωνα με το άρ
θρο 3 A ,

Άρθρο 9 /

Οι αιτήσεις αδείας κυκλοφορίας που υποβάλλονται
στο διάστημα από την 1η Απριλίου 1998, και τις
30 Σεπτεμβρίου 1999, επί των οποίων η Επιτροπή δεν
έχει αποφασίσει μέχρι την ημερομηνία αυτή , εξετάζο
νται βάσει των άρθρων 3, 3 A, 7 , 7 A, 9, 9 A, 9 B , 9 Γ,
9 Δ, 9 E, 9 N και 9 Ξ , κατά περίπτωση .
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ

— εάν δεν παρασχεθεί τυποποιημένο δείγμα της
πρόσθετης ύλης στις επίσημες αρχές που το ζήτη
σαν ή η πρόσθετη ύλη που κυκλοφορεί δεν αντι
στοιχεί στο τυποποιημένο δείγμα της εγκεκριμένης
πρόσθετης ύλης,
— εάν δεν παρασχεθεί δείγμα αναφοράς της δραστι
κής ουσίας στις επίσημες αρχές που το ζήτησαν,
— εάν o υπεύθυνος κυκλοφορίας της πρόσθετης ύλης
δεν παράσχει εντός καθορισμένης προθεσμίας τις
πληροφορίες που ζήτησε αρμόδιος της Επιτροπής.

Άρθρο 9 K

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, στον τομέα των
ζωοτροφών, επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνον των
πρόσθετων υλών που εγκρίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και ότι οι πρόσθετες
αυτές ύλες μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον ενσω
ματωμένες στις ζωοτροφές υπό τους όρους που προ
βλέπονται στον κανονισμό αδείας.

Ωστόσο, η εν λόγω πρόσθετη ύλη μπορεί παρά ταύτα
να επιτραπεί με σκοπό τη διάθεσή της για περίοδο
ενός έτους το πολύ εφόσον εξακολουθούν να πληρού
νται τουλάχιστον οι όροι του άρθρου 3 A στοιχεία β)
και ε).
ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

2. Κατά παρέκκλιση εκ της παραγράφου 1 , οι πρό
σθετες ουσίες που ανήκουν σε άλλες ομάδες εκτός των
" αντιβιοτικών", των "κοκκιδιοστατικών και άλλων
φαρμακευτικών ουσιών" και των "αυξητικών παρα
γόντων", μπορούν να χρησιμοποιούνται χορηγούμενες
με άλλον τρόπο πλήν της ενσωμάτωσης στις ζωοτρο
φές, εφόσον o τρόπος αυτός προβλέπεται στον κανο
νισμό αδείας.

Άρθρο 9 N

3 . Τα κράτη μέλη μεριμνούν ιδίως ώστε οι πρόσθε
τες ύλες να προστίθενται στις πρώτες ύλες και στις
απλές ζωοτροφές μόνον εφόσον η χρήση τους προβλέ
πεται ρητά στον κανονισμό αδείας.

μόνιμη επιτροπή ζωοτροφών γνωμοδοτεί, ενδεχομένως
αφού επιφέρει τις αναγκαίες τροποποιήσεις, σχετικά
με τη μονογραφία της πρόσθετης ύλης που υποβάλλε
ται δια του φακέλου στο άρθρο 4.

1 . Βάσει της οδηγίας 87/153/EOK, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε o αιτών να υποβάλει μονογραφία για
τις πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο άρθρο 2
στοιχείο ααα).
2. Κατά τη διαδικασία εγκρίσεως των πρόσθετων
υλών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ααα), η
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Με τη διαδικασία του άρθρου 23 , η Επιτροπή εγκρίνει
την γνωμοδότηση της μόνιμης επιτροπής ζωοτροφών
σχετικά με τη μονογραφία και τις τροποποιήσεις της.

3 . Μονογραφίες μπορούν να εγκρίνονται και για
πρόσθετες ύλες που ανήκουν σε ομάδες άλλες από
αυτές της παραγράφου 1 , με τη διαδικασία της παρα
γράφου 2.
4. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν
να ανατρέχουν στη μονογραφία:
α) για να διαπιστώσουν αν μια πρόσθετη ύλη για την
οποία ζητείται άδεια κυκλοφορίας συνιστά καινο
τομία ή απομίμηση·

β) για να επιβεβαιώνουν ότι η πρόσθετη ύλη που
κυκλοφορεί αντιστοιχεί όντως στην πρόσθετη ύλη
που περιγράφεται στο φάκελο βάσει του οποίου
έχει χορηγηθεί η κοινοτική άδεια.
5 . Οι μελλοντικές τροποποιήσεις των μονογραφιών
λόγω της εξέλιξης των επιστημονικών και τεχνικών
γνώσεων υποβάλλονται προς γνωμοδότηση στη μόνιμη
επιτροπή ζωοτροφών, δια της διαδικασίας του άρ
θρου 23 .

Άρθρο 9 z

1 . Βάσει της οδηγίας 87/153/EOK, τα κράτη μέλη
μεριμνούν ώστε o αιτών να υποβάλει ενημερωτικό
δελτίο που να περιλαμβάνει περιληπτικά τα χαρακτη
ριστικά και τις ιδιότητες της πρόσθετης ύλης. Στην
περίπτωση των προσθέτων υλών του άρθρου 2 στοι
χείο ααα) και οσάκις εφαρμόζεται η παράγραφος 3
του άρθρου 9 N , το ενημερωτικό δελτίο συνοψίζει τα
χαρακτηριστικά και τις σημαντικότερες ιδιότητες που
αναφέρονται στη μονογραφία του άρθρου 9 N.
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μονογραφία σύμφωνα με το άρθρο 9 N , καθώς και ένα

δείγμα αναφοράς της δραστικής ουσίας.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης των χαρακτηριστι
κών ή των ιδιοτήτων της πρόσθετης ύλης, κατατίθεται
νέο τυποποιημένο δείγμα που αντιστοιχεί στη νέα
μονογραφία πρόσθετης ύλης.
3 . Οι λεπτομέρειες κατάθεσης και διατήρησης των
τυποποιημένων δειγμάτων θεσπίζονται με τη διαδικα
σία του άρθρου 23 .
ΜΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΥΛΩΝ

Άρθρο 9 Π

1 . Οι μέγιστες και οι ελάχιστες περιεκτικότητες που
καθορίζονται για ορισμένες πρόσθετες ύλες αφορούν
τις πλήρεις ζίοοτροφές των οποίων η περιεκτικότητα
σε υγρασία είναι 12% , εφόσον δεν προβλέπονται ειδι
κές διατάξεις στον κανονισμό άδειας.
Εάν η ουσία που εγκρίνεται ως πρόσθετη ύλη απαντά
ται και σε φυσική κατάσταση σε ορισμένες πρώτες
ύλες της ζωοτροφής, το τμήμα της πρόσθετης ύλης
που μπορεί να ενσωματώνεται υπολογίζεται κατά τρό
πο ώστε το σύνολο των προστιθέμενων στοιχείων και
των στοιχείων που υπάρχουν εκ φύσεως να μην υπερ
βαίνει τη μέγιστη περιεκτικότητα που προβλέπεται
στον κανονισμό άδειας.

2. H ανάμειξη πρόσθετων υλών στα προμείγματα
και τις ζωοτροφές επιτρέπεται μόνον εφόσον τηρείται
η φυσικοχημική και βιολογική συμβατότητα μεταξύ
των συστατικών του μείγματος ανάλογα με τα επιδιω
κόμενα αποτελέσματα.

3. Εάν δεν πρόκειται για μείγμα για το οποίο χορη
γείται ειδική άδεια πρόσθετης ύλης, τα κράτη μέλη
ορίζουν ότι:

2.

Με την διαδικασία του άρθρου 23 εγκρίνονται:

— το ενημερωτικό δελτίο,
— οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του λόγω επιστη
μονικών και τεχνικών εξελίξεων.
3 . Για να διευκολύνεται η αναγνώριση των πρόσθε
των υλών που αναφέρονται στη παράγραφο 1 κατά
τους επίσημους ελέγχους, το ενημερωτικό δελτίο που
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφηιιερίόα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

α ) τα αντιβιοτικά και οι αυξητικοί παράγοντες δεν
δύνανταL να αναμειγνύονται ούτε εντός της ίδιας
ομάδας ούτε μεταξύ δύο ομάδων
β) τα κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές
ουσίες δεν δύνανται να αναμειγνύονται με τα αντι
βιοτικά και τους αυξητικούς παράγοντες όταν τα
κοκκιδιοστατικά έχουν επίσης , για την ίδια κατη
γορία ζώων, και αντιβιοτική δράση ή δράση αυξη
τικού παράγοντα*
γ) τα κοκκιδιοστατικά και οι άλλες φαρμακευτικές
ουσίες δεν δύνανται να αναμειγνύονται μεταξύ
τους, όταν έχουν παρόμοια δράση .

ΤΥΠΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ

Άρθρο 9 Ο
1 . Για τις πρόσθετες ύλες του άρθρου 2 στοι
χείο ααα), o υπεύθυνος κυκλοφορίας πρέπει να θέτει,
κατόπιν σχετικής αιτήσεως, στη διάθεση των εθνικών
αρχών ελέγχου των κρατών μελών, ένα τυποποιημένο
δείγμα που να διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά καL τις
ιδιότητες της πρόσθετης ύλης που περιγράφονται στη

4. H ανάμειξη αντιβιοτικών, αυξητικών παραγό
ντων, κοκκιδιοστατικών και άλλων φαρμακευτιών
ουσιών με μικροοργανισμούς απαγορεύεται, εκτός εάν
αυτό επιτρέπεται στον κανονισμό άδειας κυκλοφορίας
του μικροοργανισμού .

5 . Κατά παρέκκλιση του άρθρου 3 και των παρα
γράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου , τα κράτη μέλη
μπορούν να επιτρέπουν, εφόσον πρόκειται για πρακτι
κές δοκιμές επιστημονικού και μη εμπορικού χαρακτή
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ρος, τη χρησιμοποίηση ως πρόσθετων υλών προϊόντων
μη εγκεκριμένων σε κοινοτικό επίπεδο ή πρόσθετων
υλών με όρους διαφορετικούς από αυτούς που προ
βλέπονται στον κανονισμό άδειας εφόσον:

— κεφαλαίο III : κατάλογος των άλλων πρόσθετων
υλών για τις οποίες χορηγείται άδεια απεριορί
στου ισχύος ,

— κεφάλαιο IV: κατάλογος των άλλων πρόσθετων
υλών για τις οποίες χορηγείται προσωρινή
άδεια (της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τα
τέσσερα έτη ή τα πέντε έτη για τις πρόσθετες
ύλες που αποτέλεσαν το αντικείμενο προσωρι
νής άδειας πριν από την 1η Απριλίου 1998).»

— οι δοκιμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
αρχές και τις προϋποθέσεις που θα καθορισθούν
με την οδηγία 87/ 153/EOK και
— πραγματοποιείται επαρκής επίσημος έλεγχος.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 9 Ρ

Οι τροποποιήσεις των παραρτηματων θεσπίζονται με
τη διαδικασία του άρθρου 23 .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ

Άρθρο 9 Σ

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι υπεύθυνοι κυκλοφο
ρίας των πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο άρ
θρο 2 στοιχείο ααα) να διαβιβάζουν, το συντομότερο
δυνατό, στην Επιτροπή το όνομα ή την εταιρική
επωνυμία τους και τη διεύθυνση ή την έδρα των
παραγωγών στους οποίους επέτρεψαν την παραγωγή
πρόσθετων ύλων και, εάν οι παραγωγοί αυτοί είναι
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, το όνομα ή την εταιρι
κή επωνυμία καθώς και τη διεύθυνση ή την έδρα των
εκπροσώπων τους στην Κοινότητα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
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5 . Μεταξύ των άρθρων 9 T και 10 παρεμβάλλεται o
κάτωθι τίτλος:
« ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ »

6. Μεταξύ των άρθρων 10 και 11 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:
« ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ »

7 . Στο άρθρο 11 οι όροι «απαριθμούνται στο παράρτη
μα I » αντικαθίστανται από τον όρο «επιτρέπονται».
8. Μεταξύ των άρθρων 11 και 12 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:
« ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ»

9. Μεταξύ των άρθρων 12 και 13 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος :
« ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟ
ΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ H ΠΡΟΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΟΦΕΣ »

10. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί
μενο:

Άρθρο 9 T

Κάθε χρόνο και το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου , η
Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα WJV
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C:
α) τον κατάλογο των υπεύθυνων κυκλοφορίας που
αναφέρονται στο άρθρο 9 Σ, το όνομα των παρα
γωγών στους οποίους επέτρεψαν την παραγωγή
πρόσθετων υλών καθώς και των εκπροσώπων τους
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εάν οι εν λόγω παρα
γωγοί είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα-

β) τον κατάλογο των επιτρεπόμενων προσθέτων
υλών, με τις ακόλουθες υποδιαιρέσεις:
— κεφάλαιο I : κατάλογος των πρόσθετων υλών οι
οποίες συνδέονται με έναν υπεύθυνο κυκλοφο
ρίας και για τις οποίες χορηγείται άδεια δεκαε
τούς ισχύος,

— κεφάλαιο II : κατάλογος των πρόσθετων υλών
οι οποίες συνδέονται με έναν υπεύθυνο κυκλο
φορίας και για τις οποίες χορηγείται προσωρι

νή άδεια (της οποίας η ισχύς δεν υπερβαίνει τα
τέσσερα έτη ή τα πέντε έτη για τις πρόσθετες
ύλες που αποτέλεσαν το αντικείμενο προσωρι
νής άδειας πριν από την 1η Απριλίου 1998),

«Άρθρο 13

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι ορισμένες πρόσθετες
ύλες αναφερόμενες στην παρούσα οδηγία, τα προμείγ
ματα που παρασκευάζονται από τις ύλες αυτές για να
ενσωματωθούν στις σύνθετες ζωοτροφές, καθώς και οι
σύνθετες ζωοτροφές που περιέχουν τα προμείγματα
αυτά μπορούν να κυκλοφορούν ή να χρησιμοποιού
νται μόνον από εγκαταστάσεις ή ενδιαμέσους που
πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις της οδηγίας 95/
69/EK του Συμβουλίου , της 22ας Δεκεμβρίου 1995 , για
τη θέσπιση TOJV όρων και των κανόνων που εφαρ
μόζονται για την έγκριση και την εγγραφή ορισμένων
εγκαταστάσειον και ενδιαμέσων στον τομέα της δια
τροφής των ζώων (').
2.

Τα κράτη μέλη ορίζουν:

α) ότι οι πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο
μέρος A του παραρτήματος A μπορούν να χορη
γούνται μόνον από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις :
i ) σε ενδιαμέσους ή εγκαταστάσεις που παρα
σκευάζουν προμείγματα και έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) αντίστοιχα,
της οδηγίας 95/96 (ΕΚ ) και
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ii) υπό μορφή προμειγμάτων, μόνον σε ενδιάμε
σους ή εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν
σύνθετες ζωοτροφές προκειμένου να τις θέ
σουν σε κυκλοφορία ή αποκλειστικά για τις
κτηνοτροφικές τους ανάγκες και που έχουν
εγκριθεί βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή
του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) ή ε)
αντίστοιχα, της προαναφερόμενης οδηγίας·

α) οι πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο μέρος B

β) ότι οι πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο

β) οι πρόσθετες ύλες που αναφέρονται στο μέρος A ή

μέρος B του παραρτήματος A μπορούν να χορη

γούνται μόνον από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις:
i) σε ενδιαμέσους ή εγκαταστάσεις που παρα
σκευάζουν προμείγματα και έχουν εγκριθεί
βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 ή του
άθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) αντίστοιχα,
της προαναφερόμενης οδηγίας και
ii) υπό μορφή προμειγμάτων:

— μόνο σε ενδιαμέσους εγκεκριμένους βάσει
του άρθρου 3 της προαναφερόμενης οδη
γίας ή

— μόνο σε εγκαταστάσεις που παρασκε
υάζουν σύνθετες ζωοτροφές για να τις
θέσουν σε κυκλοφορία ή αποκλειστικά για
τις κτηνοτροφικές τους ανάγκες και έχουν
καταγραφεί βάσει του άρθρου 7 παράγρα
φος 2 στοιχείο γ) ή δ) αντίστοιχα ή ενδεχο
μένως, έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 2
παράγραφος 2 στοιχείο γ) ή ε) της προανα
φερόμενης οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πρόσθετες ύλες που
αναφέρονται στα μέρη A και B του παραρτήματος A
μπορούν να ενσωματώνονται στις σύνθετες ζωοτροφές
μόνον εφόσον έχουν παρασκευαστεί προηγουμένως
υπό μορφή προμειγμάτων περιλαμβανόντων υπόστρω

μα από εγκαταστάσεις πληρούσες τις προϋποθέσεις
του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας
95/69/EK. Τα προμείγματα αυτά μπορούν να ενσωμα
τώνονται στις σύνθετες ζωοτροφές μόνον κατ' αναλο

γίαν 0,2% κατά βάρος τουλάχιστον.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο δεύτερη φρά
ση, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την ενσω

μάτωση προμειγμάτων στις σύνθετες ζωοτροφές σε
μικρότερη αναλογία και μέχρι 0,05 κατά βάρος, εφό
σον το επιτρέπει η ποσοτική και ποιοτική σύνθεση του

προμείγματος και έχουν διαπιστώσει εκ των προτέρων
ότι οι εγκαταστάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις του
κεφαλαίου I παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας
95/69/EK προκειμένου να κατανέμονται τα προμείγμα
τα ομοιογενώς και να τηρούνται οι περιεκτικότητες σε
πρόσθετες ύλες οι οποίες έχουν ορισθεί για την πλήρη
ζωοτροφή .

H εγγραφή των παρασκευαστών του δευτέρου εδα
φίου στον εθνικό κατάλογο γίνεται σε ειδική στήλη με

τίτλο "Παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών δυναμέ
νων να χρησιμοποιούν προμείγματα σε ελάχιστη ανα
λογία 0,05 % κατά βάρος".

4.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κρά

τη μέλη ορίζουν ότι:

του παραρτήματος A μπορούν να χορηγούνται σε

εγκεκριμένους ενδιαμέσους ή σε καταγραμμένες
εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν σύνθετες
ζωοτροφές για κατοικίδια και ανταποκρίνονται
στις προϋποθέσεις, κατά περίπτωση , του άρθρου 3
παράγραφος 1 ή του άρθρου 7 παράγραφος 2
στοιχείο γ) ή δ) της οδηγίας 95/69/EK·
B του παραρτήματος A μπορούν να χορηγούνται
στο τελευταίο στάδιο της κυκλοφορίας στις εγκα
ταστάσεις που παρασκευάζουν σύνθετες ζωοτρο
φές, εφόσον:

— o κανονισμός για τη χορήγηση κοινοτικής άδει
ας της πρόσθετης ύλης προβλέπει, για ένα
συγκεκριμένο παρασκεύασμα της πρόσθετης
ύλης, την απευθείας προσθήκη στις σύνθετες
ζωοτροφές και

— o παρασκευαστής σύνθετων ζωοτροφών είναι
εγκεκριμένος σύμφωνα με το άρθρο 2 παρά
γραφος 2 στοιχείο γ) της προαναφερόμενης
οδηγίας για τις πρόσθετες ύλες που αναφέρον
ται στο μέρος A του παραρτήματος A, ή είναι
καταγραμμένος σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 2 στοιχείο γ) της προαναφερόμε
νης οδηγίας για τις πρόσθετες ύλες που αναφέ
ρονται στο μέρος B του παραρτήματος A και

— διαπιστώθηκε επί τόπου ότι o παρασκευαστής
διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογία που ορίζε
ται στο κεφάλαιο I παράγραφος 3 στοιχείο β) ή
στο κεφάλαιο II στοιχείο γ) του παραρτήματος
της προαναφερόμενης οδηγίας για να προσθέ
τει απευθείας το συγκεκριμένο παρασκεύασμα
στη σύνθετη ζωοτροφή .
H εγγραφή των παρασκευαστών αυτών στον εθνι
κό κατάλογο γίνεται σε ειδική στήλη με τίτλο
"Παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών δυναμέ
νων να προσθέτουν απ' ευθείας: αντιβιοτικά, κοκ

κιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες και
αυξητικούς παράγοντες στις σύνθετες ζωοτροφές"
ή "Παρασκευαστές σύνθετων ζωοτροφών δυναμέ
νων να προσθέτουν απ ' ευθείας χαλκό, σελήνιο
και βιταμίνες A και D στις σύνθετες ζωοτροφές."

5. Κατά παρέκκλιση εκ του άρθρου 7 της οδηγίας
95/69/EK και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος
άρθρου, η Φινλανδία και για το τμήμα του σουηδικού
εδάφους βορειότερα του γεωγραφικού πλάτους 60° , η
Σουηδία, μπορούν μέχρι την 1η Ιουλίου 2000, λόγω
των ειδικών συνθηκών διατροφής των ζώων τους, να
επιτρέψουν να παραδίδονται σε κτηνοτρόφους προ
μείγματα βιταμινών, προβιταμινών και ουσιών με ανά
λογη δράση, σαφώς καθορισμένων από χημική άποψη,
προκειμένου να προστεθούν απευθείας σε πρώτες ύλες
φυτικής προέλευσης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέ
σεις :

— οι οδηγίες χρήσης αναφέρουν σαφώς τη δόση που
πρέπει να τηρείται κατά είδη ή κατηγορίες ζώων
ανάλογα με τη φύση της χρησιμοποιουμένης ζωο
τροφής.
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— η Φινλανδία και η Σουηδία λαμβάνουν ειδικά
μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης των προμειγμάτων
αυτών .

Ο ΕΕ αριθ. L 332 της 30. 12. 1995 , σ. 15 .»
11 . Μεταξύ των άρθρων 13 και 14 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:
«ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΩΝ »

12. Τα άρθρα 14 έως 17 τροποποιούνται ως εξής:
«Άρθρο 14

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι επιτρεπόμενες
πρόσθετες ύλες μπορούν να κυκλοφορήσουν προκει
μένου να χρησιμοποιηθούν στη διατροφή των ζώων,
μόνον εφόσον η συσκευασία, το δοχείο ή μια ετικέτα
επικολλημένη σε αυτό φέρει τις ακόλουθες ευδιάκρι
τες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις , οι οποίες
καθιστούν υπεύθυνο τον παραγωγό , το συσκευαστή ,
τον εισαγωγέα, τον πωλητή ή το διανομέα, τον εγκα
τεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας:

A. για όλες τις πρόσθετες ύλες, εκτός από τα ένζυμα
και τους μικροοργανισμούς:

α) την ειδική ονομασία που είχε δοθεί στην πρό
σθετη ύλη κατά τη χορήγηση της άδειας, τον
αριθμό καταχώρισης ΕΚ της πρόσθετης ύλης
και, στην περίπτωση πρόσθετης ύλης προβλε
πόμενης στο άρθρο 2 στοιχείο ααα), την εμπο
ρική επωνυμία και τον αριθμό μητρώου του
υπευθύνου κυκλοφορίας·
β ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του υπεθύνου
για τις ενδείξεις που αναφέρονται στην παρού
σα παράγραφογ) το καθαρό βάρος και, για υγρές πρόσθετες
ύλες , είτε τον καθαρό όγκο, είτε το καθαρό
βάρος·
δ ) κατά περίπτωση , τον αριθμό έγκρισης που
εδόθη στην εγκατάσταση ή στον ενδιάμεσο
σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 95/69/EK
ή τον αριθμό καταχώρησης που εδόθη στην
εγκατάσταση ή τον ενδιάμεσο, σύμφωνα με το
άρθρο 10 της προαναφερόμενης οδηγίας.
B. Επιπλέον για:

α) τα αντιβιοτικά, αυξητικούς παράγοντες, κοκκι
διοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες:
το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του παρασκε
υαστή , εάν αυτός δεν είναι υπεύθυνος για τις
ενδείξεις των ετικετών, την περιεκτικότητα σε
δραστικές ουσίες, την ημερομηνία λήξης της
εγγύησης ή τη διάρκεια συντήρησης από την
ημερομηνία παρασκευής, τον αριθμό και την
ημερομηνία παρασκευής της παρτίδας, τις
οδηγίες χρήσης και ενδεχομένως μια σύσταση
σχετικά με τους όρους ασφαλούς χρήσης, στην
περίπτωση που αυτές οι πρόσθετες ύλες απο
τελούν αντικείμενο ιδιαίτερων διατάξεων κατά
τη χορήγηση άδειας·
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p) τη βιταμίνη E: την περιεκτικότητα σε α-τοκο
φερόλη και την ημερομηνία λήξης της εγγύη
σης της περιεκτικότητας ή τη διάρκεια συντή
ρησης από την ημερομηνία παρασκευής-

γ) τις άλλες βιταμίνες εκτός από τη βιταμίνη E,
τις προβιταμίνες και τις ουσίες με ανάλογη
δράση: την περιεκτικότητα σε δραστική ουσία
και την ημερομηνία λήξης της εγγύησης της
περιεκτικότητας, ή τη διάρκεια συντήρησης
από την ημερομηνία παρασκευής·
δ) τα ιχνοστοιχεία, χρωστικές ουσίες, συμπερι
λαμβανομένων των πιγμέντων, συντηρητικά
και άλλες πρόσθετες ύλες, εκτός από αυτές
που ανήκουν στις ομάδες των ενζύμων και
των μικροοργανισμών: την περιεκτικότητα σε
δραστικές ουσίες.
Γ. Για τις πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις ομάδες:

α) των ενζύμων: την ειδική ονομασία του ή των
δραστικών συστατικών ανάλογα με την ή τις
ενζυματικές τους ενεργότητες, σύμφωνα με την
άδεια κυκλοφορίας τους, τον αριθμό αναγνώ
ρισης κατά τη Διεθνή Ένωση Βιοχημείας, τις
μονάδας ενεργότητας (') (μονάδες ενεργότητας
ανά γραμμάριο ή μονάδες ενεργότητας ανά
χιλιοστόλιτρο), τον αριθμό καταχώρησης ΕΚ
της πρόσθετης ύλης, το όνομα ή την εταιρική
επωνυμία και τη διεύθυνση ή την εταιρική
έδρα του υπευθύνου για τις ενδείξεις των ετι
κετών, το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και
τη διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του παρα
σκευαστή , έαν αυτός δεν είναι υπεύθυνος για
το περιεχόμενο των ετικετών, τον αριθμό έγ
κρισης που απονέμεται στην εγκατάσταση ή
τον ενδιάμεσο κατ' άρθρο 5 της οδηγίας 95/
69/EK, την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή
τη διάρκεια συντήρησης από την ημερομηνία
παρασκευής, τον αριθμό της παρτίδας και την
ημερομηνία παρασκευής , τις οδηγίες χρήσης
που προσδιορίζουν μεταξύ άλλων τη συνιστώ
μενη δόση , ενδεχομένως υπό τύπο μέγιστης
και ελάχιστης ανάλογα με το ή τα ποσοστά
κατά βάρος της ή των σχετικών πρώτων υλών
ανά χιλιόγραμμο πλήρους τροφής, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην
άδεια κυκλοφορίας της πρόσθετης ύλης, και
ενδεχομένως, τις συστάσεις σχετικά με τους
όρους ασφάλειας κατά τη χρήση που προβλέ
πονται στην άδεια κυκλοφορίας της πρόσθετης
ύλης, το καθαρό βάρος και, προκειμένου για
τις υγρές πρόσθετες ύλες, είτε τον καθαρό
όγκο, είτε το καθαρό βάρος, ενδεχομένως
μνεία των σημαντικών ιδιαίτερων χαρακτηρι
στικών που οφείλονται στη μέθοδο παρασκε
υής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σήμανσης
που προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας
της πρόσθετης ύλης·

β) των μικροοργανισμών: τα στοιχεία αναγνώρι
σης του ή των στελεχών σύμφωνα με την άδεια
κυκλοφορίας, τον αριθμό κατάθεσης του ή
των στελεχών, τον αριθμό μονάδων που σχη
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ματίζουν αποικίες (CFU ανά γραμμάριο), τον
αριθμό καταχώρησης ΕΚ της πρόσθετης ύλης,
το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του υπεύθυνου
της επισήμανσης, το όνομα ή την εταιρική
επωνυμία και τη διεύθυνση ή την εταιρική
έδρα του παρασκευαστή , εάν αυτός δεν είναι
υπεύθυνος για το περιεχόμενο των ετικετών,
τον αριθμό έγκρισης που απονέμεται στην
εγκατάσταση ή τον ενδιάμεσο σύμφωνα με το
άρθρο 5 της οδηγίας 95/69/EK, την ημερομη
νία λήξης της εγγύησης ή τη διάρκεια συντή
ρησης από την ημερομηνία παρασκευής, τον
αριθμό και την ημερομηνία παρασκευής της
παρτίδας, τις οδηγίες χρήσης και, ενδεχομέ
νως, τις συστάσεις σχετικά με τους όρους
ασφάλειας κατά τη χρήση που προβλέπονται
στην άδεια κυκλοφορίας της πρόσθετης ύλης ,
το καθαρό βάρος και, προκειμένου για τις
υγρές πρόσθετες ύλες, είτε τον καθαρό όγκο
είτε το καθαρό βάρος, ενδεχομένως, μνεία των
σημαντικών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που
οφείλονται στη μέθοδο παρασκευής, σύμφωνα
με τις διατάξεις όσον αφορά τη σήμανση που
προβλέπονται στην άδεια κυκλοφορίας της
πρόσθετης ύλης.

2 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι η ειδική ονομασία της
πρόσθετης ύλης μπορεί να συνοδεύεται, όταν οι ενδεί
ξεις αυτές δεν απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 :
α) από την εμπορική ονομασία-

β ) από το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και από τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του παρασκευαστή ,
εάν αυτός δεν είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο
των ετικετών, τις οδηγίες χρήσης και ενδεχομένως
σύσταση για την ασφαλή χρήση .

3 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι και άλλες πληροφορί
ες, εκτός από αυτές που επιβάλλονται ή επιτρέπονται
δυνάμει των παραγράφων 1 και 2, μπορούν να ανα
γράφονται στις συσκευασίες, τα δοχεία ή τις ετικέτες,
με την προϋπόθεση ότι διαχωρίζονται σαφώς από τις
προαναφερόμενες ενδείξεις σήμανσης.
(') Μονάδες ενεργότητας εκφραζόμενες σε micromole
προϊόντος που ελευθερώνεται ανά λεπτό, ανά
γραμμάριο ενζυματικού παρασκευάσματος.
Άρθρο 15

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα προμείγματα μπο
ρούν να διατίθενται στο εμπόριο μόνον εφόσον η
συσκευασία, το δοχείο ή η ετικέτα του φέρει τις ακό
λουθες ευδιάκριτες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες
ενδείξεις, οι οποίες καθιστούν υπεύθυνο τον παραγω

γό, το συσκευαστή , τον εισαγωγέα, τον πωλητή ή το
διανομέα τον εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινό
τητας »:

A. για όλα τα προμείγματα:

α) την ονομασία "πρόμειγμα"
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β) τις οδηγίες χρήσης και ενδεχομένως συστάσεις
για την ασφαλή χρήση των προμειγμάτων

γ) το είδος ή την κατηγορία των ζώων για τα
οποία προορίζεται το πρόμειγμαδ) το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του υπεύθυνου
για τις ενδείξεις που προβλέπονται στην
παρούσα παράγραφο
ε ) το καθαρό βάρος και, προκειμένου για τα
υγρά, είτε τον καθαρό όγκο είτε το καθαρό
βάρος

στ) κατά περίπτωση , τον αριθμό έγκρισης που
απονέμεται στην εγκατάσταση ή στον ενδιάμε
σο σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 95/
69/EK ή τον αριθμό καταχώρισης που απονέ
μεται στην εγκατάσταση ή στον ενδιάμεσο
σύμφωνα με το άρθρο 10 της προαναφερόμε
νης οδηγίας.
B. Επιπλέον, για τα προμείγματα στα οποία ενσωμα
τώθηκαν οι πρόσθετες ύλες που απαριθμούνται
κατωτέρω:
α) αντιβιοτικά, αυξητικοί παράγοντες, κοκκιδιο
στατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες- το
όνομα ή την εμπορική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του παρσκευ
αστή , εάν αυτός δεν είναι υπεύθυνος για τις
ενδείξεις των ετικετών, την ειδική ονομασία
που δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορή
γηση της άδειας, την περιεκτικότητα σε δρα
στικές ουσίες, την ημερομηνία λήξης της εγγυ
ημένης περιεκτικότητας ή τη διάρκεια συντή
ρησης από την ημερομηνία παρασκευής
β) ουσίες με αντιοξειδωτικές επενέργειες: την
ειδική ονομασία που δίνεται στην πρόθετη ύλη
κατά τη χορήγηση της άδειας και την περιεκτι
κότητα σε δραστικές ουσίες, εφόσον έχει καθο
ριστεί μέγιστη περιεκτικότητα για τις πλήρεις
ζωοτροφές κατά τη χορήγηση της άδειας για
την πρόσθετη ύλη

γ) χρωστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και
των μη διαλυτών: την ειδική ονομασία που
δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση
της άδειας και την περιεκτικότητα σε δραστι
κές ουσίες, εφόσον έχει καθοριστεί μέγιστη
περιεκτικότητα για τις πλήρεις ζωοτροφές
κατά τη χορήγηση της άδειας για την πρόσθε
τη ύλη
δ) βιταμίνη E: την ειδική ονομασία της πρόσθε
της ύλης κατά τη χορήγηση της άδειας και την
περιεκτικότητα α-τοκοφερόλης καθώς και την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης περιεκτικότη
τας ή τη διάρκεια συντήρησης από την ημερο
μηνία παρασκευήςε ) άλλες βιταμίνες εκτός από τη βιταμίνη E , προ
βιταμίνες και πρόσθετες ύλες με ανάλογη δρά
ση : την ειδική ονομασία της πρόσθετης ύλης
κατά τη χορήγηση της άδειας , την περιεκτικό
τητα σε δραστικές ουσίες και την ημερομηνία
λήξης της εγγύησης περιεκτικότητας ή τη διάρ
κεια συντήρησης από την ημερομηνία παρα
σκευής-
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στ) τα ιχνοστοιχεία: την ειδική ονομασία της προ
σθετής ύλης κατά τη χορήγηση της άδειας και
την περιεκτικότητα των αντίστοιχων στοιχείων
εφόσον έχει καθοριστεί μέγιστη περιεκτικότη
τα για τις πλήρεις ζωοτροφές κατά τη χορήγη
ση της άδειας·

ζ) τα συντηρητικά: την ειδική ονομασία της
πρόσθετης ύλης κατά τη χορήγηση της άδειας
και την περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες,
εφόσον έχει καθοριστεί μέγιστη περιεκτικότη
τα για τις πλήρεις ζωοτροφές κατά τη χορήγη
ση της άδειας·

η ) τα ένζυμα: την ειδική ονομασία του ή των
ενεργών συστατικών ανάλογα με τις ενζυματι
κές τους ενεργότητες σύμφωνα με την χορηγη
θείσα άδεια, τον αριθμό αναγνώρισης σύμφω
να με την International Union of Biochemistry,
τις μονάδες ενεργότητας (μονάδες ενεργότητας
ανά γραμμάριο ή τις μονάδες ενεργότητας ανά
χιλιοστόλιτρο), τον αριθμό καταχώρισης ΕΚ
της εν λόγω πρόσθετης ύλης, το όνομα ή την
εταιρική επωνυμία και τη διεύθυνση ή την
έδρα του παρασκευαστή, αν αυτός δεν είναι
υπεύθυνος για το περιεχόμενο της ετικέτας,
την ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή τη διάρ
κεια συντήρησης από την ημερομηνία παρα
σκευής, τον αριθμό αναφοράς της παρτίδας
και την ημερομηνία παρασκευής, τις οδηγίες
χρήσεως που προσδιορίζουν συγκεκριμένα τη
συνιστώμενη δόση , ενδεχομένως υπό τύπο
μέγιστης και ελάχιστης, αναλόγως του (των)
ποσοστού (-ών) κατά βάρος της (των) πρώτων
υλών — στόχων ανά χιλιόγραμμο πλήρους
ζωοτροφής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις
προβλεπόμενες κατά περίπτωση στην έγκριση
της πρόσθετης ύλης, ενδεχομένως δε την ένδει
ξη των σημαντικών ειδικών χαρακτηριστικών
που οφείλονται στη μέθοδο παραγωγής,
σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τις ετικέ
τες που περιέχονται στην άδεια της πρόσθετης
ύλης

θ) μικροοργανισμοί: τα χαρακτηριστικά του ή
των στελεχών σύμφωνα με τη χορηγηθείσα
άδεια, τον αριθμό κατάθεσης του ή των στελε
χών, τον αριθμό των μονάδων που σχηματί
ζουν αποικίες (CFU ανά γραμμάριο), τον
αριθμό καταχώρισης ΕΚ της πρόσθετης ύλης,
το όνομα ή την εταιρική επωνυμία και τη
διεύθυνση ή την εταιρική έδρα του παρασκευ
αστή εάν αυτός δεν είναι υπεύθυνος για το
περιεχόμενο της ετικέτας, ενδεχομένως την έν
δειξη των σημαντικών ειδικών χαρακτηριστι
κών που οφείλονται στη μέθοδο παραγωγής,
σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά με τις ετικέ
τες που περιέχονται στην άδεια της πρόσθετης
ύλης-

ι) τα άλλα πρόσθετα που ανήκουν στις ομάδες
που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως θ ), για
τα οποία δεν προβλέπεται καμία μέγιστη
περιεκτικότητα και τα πρόσθετα που ανήκουν
σε άλλες εγκεκριμένες ομάδες: την ειδική ονο
μασία που δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη
χορήγηση της άδειας και την περιεκτικότητα
σε δραστικές ουσίες, εφόσον οι εν λόγω πρό
σθετες ύλες ασκούν κάποια λειτουργία ως
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συστατικα της ζωοτροφής και μπορούν να
προσδιοριστούν ποσοτικά με επίσημες μεθό
δους ανάλυσης ή ελλείψει αυτών, με τις επι
στημονικά έγκυρες μεθόδους.

2.

Τα κράτη μέλη ορίζουν:

α) ότι η ειδική ονομασία των πρόσθετων υλών μπορεί
να συνοδεύεται από την εμπορική ονομασίαβ) ότι το όνομα του παραγωγού των πρόσθετων υλών
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο B
στοιχείο α) μπορεί να αναφέρεται στις ετικέτες των
προμειγμάτων. Πάντως, μπορούν να καταστήσουν
υποχρεωτική την αναγραφή του -

γ) ότι η ειδική ονομασία τ<χ>ν εγκεκριμένων προσθέ
των υλών μπορεί να συνοδεύεται από τον αριθμό
καταχώρησης ΕΚ της πρόσθετης ύλης.
3 . Όταν βάσει της παραγράφου 1 , πρέπει να δηλώ
νεται η ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή η διάρκεια
συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής περισ
σοτέρων προσθέτων υλών που ανήκουν στην ίδια ή σε
διαφορετικές κατηγορίες, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι
μπορεί να αναφέρεται μόνο μία ημερομηνία εγγύησης
και μόνο μία διάρκεια συντήρησης για το σύνολο των
προσθέτων υλών, δηλαδή η χρονικώς πρώτη ημερομη
νία.

4. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι στη συσκευασία , τα
δοχεία ή τις ετικέτες μπορούν να αναγράφονται κι
άλλες πληροφορίες εκτός από εκείνες που προβλέπο
νται ή επιτρέπονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1
έως 3 , υπό τον όρον ότι διαχωρίζονται ευκρινώς από
τις παραπάνω ενδείξεις.
Άρθρο 16

1 . Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι τα τρόφιμα στα οποία
έχουν ενσωματωθεί οι πρόσθετες ύλες που ανήκουν
στις κατωτέρου ομάδες μπορούν να κυκλοφορήσουν
μόνον εφόσον η συσκευασία, το δοχείο ή μια ετικέτα
επικολλημένη σε αυτό φέρει τις ακόλουθες ευδιάκρι
τες, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις, οι οποίες
καθιστούν υπεύθυνο τον παραγωγό , το συσκευαστή ,
τον εισαγοογέα, τον πωλητή ή το διανομέα, τον εγκα
τεστημένο στο εσοJτερικό της Κοινότητας:

α) για τα αντιβιοτικά, τα κοκκιδιοστατικά και άλλες
φαρμακευτικές ουσίες καθώς και τους αυξητικούς
παράγοντες: η ειδική ονομασία που δίνεται στην
πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση της άδειας, η
περιεκτικότητα σε δραστικές ουσίες και ημερομη
νία λήξης της εγγύησης περιεκτικότητας ή η διάρ
κεια συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής,
o αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης σύμφωνα με
το άρθρο 5 της οδηγίας 95/69/EK*
β) για τις ουσίες με αντιοξειδωτική δράση:
— στην περίπτωση των τροφών για κατοικίδια: η
ένδειξη " με αντιοξειδωτικό", ακολουθούμενη
από την ειδική ονομασία που δίνεται στην
πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση της άδειας ,
— στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών,
πλήν το)ν προοριζομένων για κατοικίδια: ειδική
ονομασία που δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά
τη χορήγηση της άδειας·
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γ) για τις χρωστικές ύλες, συμπεριλαμβανομένων των
πιγμέντων εφόσον χρησιμοποιούνται για τη χρώση
τροφής ή ζωικών προϊόντων:
— στην περίπτωση των τροφών για κατοικίδια:

ένδειξη "χρωστική ύλη" ή "χρωματισμένο με",
ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία που
δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση
της άδειας,
— στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών,
πλην των προοριζομένων για κατοικίδια: ειδική
ονομασία που δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά
τη χορήγηση της άδειας·
δ) για τη βιταμίνη E : ειδική ονομασία που δίνεται
στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση της άδειας,
περιεκτικότητα σε α-τοκοφερόλη και ημερομηνία
λήξης της εγγύησης περιεκτικότητας ή διάρκεια
συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής·
ε) για τις βιταμίνες A και D : ειδική ονομασία που
δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση της
άδειας, περιεκτικότητα σε ενεργές ουσίες και ημε
ρομηνία λήξης της εγγύησης περιεκτικότητας ή
διάρκεια συντήρησης από την ημερομηνία παρα
σκευής-

στ) για το χαλκό: ειδική ονομασία που δίνεται στην
πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση της άδειας και
περιεκτικότητα εκφρασμένη σε Cuζ) για τα συντηρητικά:
— στην περίπτωση των τροφών για κατοικίδια:
ένδειξη " συντηρητικό " ή " διατηρημένο με "
ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία που
δίνεται στην πρόσθετη ύλη κατά τη χορήγηση
της άδειας,
— στην περίπτωση των σύνθετων ζωοτροφών,
πλην των προοριζομένων για κατοικίδια: την
ειδική ονομασία που δίνεται στην πρόσθετη
ύλη κατά τη χορήγηση της άδειαςη ) για τα ένζυμα: ειδική ονομασία του ή των ενεργών
συστατικών ανάλογα με τις ενζυματικές τους ενερ
γότητες σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια, αριθ
μός αναγνώρισης σύμφωνα με την International
Union of Biochemistry, μονάδες ενεργότητας (μο
νάδες ενεργότητας ανά χιλιόγραμμο ή τις μονάδες
ενεργότητας ανά λίτρο), αριθμός καταχώρισης ΕΚ
της εν λόγω πρόσθετης ύλης, ημερομηνία λήξης
της εγγύησης ή διάρκεια συντήρησης από την ημε
ρομηνία παρασκευής, τον αριθμό αναφοράς της
παρτίδας και την ημερομηνία παρασκευής, ενδεχο
μένως δε ένδειξη των σημαντικών ειδικών χαρα
κτηριστικών που οφείλονται στη μέθοδο παρα
σκευής σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπο
νται σχετικά με τις ετικέτες στην άδεια της πρό
σθετης ύλης*
θ ) για τους μικροοργανισμούς: στοιχεία αναγνώρισής
του ή των στελεχών σύμφωνα με τη χορηγηθείσα
άδεια, αριθμός κατάθεσής του ή των στελεχών,
αριθμός μονάδων που σχηματίζουν αποικίες (CFU
ανά χιλιόγραμμο), αριθμός καταχώρισης ΕΚ της
πρόσθετης ύλης, ημερομηνία λήξης της εγγύησης ή
διάρκεια συντήρησης από την ημερομηνία παρα
σκευής, ενδεχομένως, μνεία των σημαντικών ιδιαί
τερων χαρακτηριστικών που οφείλονται στη μέθο
δο παρασκευής , σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικά
με
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τις ετικετες που προβλέπονται στην άδεια κυκλο
φορίας της πρόσθετης ύλης.

2. Εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 , ενδείξεις σχετικές, ιδίως, με την ορθή
χρήση της ζωοτροφής μπορούν να ορίζονται στην
άδεια της πρόσθετης ύλης σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 23 .

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι ενδείξεις αυτές πρέπει
να αναγράφονται στη συκευασία, το δοχείο ή σε ετικέ
τα επικολλημένη σε αυτό.

3. H παρουσία ιχνοστοιχείων εκτός από το χαλκό
και η παρουσία βιταμινών, εκτός από τις βιταμίνες A,
D και E, προβιταμινών και ουσιών με ανάλογη δράση ,
μπορεί να επισημαίνεται εφόσον οι πρόσθετες αυτές
ύλες μπορούν να προσδιορισθούν ποσοτικά με τις

επίσημες αναλυτικές μεθόδους ή, εάν όχι, σύμφωνα με
επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους. Στην περίπτωση
αυτή , πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις
ανάλυσης:

α) για τα ιχνοστοιχεία εκτός από το χαλκό: η ειδική
ονομασία της πρόσθετης ύλης σύμφωνα με τη
χορηγηθείσα άδεια και η περιεκτικότητα σε αντί
στοιχα στοιχείαβ) για τις βιταμίνες, εκτός από τις βιατμίνες A, D και
E, τις προβιταμίνες και τις ουσίες με ανάλογη
δράση: η ειδική ονομασία της πρόσθετης ύλης,
σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια, η περιεκτικό
τητα σε δραστικές ουσίες και η ημερομηνία λήξης
της εγγύησης περιεκτικότητας ή η διάρκεια συντή
ρησης από την ημερομηνία παρασκευής.
4.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι:

α) οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγράφους
1 έως 3 αναγράφονται κοντά στις ενδείξεις που
πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία, το
δοχείο ή μια ετικέτα επικολλημένη σ' αυτό σύμφω
να με τις κοινοτικές ρυθμίσεις σχετικά με τις ζωο
τροφές-

β) στην περίπτωση που δηλώνεται περιεκτικότητα ή
ποσότητα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 ,
η δήλωση αυτή αναφέρεται στο τμήμα των πρό
σθετων υλών που ενσωματώθηκε στη ζωοτροφή γ) η ένδειξη των πρόσθετων υλών μπορεί να συνο
δεύεται από τον αριθμό καταχώρησης ΕΚ της
πρόσθετης ύλης ή από την εμπορική ονομασία,
όταν τούτο δεν επιβάλλεται από την παράγρα
φο 1 .

5 . Όταν, βάσει της παραγράφου 1 , πρέπει να δηλώ
νεται η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, ή η διάρκεια
συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής πλειό
ντων πρόσθετων υλών της ίδιας ή διαφορετικών ομά
δων, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορεί να αναφέρεται
μόνο μία ημερομηνία εγγύησης ή μία μόνο διάρκεια
συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής πλειό
ντων πρόσθετων υλών της ίδιας ή διαφορετικών ομά

δων, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι μπορεί να αναφέρεται
μόνο μία ημερομηνία εγγύησης ή μία μόνο διάρκεια
συντήρησης από την ημερομηνία παρασκευής για το
σύνολο των πρόσθετων υλών, δηλαδή η χρονικώς
πρώτη ημερομηνία.

17 . 9. 96

EL

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

6. Στην περίπτωση ζωοτροφών που διατίθενται στο
εμπόριο σε φορτηγά-δεξαμενές, σε παρόμοια οχήματα
ή χύμα, οι ενδείξεις που προβλέπονται στις παραγρά

φους 1 έως 3 αναγράφονται σε συνοδευτικό έγγραφο.
Όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες που προορίζο
νται για τον τελικό χρήστη , αρκεί οι ενδείξεις αυτές να
γνωστοποιούνται στον αγοραστή με κατάλληλη σημεί
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17 . Μεταξύ των άρθρων 22 και 23 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:
« ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ »

ΠΟΥ

ΑΝΑΤΙΘΕ

18. Μεταξύ των άρθρων 24 και 25 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:

ωση .
« ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

7 . Στην περίπτωση ζωοτροφών για κατοικίδια, οι
οποίες περιέχουν χρωστικές ουσίες, συντηρητικά ή
ουσίες με αντιοξειδωτική δράση και πωλούνται σε
συσκευασίες με καθαρό βάρος ίσο ή λιγότερο από 10
κιλά, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι αρκεί η συσκευασία
να φέρει αντίστοιχα την ένδειξη "χρωστική ύλη " ή
"χρωματισμένο με", ή " διατηρημένο με", ή " με αντιο
ξειδωτικό", συνοδευόμενη από τις λέξεις "πρόσθετες
ύλες ΕΚ", υπό τον όρο ότι:

20. Προστίθενται τα παραρτήματα A, B και Γ που εμφαί
νονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

α) στη συσκευασία, στο δοχείο ή στην ετικέτα ανα
γράφεται ένας αριθμός αναφοράς που επιτρέπει
την αναγνώριση της ζωοτροφής, και

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετι
κές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ

β) o παρασκευαστής εάν τουν ζητηθεί, γνωστοποιεί
την ειδική ονομασία της ή των πρόσθετων υλών

α) τις ακόλουθες διατάξεις που προβλέπονται στο άρ

που χρησιμοποιήθηκαν.

8. Απαγορεύεται κάθε άλλη ένδειξη για τις πρόσθε
τες ύλες εκτός από αυτές που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.»
13. Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 , το δεύτερο εδάφιο αντι
καθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«H ένδειξη αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους
όρους χρήσης που προβλέπονται κατά την παροχή
άδειας για την πρόσθετη ύλη .»

14. Μεταξύ των άρθρων 20 και 21 παρεμβάλλεται o κάτω
θι τίτλος:
« ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ »

15 . Μετά από το άρθρο 21 , προστίθεται το ακόλουθο
κείμενο:
«ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑ
ΣΕΩΝ

19. Τα παραρτήματα I , II και III καταργούνται.

Άρθρο 2

φωθούν προς:
θρο 1 :

— σημείο 4: άρθρο 6 παράγραφος 1 , άρθρο 9 Δ
παράγραφος 2 άρθρο 9 E παράγραφος 3 , άρ
θρο 9 ΣΤ, άρθρο 9 Z, άρθρο 9 H , άρθρο 9 I ,
άρθρο 9N, άρθρο 9 Ξ , την 1η Ιανουαρίου 1997 ,
— τα σημεία 10, 12 , 19 και 20, την 1η Απριλίου 1998·

β) τις λοιπές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, την 1η
Οκτωβρίου 1999.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή .
O διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
σχετική παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζο
νται από τα κράτη μέλη .

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμε
νο των διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 21 A

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι, σε περίπτωση ανεπιθύμη
της και απρόβλεπης αλληλεπίδρασης μεταξύ των
πρόσθετων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοι
χείο ααα) και άλλων πρόσθετων υλών ή κτηνιατρικών

φαρμάκων, o υπεύθυνος κυκλοφορίας της πρόσθετης
ύλης ή o εκπρόσωπος του στην Κοινότητα σε περίπτω
ση πρόσθετων υλών που προέρχονται από τρίτες
χώρες, συλλέγει όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις
διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές.»
16. Μεταξύ των άρθρων 21 A και 22 παρεμβάλλεται o
κάτωθι τίτλος:
«ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ»

Άρθρο 3

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξελλες, 23 Ιουλίου 1996.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
I. ΥΑΤΕS
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

(σύμφωνα με το άρθρο 13)
ΜΕΡΟΣ A

— Αντιβιοτικά: όλα τα πρόσθετα της ομάδας

— Κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες: όλα τα πρόσθετα της ομάδας
— Αυξητικοί παράγοντες: όλα τα πρόσθετα της ομάδας
ΜΕΡΟΣ B

— Ιχνοστοιχεία: χαλκός και σελήνιο

— Βιταμίνες, προβιταμίνες και κλινικώς καλώς καθορισμένες ουσίες ανάλογου αποτελέσματος: βιταμίνες A
και D.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πρόσθετες ύλες συνδεόμενες με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας, εγγεγραμμένες στο παράρτημα I πριν την 1η Ιανουαρίου 1988
Αριθμός
καταχώρι
σης

Όνομα του
υπεύθυνου

κυκλοφο
ρίας (*)

Χημικός χα
ρακτηρισμός,
περιγραφή

Πρόσθετη ύλη

Είδος ζώου

ή κατηγορία

Μέγιστη ηλικία

ζώων

Ελάχιστη
Μέγιστη
περιεκτικότητα περιεκτικότητα

Άλλες
διατάξεις

mg/kg πλήρους ζωοτροφής

A. Αντιβιοτικά
B. Κοκκιδιοστατικά
-

και

άλλες φαρμακευτικές
ουσίες

Γ. Αυξητικοί παράγοντες
(*) H άδεια αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Πρόσθετες ύλες συνδεόμενες με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας εγγεγραμμένες στο παράρτημα I μετα τις 31 Δεκεμβρίου 1987
Αριθμός
καταχώρι
σης

Όνομα του
υπεύθυνου

κυκλοφο
ρίας (*)

Χημικός χα
ρακτηρισμός,
περιγραφή

Πρόσθετη ύλη

Είδος ζώου

ή κατηγορία

Μέγιστη ηλικία

ζώων

Ελάχιστη
Μέγιστη
περιεκτικότητα περιεκτικότητα

Άλλες
διατάξεις

mg/kg πλήρους ζωοτροφής

A. Αντιβιοτικά
B. Κοκκιδιοστατικά

και

άλλες φαρμακευτικές
ουσίες
Γ. Αυξητικοί παράγοντες
(*) H άδεια αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πρόσθετες ύλες συνδεόμενες με έναν υπεύθυνο κυκλοφορίας εγγεγραμμένες στο πάραρτημα I πριν απο την 1η Απριλίου 1998
Αριθμός

Όνομα του

καταχώρι

κυκλοφο
ρίας !*)

σης

υπευθύνου

Χημικός

Είδος ζώου

σμός, περι ήρίακατηγο
ζώων
γραφή

χαρακτηρι

Πρόσθετη ύλη

A. Αντιβιοτικά
B. Κοκκιδιοστατικά

άλλες

και

φαρμακευτικές

ουσίες

Γ. Αυξητικοί παράγοντες
(*) H άδεια αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 1999.

Μέγιστη
ηλικία

Μέγιστη
Ελάχιστη
περιεκτικότητα περιεκτικότητα
mg/kg πλήρους ζωοτροφής

Άλλες
διατάξεις

Διάρκεια
ισχύος της
άδειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΜΕΡΟΣ I :

Πρόσθετες ύλες για τις οποίες απαιτείται άδεια που συνδέεται με τον υπεύθυνο κυκλοφορίας περί των οποίων
το άρθρο 2 στοιχείο ααα) της οδηγίας:

— αντιβιοτικά: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,
— κοκκιδιοστατικά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,

— αυξητικοί παράγοντες: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα.
ΜΕΡΟΣ II :

Άλλες πρόσθετες ύλες περί των οποίων το άρθρο 2 στοιχείο αααα) της οδηγίας:
— ουσίες με αντιοξειδωτική δράση: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,
— αρωματικές και ορεκτικές ουσίες,

— γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά και πηκτικά μέσα: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται
στην ομάδα,
— χρωστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων και των μη πιγμέντων: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην
ομάδα,

— βιταμίνες, προβιταμίνες και χημικώς καλώς καθορισμένες ουσίες με ανάλογη δράση : όλες οι πρόσθετες ύλες
που υπάγονται στην ομάδα,
— ολιγοστοιχεία: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,

— συνδετικές, λυτικές και πηκτικές ουσίες: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,
— διορθωτικά οξύτητας: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,

— ένζυμα: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα,
— μικροοργανισμοί: όλες οι πρόσθετες ύλες που υπάγονται στην ομάδα.
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ΟΔΗΓΙΑ 96/53/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Ιουλίου 1996

σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των
μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων
επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
και ιδίως το άρθρο 75 ,
την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ
θρου 189 Γ της συνθήκης (-1),
( 1 ) ότι η οδηγία αριθ. 85/3/EOK του Συμβουλίου , της
19ης Δεκεμβρίου 1984, σχετικά με το βάρος, τις δια
στάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά
ορισμένων οδικών οχημάτων (4) θέσπισε, στο πλαίσιο
της κοινής πολιτικής μεταφορών, κοινά πρότυπα που
επιτρέπουν την καλύτερη χρήση των οδικών οχημά
των στις μεταφορές μεταξύ κρατών μελών
(2) ότι η οδηγία 85/3/EOK τροποποιήθηκε πολλές φορές
και σε σημαντική έκταση· ότι για λόγους σαφήνειας
και εξορθολογισμού , η εν λόγω οδηγία θα πρέπει, με
την ευκαιρία της νέας τροποποίησής της, να αναμορ
φωθεί ενοποιούμενη σε ένα μόνο κείμενο με την
οδηγία 86/364/EOK του Συμβουλίου , της 24ης Ιου
λίου 1986, σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης
των οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/
3/EOK0·

(3 ) ότι οι διαφορές μεταξύ προτύπων που ισχύουν στα

κράτη μέλη όσον αφορά τα βάρη και τις διαστάσεις
των επαγγελματικών οδικών οχημάτων είναι δυνατόν
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες αντα
γωνισμού και να αποτελούν εμπόδιο στην κυκλοφο
ρία μεταξύ κρατών μελών
(') ΕΕ αριθ. C 38 της 8. 2. 1994, σ. 3 και ΕΕ αριθ. C 247 της 23 . 9.
1995 , σ. 1 .

(4) οτι, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα
πρέπει να ληφθούν μέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, προ
κειμένου τέτοιου είδους εμπόδια να εξαλειφθούν

(5) ότι τα προαναφερθέντα πρότυπα αντανακλούν μιαν
ισορροπία μεταξύ της ορθολογικής και οικονομικής
χρήσεως των εν λόγω επαγγελματικών οδικών οχημά
των και των απαιτήσεων συντήρησης της υποδομής,
οδικής ασφάλειας και προστασίας του φυσικού και
βιοτικού περιβάλλοντος-

(6) ότι θα πρέπει να παραμείνουν για μεγάλη περίοδο
σταθερά τα κοινά πρότυπα σχετικά με τις διαστάσεις
των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων

(7) ότι οι συμπληρωματικές τεχνικές προϋποθέσεις που
αφορούν το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων
μπορούν να εφαρμόζονται στα επαγγελματικά οχή
ματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε
κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος· ότι οι προϋποθέ
σεις αυτές δεν πρέπει να αποτελούν εμπόδιο στην
κυκλοφορία των επαγγελματικών οχημάτων μεταξύ
των κρατών μελών

(8) ότι θα πρέπει να διευρυνθεί o ορισμός των «οχημά
των-ψυγείων με τοιχώματα μεγάλου πάχους» που
υπάρχει στο άρθρο 2 της οδηγίας 85/3/EOK, όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 89/338/EOK (6), προ
κειμένου να επαφίεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα
έγκρισης της κυκλοφορίας στο έδαφος τους των οχη
μάτων-ψυγείων που δεν θα ανταποκρίνονταν πλέον
στις απαιτήσεις μόνωσης που καθορίζονται στο εν
λόγω άρθρο'
(9) ότι είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η έννοια «αδιαχώ
ριστο φορτίο» προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιό
μορφή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά
τις άδειες που χορηγούνται σε οχήματα ή σύνολα
οχημάτων που μεταφέρουν τέτοια φορτία-

( 10) ότι o τόνος χρησιμοποιείται και αναγνωρίζεται πα
γκοσμίως ως μονάδα μέτρησης του βάρους των οχη
μάτων και ότι συνεπώς εφαρμόζεται και στην παρού
σα οδηγία, έστω και αν γίνεται δεκτό ότι η τυπική
μονάδα βάρους είναι το newton-

(2) ΕΕ αριθ. C 295 της 22. 10. 1994, σ. 72.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεμβρίου
1994 (ΕΕ αριθ. C 341 της 5. 12. 1994, σ. 39), κοινή θέση του
Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ αριθ. C 356 της
30. 12. 1995, σ. 13) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου της 14ης Μαρτίου 1996 (ΕΕ αριθ. C 96 της 1 . 4. 1996,
σ. 233 ).

(4) ΕΕ αριθ . L 2 της 3. 1 . 1985 , σ. 14. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 92/7/EOK (ΕΕ αριθ . L 57 της 2. 3.
1992, σ. 29).
(5) ΕΕ αριθ . L 221 της 7 . 8. 1986, σ. 48.

( 11 ) ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της εσωτερικής αγο
ράς, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα
πρέπει να επεκταθεί στις εθνικές μεταφορές, στο
βαθμό που αφορά χαρακτηριστικά τα οποία επηρε
άζουν σημαντικά τις προϋποθέσεις ανταγωνισμού
στον τομέα των μεταφορών, και ιδίως τις τιμές σχετι
6) ΕΕ αριθ . L 142 της 25 . 5 . 1989 , σ. 3 .
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κά με το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος και πλάτος των
οχημάτων και συνδυασμών οχημάτων που προορί
ζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων

( 12) ότι, για τα άλλα χαρακτηριστικά των οχημάτων, τα
κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να εφαρμόζουν στο
έδαφος τους τιμές διαφορετικές από εκείνες που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία μόνο για τα
οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται στις εθνικές
μεταφορές-
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( 19) οτι τα οχήματα ή συνδυασμοί οχημάτων που κατα
σκευάζονται με νέες τεχνολογίες ή έννοιες, σύμφωνα
με πρότυπα που αφίστανται εκείνων της παρούσας
οδηγίας, θα πρέπει να μπορούν να εκτελούν τοπικές
μεταφορές για δοκιμαστική περίοδο, η οποία θα επι

τρέπει την εκμετάλλευση της τεχνικής προόδου·

(20) ότι, για τα οχήματα τα οποία τέθηκαν σε υπηρεσία
πριν από την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας και τα οποία δεν συμμορφώνονται
προς τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων που καθο

ρίζονται στην παρούσα οδηγία, λόγω προηγουμένων
διαφορετικών εθνικών διατάξεων ή μεθόδων μετρή
σεως, πρέπει να επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να
εξασφαλίζουν υπηρεσίες μεταφορών εντός του κρά

( 13 ) ότι το μέγιστο μήκος των οδικών συρμών που χρησι
μοποιούν εκτατά συστήματα ζεύξης ανέρχεται στην
πράξη σε 18,75 μέτρα σε θέση μέγιστης έκτασης· ότι
θα πρέπει να επιτραπεί το ίδιο μέγιστο μήκος για
τους οδικούς συρμούς με άκαμπτα συστήματα ζεύ

τους μέλους στο οποίο το όχημα έλαβε άδεια κυκλο

φορίας ή τέθηκε σε κυκλοφορία, για μεταβατική

ξης·

( 14) ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος των 2,50 μέτρων
για τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων ενδέχεται
να αφήνει ανεπαρκή εσωτερικό χώρο για την αποτε
λεσματική φόρτωση παλετών, πράγμα το οποίο οδή
γησε στην εφαρμογή διαφορετικών επιπλέον ανοχών
στη νομοθεσία των κρατών μελών, όσον αφορά τις
εσωτερικές μεταφορές· ότι, επομένως, είναι απαραίτη
τη γενική προσαρμογή στην ισχύουσα κατάσταση
προκειμένου να διασαφηνιστούν οι τεχνικές απαιτή
σεις, λαμβάνοντας υπόψη τις πτυχές των χαρακτηρι
στικών αυτών που αφορούν την οδική ασφάλεια( 15 ) ότι, εάν το μέγιστο πλάτος των οχημάτων μεταφοράς
εμπορευμάτων καθοριστεί σε 2,55 μέτρα, θα πρέπει
να επεκταθεί το πρότυπο αυτό και στα λεωφορεία
ότι, στην περίπτωση των λεωφορείων, θα πρέπει,
πάντως, να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος προκει
μένου οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές να προσαρ
μόσουν τα εργαλεία κατασκευής( 16) ότι, για να αποφεύγεται η υπερβολική φθορά του
οδικού δικτύου και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα
χειρισμών, καθόσον αφορά την άδεια θέσης σε
κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση οχημάτων, πρέπει
να προτιμάται η πνευματική ή η ισοδύναμη ανάρτηση
από τη μηχανική ανάρτηση· ότι θα πρέπει να απο
φεύγεται η υπέρβαση ορισμένων ανώτατων φορτίων
ανά άξονα και ότι το όχημα πρέπει να είναι ικανό να
πραγματοποιήσει στροφή 360° εντός ορίων αποδε
κτών για την ακολουθούμενη οδό'

( 17 ) ότι είναι σκόπιμο να μπορούν τα κράτη μέλη να
επιτρέπουν την κυκλοφορία στο έδαφος τους, για
εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων, οχημάτων ή
συνδυασμών οχημάτων των οποίων οι διαστάσεις
αφίστανται εκείνων της παρούσας οδηγίας, εφόσον
τα οχήματα αυτά εκτελούν μεταφορές οι οποίες,
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, δεν επηρεάζουν
σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα των
μεταφορών, δηλαδή στις περιπτώσεις μεταφορών με
ειδικευμένα οχήματα ή κατά ενότητες·
( 18) ότι, στην περίπτωση μεταφορών κατά ενότητες, θα
πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για να
μπορέσει το κράτος μέλος να προσαρμόσει την οδική
υποδομή του -

περίοδο·

(21 ) ότι σημειώθηκε πρόοδος ενόψει της έκδοσης των
οδηγιών σχετικά με την κατά τύπο έγκριση των
συνδυασμών οχημάτων με πέντε ή έξι άξονες- ότι,
συνεπώς, θα πρέπει να καταργηθούν οι απαιτήσεις
συμμόρφωσης προς τα χαρακτηριστικά που δεν αφο
ρούν το βάρος και τις διαστάσεις, όπως ορίζονται στο
παράρτημα II της οδηγίας 85/3/EOK'

(22) ότι η τροποποίηση αυτή επιβάλλεται επίσης προκει
μένου να αποφευχθεί η αντίφαση των κανόνων προς
τις διεθνείς συμβάσεις για τις οδικές μεταφορές και
την κυκλοφορία(23) ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί o έλεγχος της
συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα
φέρουν αποδεικτικό της συμμόρφωσης αυτής·
(24) ότι η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών σχετικά με τις προθεσμίες για τη
μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή των
οδηγιών που αντικαθιστά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

1.

H παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

α) στις διαστάσεις των οχημάτων με κινητήρα των κατη
γοριών M2, M3 και N2 και N3 και των ρυμουλκουμέ
νων τους κατηγορίας 03 και 04, όπως ορίζονται στο
παράρτημα II της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβου
λίου , της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την
έγκριση τοJν οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ

κουμένοον τους ('V
(') ΕΕ αριθ. L 42 της 23. 2. 1970, σ. 1 . Οδηγία οπως τροποποιήθη
κε τελεΐ'ταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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EL

β) στο βάρος και σε ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστι
κά των οχημάτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) και
καθορίζονται στο παράρτημα I, σημείο 2 της παρούσας
οδηγίας.
2. Όλα τα βάρη , τα οποία αναφέρει το παράρτημα I ,
αποτελούν κανόνες κυκλοφορίας και επομένως αφορούν
τις συνθήκες φόρτωσης και όχι τα πρότυπα παραγωγής,
που θα καθορισθούν με μεταγενέστερη οδηγία.

— «μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος», το μέγιστο βάρος για τη
χρησιμοποίηση εμφόρτου οχήματος για διεθνείς μετα
φορές,

— «μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά άξονα», το μέγιστο
βάρος για τη χρησιμοποίηση στις διεθνείς μεταφορές,
ενός εμφόρτου άξονα ή ομάδας αξόνων,
— «αδιαχώριστο φορτίο», φορτίο το οποίο , για τους σκο
πούς της μεταφοράς επί της οδού, δεν μπορεί να διαχω

ρισθεί σε δύο ή περισσότερα φορτία, χωρίς περιττή
δαπάνη ή κίνδυνο καταστροφής και το οποίο, λόγω των
διαστάσεων ή των μαζών του, δεν μπορεί να μεταφερ
θεί από όχημα με κινητήρα, ρυμουλκούμενο, οδικό
συρμό ή αρθρωτό όχημα, το οποίο συμμορφώνεται με
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα ζητήμα

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:

— «όχημα με κινητήρα», κάθε αυτοπροωθούμενο οδικό
όχημα με κινητήρα,
— «ρυμουλκούμενο», κάθε όχημα που προορίζεται να
είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα, εκτός από τα
ημιρυμουλκούμενα, και το οποίο, λόγω της κατασκευής
και της διαμόρφωσής του , προορίζεται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων,

— «ημιρυμουλκούμενο», κάθε όχημα που προορίζεται να
είναι ζευγμένο σε όχημα με κινητήρα με τρόπο ώστε ένα
μέρος τον ρυμουκλούμενου αυτού να στηρίζεται στο
όχημα με κινητήρα και ένα σημαντικό μέρος του βά
ρους του και του βάρους του φορτίου του να αναλαμ
βάνεται από το εν λόγω όχημα, και το οποίο, λόγω της
κατασκευής και της διαμόρφωσής του , προορίζεται για
τη μεταφορά εμπορευμάτων,
— «συνδυασμός οχημάτων»:

— είτε ένας οδικός συρμός που αποτελείται από ένα
όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ένα ρυμουλκούμε
νο ,

— είτε ένα αρθρωτό όχημα που αποτελείται από ένα
όχημα με κινητήρα ζευγμένο σε ημιρυμουλκούμενο,
— «όχημα με κλιματισμό», κάθε όχημα του οποίου οι
μόνιμες ή κινητές υπερκατασκευές είναι εξοπλισμέ
νες για τη μεταφορά εμπορευμάτων υπό ελεγχόμενη
θερμοκρασία, και του οποίου το πάχος κάθε πλευρι
κού τοιχώματος, μαζί με τη μόνωση , είναι τουλάχι
στον 45 χιλιοστόμετρα,
— «λεωφορείο», κάθε όχημα που διαθέτει περισσότερες
από εννέα θέσεις καθημένων, στις οποίες περιλαμβάνε
ται και η θέση του οδηγού , το οποίο, λόγω της κατα
σκευής και της διαμόρφωσής του , προορίζεται για τη
μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Μπορεί
να έχει ένα ή δύο ορόφους και μπορεί επίσης να σύρει
ρυμουλκούμενο με αποσκευές,
— «αρθρωτό λεωφορείο», ένα λεωφορείο που αποτελείται
από δύο άκαμπτα τμήματα, συνδεόμενα μεταξύ τους με
συνάρθρωση . Σε αυτόν τον τύπο οχήματος, τα διαμε
ρίσματα των επιβατών που βρίσκονται στο καθένα από
τα δύο άκαμπτα τμήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. H
συνάρθρωση επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των
επιβατών μεταξύ των άκαμπτων τμημάτων. H σύνδεση
και αποσύνδεση των δύο αυτών τμημάτων μπορούν να
γίνονται μόνο σε συνεργείο,
— «μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις», οι μέγιστες δια
στάσεις για τη χρησιμοποίηση οχήματος που προβλέπει
το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας,
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τα ,

— «τόνος», το βάρος που εξασκείται από τη μάζα ενός
τόνου και αντιστοιχεί σε 0,9 kilonewtons (ΚΝ).

Όλες οι επιτρεπόμενες μέγιστες διαστάσεις που περιλαμβά
νονται στο παράρτημα I μετρούνται σύμφωνα με το
παράρτημα I της οδηγίας 70/156/EOK, χωρίς θετικό περι
θώριο ανοχής.

Άρθρο 3

1 . Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνείται ή να απα
γορεύει στο έδαφος του τη χρησιμοποίηση :
— για διεθνείς μεταφορές, οχημάτων που έλαβαν άδεια
κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος
μέλος, επικαλούμενα λόγους που αφορούν τα βάρη και
τις διαστάσεις ,

— για εθνικές μεταφορές, οχημάτων μεταφοράς εμπορευ
μάτων τα οποία έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν
σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος, επικαλούμενα
λόγους που αφορούν τις διαστάσεις,
εφόσον τα εν λόγω οχήματα είναι σύμφωνα προς τις
οριακές τιμές που αναφέρονται στο παράρτημα I.
H διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα εάν:

α) τα εν λόγω οχήματα δεν πληρούν τις διατάξεις της
νομοθεσίας αυτού του κράτους μέλους όσον αφορά
ορισμένα χαρακτηριστικά σχετικά με το βάρος και τις
διαστάσεις , που δεν προβλέπονται στο παράρτημα I·
β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο τα
οχήματα έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε
κυκλοφορία έχει επιτρέψει όρια που δεν αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 , μεγαλύτερα από αυτά που
καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.

Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α)

δεν επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών, να απαι

τούν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το κοινοτικό δίκαιο, τα
οχήματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκαν σε
κυκλοφορία στο έδαφος τους να συμμορώνονται προς τις
εθνικές τους διατάξεις σχετικά με το βάρος και τις διαστά
σεις που δεν καλύπτονται από το παράρτημα I.
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3 . Στην περίπτωση των οχημάτων με κλιματισμό, τα
κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν τα οχήματα αυτά να
συνοδεύονται από έγγραφο ή πινακίδα πιστοποίησης ΑΤΡ
που προβλέπει η συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1970
σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και
με τον ειδικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις μετα
φορές αυτές (ΑΤΡ).

Άρθρο 4

1 . Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την κανονική κυκλο
φορία οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων για την εθνική
μεταφορά εμπορευμάτων στο έδαφος τους τα οποία δεν
συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που περιλαμβά
νονται στο παράρτημα I σημεία 1.1 , 1.2 , 1.4 έως 1.8 , 4.2
και 4.4 .
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λαχιστον το μήκος φόρτωσης που επιτρέπεται στο εν
λόγω κράτος μέλος ώστε όλοι οι μεταφορείς να μπο
ρούν να απολαμβάνουν ίσων συνθηκών ανταγωνισμού
(προσέγγιση κατά ενότητες).

Το οικείο κράτος μέλος, το οποίο πρέπει να προσαρμόσει
την οδική του υποδομή προκειμένου να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στην προβλεπόμενη στο στοιχείο β) προϋπό
θεση , μπορεί ωστόσο να απαγορεύει, μέχρι τις 31 Δεκεμ
βρίου 2003 το αργότερο, την κυκλοφορία στο έδαφος του ,
για εθνικές μεταφορές εμπορευμάτων, οχημάτων ή
συνδυασμών οχημάτων που υπερβαίνουν τα ισχύοντα εθνι
κά πρότυπα όσον αφορά τις διαστάσεις, υπό την επιφύλα
ξη ότι η εθνική νομοθεσία συνεχίζει να εφαρμόζεται σε
όλους τους κοινοτικούς μεταφορείς χωρίς διακρίσεις.
Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα
που λαμβάνουν κατ ' εφαρμογή της παρούσας παραγρά
φου .

2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την
κυκλοφορία στο έδαφος τους οχημάτων ή συνδυασμών
οχημάτων για την εθνική μεταφορά εμπορευμάτων, τα
οποία δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I σημεία 1.3, 2, 3, 4.1 ,
και 4.3 .

3. H κυκλοφορία οχημάτων ή συνδυασμών τα οποία
υπερβαίνουν τις μέγιστες διαστάσεις μπορεί να επιτρέπεται
μόνο βάσει ειδικών αδειών που εκδίδονται χωρίς διακρί
σεις από τις αρμόδιες αρχές ή βάσει διαδικασιών μη συνε
παγομένων διακρίσεις που συμφωνούνται για κάθε μεμο

νωμένη περίπτωση με τις αρχές αυτές, όταν τα οχήματα
αυτά ή συνδυασμοί οχημάτων μεταφέρουν ή προορίζονται
να μεταφέρουν αδιαχώριστα φορτία.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την κυκλοφο
ρία στο έδαφος τους οχημάτων ή συνδυασμών οχημάτων
που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων, και
τα οποία εκτελούν ορισμένες εθνικές μεταφορές που δεν
επηρεάζουν σημαντικά τον διεθνή ανταγωνισμό στον
τομέα των μεταφορών, και των οποίων οι διαστάσεις αφί
στανται εκείνων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I
σημεία 1.1 , 1.2, 1.4 έως 1.8, 4.2 και 4.4.

Οι μεταφορές θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν σημαντικά το
διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών εάν πλη
ρούται μια εκ των προϋποθέσεων που προβλέπονται στα
στοιχεία α) και β):

α) οι μεταφορές πραγματοποιούνται στο έδαφος κράτους
μέλους, από εξειδικευμένα οχήματα ή συνδυασμούς
οχημάτων, υπό συνθήκες υπό τις οποίες οι εν λόγω
μεταφορές δεν εκτελούνται κανονικά από οχήματα
προερχόμενα από άλλα κράτη μέλη, π.χ. οι μεταφορές
που συνδέονται με την εκμετάλλευχη των δασών και τη
δασική βιομηχανία-

β) το κράτος μέλος το οποίο επιτρέπει να πραγματοποιού
νται μεταφορές στο έδαφος του από οχήματα ή
συνδυασμούς οχημάτων των οποίων οι διαστάσεις
αφίστανται εκείνων που προβλέπει το παράρτημα I,
επιτρέπει επίσης τη χρήση οχημάτων με κινητήρα,
ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων συμφώνων
προς τις διαστάσεις του παραρτήματος I, συνδυασμέ
νων κατά τρόπον ώστε να μπορούν να επιτύχουν του

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε οχήματα
και συνδυασμούς οχημάτων που ενσωματώνουν νέες
τεχνολογίες ή έννοιες που δεν μπορούν να συμμορφώνο
νται με μία ή πλείονες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας,
να πραγματοποιούν ορισμένες τοπικές μεταφορές για δοκι
μαστική περίοδο. Τα κράτη μέλη πληροφορούν σχετικά την
Επιτροπή.

6. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε οχήματα ή
συνδυασμούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη
μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν λάβει άδεια κυκλοφο
ρίας ή τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από τη θέση σε
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να κυκλοφορούν, μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2006, στο έδαφος τους με διαστάσεις
που υπερβαίνουν εκείνες που αναφέρονται στο παράρτη
μα I σημεία 1.1 , 1.2, 1.4 έως 1.8, 4.2 και 4.4, λόγω της
ύπαρξης διαφορετικών εθνικών διατάξεων ή μεθόδων με
τρήσεως.

Άρθρο 5

Με επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 6:

α) για τους σκοπούς του άρθρου 3, τα αρθρωτά οχήματα
που τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 1991 και τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις των
σημείων 1.6 και 4.4 του παραρτήματος I , θεωρείται ότι
ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις αυτές εφόσον δεν
υπερβαίνουν το συνολικό μήκος των 15,50 μέτρων

β) για τους σκοπούς του άρθρου 3 , οι οδικοί συρμοί των
οποίων το όχημα με κινητήρα ετέθη σε κυκλοφορία
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 1991 και οι οποίοι δεν
πληρούν τις διατάξεις των σημείων 1.7 και 1.8 του
παραρτήματος I, θεωρείται, έως τις 31 Δεκεμβρίου
1998, ότι ανταποκρίνονται προς τις διατάξεις αυτές
εφόσον δεν υπερβαίνουν το συνολικό μήκος των 18,00
μέτρων.

Άρθρο 6

1 . Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα που αναφέρονται στο άρ
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θρο 1 και είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, είναι
εφοδιασμένα με ένα από τα αποδεικτικά που αναφέρονται
στα στοιχεία α), β) και γ):
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τρεπομενων βαρών που προβλέπονται στην εθνική του
νομοθεσία και την αναγραφή , στη δεξιά στήλη , των τεχνικά
αποδεκτών βαρών.

α) το συνδυασμό των εξής δύο πινακίδων:

— «πινακίδα του κατασκευαστή », η οποία καταρτίζε
ται και τοποθετείται σύμφωνα με την οδηγία 76/
1 14/EOK ('),

— πινακίδα για τις διαστάσεις σύμφωνα με το παράρ
τημα III, η οποία καταρτίζεται και τοποθετείται
σύμφωνα με την οδηγία 76/ 1 14/EOK
β) μία και μόνη πινακίδα που καταρτίζεται και τοποθετεί
ται σύμφωνα με την οδηγία 76/1 14/EOK και περιέχει
τις πληροφορίες των δύο πινακίδων που αναφέρονται
στο στοιχείο α) γ) ένα και μόνο έγγραφο που χορηγείται από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους στο οποίο το όχημα έλαβε
άδεια κυκλοφορίας ή τέθηκε σε κυκλοφορία . Στο έγ
γραφο αυτό πρέπει να αναγράφονται τα ίδια στοιχεία
και πληροφορίες που περιέχονται στις πινακίδες για τις
οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο α). Φυλάγεται σε
μέρος ευχερώς προσιτό για τους ελέγχους και επαρκώς
προστατευμένο.
2. Όταν τα χαρακτηριστικά του οχήματος δεν ανταπο
κρίνονται πλέον σε εκείνα που αναγράφονται στο αποδει
κτικό συμμόρφωσης, το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδο
θεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος λαμβάνει τα απα
ραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τροποποίηση του
αποδεικτικού συμμόρφωσης.
3 . Οι πινακίδες και τα έγγραφα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη ως
αποδεικτικό συμμόρφωσης των οχημάτων που προβλέπε
ται από την παρούσα οδηγία.

4. Τα εφοδιασμένα με αποδεικτικό συμμόρφωσης οχή
ματα μπορούν να υποβάλλονται:

Άρθρο 7

H παρούσα οδηγία δεν αποκλείει την εφαρμογή των
ισχυουσών σε κάθε κράτος μέλος διατάξεων περί οδικής
κυκλοφορίας, οι οποίες δύνανται να περιορίζουν το βάρος
ή/και τις διαστάσεις των οχημάτων σε ορισμένους δρόμους
ή ορισμένα τεχνικά έργα, ανεξάρτητα από το κράτος έκδο
σης της άδειας κυκλοφορίας ή θέσης σε κυκλοφορία των
οχημάτων αυτών.
Άρθρο 8

Το άρθρο 3 δεν εφαρμόζεται στην Ιρλανδία και το Ηνωμέ
νο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998:
α) όσον αφορά τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρ
τημα I σημεία 2.2 , 2.3.1 , 2.3.3 , 2.4 και 3.3.2 :
— εκτός των αρθρωτών οχημάτοJν που αναφέρονται
στο σημείο 2.2.2 των οποίων:
i ) το συνολικό μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει τους
38 τόνους,

ii ) το βάρος σε κάθε τρίδυμο άξονα, με την από
σταση που αναφέρεται στο σημείο 3.3.2 , δεν
υπερβαίνει τους 22,5 τόνους ,
— εκτός των οχημάτων που αναφέρονται στα σημεία
2.2.3 , 2.2.4 , 2.3 και 2.4 , των οποίων το συνολικό

μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει:

i ) τους 35 τόνους για τα οχήματα που αναφέρο
νται στα σημεία 2.2.3 και 2.2.4,
ii ) τους 17 τόνους για τα οχήματα που αναφέρο
νται στο σημείο 2.3.1 ,

— σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όσον αφορά τα κοινά
πρότυπα σχετικά με τα βάρη ,

iii ) τους 30 τόνους για τα οχήματα που αναφέρο
νται στο σημείο 2.3.3 , με την επιφύλαξη της
τήρησης των όρων που αναφέρονται στο
σημείο αυτό και στο σημείο 4.3 ,

— μόνον σε ελέγχους όσον αφορά τα κοινά πρότυπα
σχετικά με τις διαστάσεις, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες
ότι δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

iv) τους 27 τόνους για τα οχήματα που αναφέρο
νται στο σημείο 2.4,

5 . H κεντρική στήλη του αποδεικτικού συμμόρφωσης
σχετικά με το βάρος θα αναγράφει, ενδεχομένως, τις κοινο
τικές τιμές που ισχύουν για το βάρος του εν λόγω οχήμα
τος. Για τα οχήματα που αναφέρονται στο παράρτημα I
σημείο 2.2.2. στοιχείο γ), αναγράφεται εντός παρενθέσεων
η ένδειξη «44 t» κάτοJ από το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
του συνδυασμού οχημάτων.

6. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, για κάθε
όχημα που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας ή τίθεται σε

β ) όσον αφορά το πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτη
μα I σημείο 3.4, εκτός TOJV οχημάτων που αναφέρονται
στα σημεία 2.2 , 2.3 και 2.4, των οποίοον το βάρος ανά
κινητήριο άξονα δεν υπερβαίνει τους 10,5 τόνους .
Αρθρο 9

Όσον αφορά το πρότυπο που αναφέρεται στο παράρτη
μα I σημείο 1.2 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να
αρνηθούν ή να απαγορεύσουν τη χρήση στο έδαφός τους,

κυκλοφορία στο έδαφος του , την αναγραφή , στην αριστερή
στήλη του αποδεικτικού συμμόρφωσης, των μέγιστων επι

έως τις 31 Δεκεμβρίου 1999, των λεωφορείων πλάτους άνοJ
των 2,50 μέτρων.

(') ΕΕ αριθ . L 24 της 30. 1 . 1976, σ. 1 . Οόηγία οπως τροποποιήθη
κε από την οόηγία 78/507/EOK της Επιτροπής ( ΕΕ αριθ . L 155
της 13 . 6. 1978 , σ. 31 ).

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα
που λαμβάνουν κατ " εφαρμογή του παρόντος άρθρου . H
Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη .
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Άρθρο 10

Οι οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV μέρος A
καταργούνται την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρ
θρο 11 , με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών
μελών που αφορούν τις προθεσμίες για τη μεταφορά τους
στο εσωτερικό δίκαιο που υπενθυμίζονται στο παράρτη
μα IV μέρος B.
Οι αναφορές στις καταργούμενες οδηγίες θεωρούνται ότι
γίνονται στην παρούσα οδηγία και πρέπει να διαβάζονται
σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο
παράρτημα V.
Άρθρο 11

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 17 Σεπ
τεμβρίου 1997 . Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετι
κά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη ,
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι
λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη μέλη .
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2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρού
σα οδηγία.
Αρθρο 12

H παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημερά της δημο
σίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 13

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη .

Βρυξελλες , 25 Ιουλίου 1996.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
H. COVENEY
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ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.

Μεγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των οχημά
των που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο α)

1.1 .

1.2.

Μέγιστο μήκος:
— Όχημα με κινητήρα

12,00 m

— Ρυμουλκούμενο

12,00 m

— Αρθρωτό όχημα

16,50 m

— Οδικός συρμός

18,75 m

— Αρθρωτό λεωφορείο

18,00 m

Μέγιστο πλάτος:
α) Όχημα οποιουδήποτε τύπου

2,55 m

β) Υπερκατασκευές οχημάτων με κλιματισμό

2,60 m

1.3.

Μέγιστο ύψος (όχημα οποιουδήποτε τύπου )

4,00 m

1.4.

Στις αναφερόμενες στα σημεία 1.1 , 1.2, 1.3, 1.6,
1.7, 1.8 και 4.4 διαστάσεις συμπεριλαμβάνονται οι
κινητές υπερκατασκευές και οι τυποποιημένες
συσκευασίες φορτίων, όπως τα εμπορευματοκι
βώτια

1.5 .

Κάθε όχημα με κινητήρα ή συνδυασμός οχημά
των που κινείται πρέπει να μπορεί να πραγματο
ποιεί κυκλική διαδρομή που να ορίζεται από
εξωτερική ακτίνα 12,50 m και από εσωτερική
ακτίνα 5,30 m

1.6.

1.7.

1.8.

Μέγιστη απόσταση μεταξύ του άξονα του πύρου
ζεύξης και του οπισθίου άκρου του ημιρυμουλ
κουμένου

12,00 m

Μέγιστη απόσταση μετρουμένη παράλληλα προς
το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το
απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου
φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το
απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλ
κούμενου του συνδυασμού , μείον την απόσταση
μεταξύ του οπισθίου άκρου του ρυμουλκού και
του εμπροσθίου άκρου του ρυμουλκουμένου

15,65 m

Μέγιστη απόσταση μετρουμένη παράλληλα προς
το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το
απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου
φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το
απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλ
κουμένου του συνδυασμού

2.

16,40 m

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οχημάτων (σε τό
νους)

2.1 .

Οχήματα που αποτελούν μέρος σuνδυασμού οχη
μάτων

2.1.1 .

Διαξονικό ρυμουλκούμενο

18 t
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2.1.2 .

Τριαξονικό ρυμουλκούμενο

2.2.

Συνδυασμοί οχημάτων

2.2.1 .

Οδικοί συρμοί με πέντε ή έξι άξονες

2.2.2 .

2.2.3 .

2.2.4.

24 t

α) Διαξονικό όχημα με κινητήρα με τριαξονικό
ρυμουλκούμενο

40 t

β) Τριαξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό
ή τριαξονικό ρυμουλκούμενο

40 t

Αρθρωτά οχήματα με πέντε ή έξι άξονες
α) Διαξονικό όχημα με κινητήρα με τριαξονικό
ημιρυμουλκούμενο

40 t

β) Τριαξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό
ή τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο

40 t

γ) Τριαξονικό όχημα με κινητήρα με διαξονικό
ή τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που φέρει,
σε περίπτωση συνδυασμένης μεταφοράς,
εμπορευματοκιβώτιο ΙSΟ 40 ποδών

44 t

Τετραξονικοί οδικοί συρμοί αποτελούμενοι από
διαξονικό όχημα με κινητήρα και από διαξονικό
ρυμουλκούμενο

36 t

Τετραξονικά αρθρωτά οχήματα που αποτελού
νται από διαξονικό όχημα με κινητήρα και από
διαξονικό ημιρυμουλκούμενο, αν η απόσταση
των αξόνων του ημιρυμουλκούμενου :

2.2.4.1 . Είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,3 m και ίση
προς ή μικρότερη από 1,8 m

36 t

2.2.4.2. Είναι μεγαλύτερη από 1,8 m

36 t

+ 2 τόνοι ανοχής όταν τηρούνται το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος με κινητήρα
( 18 τόνοι) και με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
του δίδυμου άξονα του ημιρυμουλκούμενου
(20 τόνοι) και o κινητήριος άξονας είναι εξοπλι
σμένος με διπλά ελαστικά και αναρτήσεις πεπιε
σμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως
ισοδύναμες προς αυτές, σε κοινοτικό επίπεδο,
κατά τον ορισμό του παραρτήματος II
2.3 .

Οχήματα με κινητήρα

2.3.1 .

Διαξονικά οχήματα με κινητήρα

18 t

2.3.2.

Τριαξονικά οχήματα με κινητήρα

— 25 t
— 26 τόνοι

όταν o κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με
διπλά ελαστικά και αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα
ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες
προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο , κατά τον ορι
σμό του παραρτήματος II , είτε σε περιπτώσεις
όπου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος
με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε
άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους

2.3.3.

Τετραξονικά οχήματα με κινητήρα με δύο κατευ
θυντήριους άξονες

32 t

όταν o κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με
διπλά ελαστικά και αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα
ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες
προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο , κατά τον ορι
σμό του παραρτήματος II , είτε σε περιπτώσεις
όπου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος
με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε
άξονα δεν υπερβαίνει τους 9.5 τόνους

2.4.

Τριαξονικά αρθρωτά λεωφορεία

28 t
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3.

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος «να άξονα των
οχημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρά
γραφος 1 στοιχείο β) (σε τόνους)

3.1 .

Απλοί άξονες

Απλός μη κινητήριος άξονας

10 t

3.2.

Δίδυμοι άξονες ρυμουλκουμένων και ημιρν
μονλκονμένων
Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των διδύμων
αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόστα
ση (d) ανάμεσα στους άξονες είναι:

3.2.1 .

Μικρότερη απο 1,0 m (d < 1,0)

3.2.2 .

Ίση ή μεγαλύτερη από 1.0 m και μικρότερη από

11 t

1,3 m ( 1,0 < d < 1,3 )

3.2.3 .

16 t

Ίση ή μεγαλύτερη από 1,3 m και μικρότερη απο
1.8 m ( 1,3 < d < 1,8

18 t

3.2.4.

Ίση ή μεγαλύτερη απο 1,8 m ( 1,8 < d )

20 t

3.3 .

Τρίδυμοι άξονες ρυμουλκουμένων και ημιρυ
μουλκουμένων
Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των τριδύμων
αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει, αν η απόστα
ση (d) μεταξύ των αξόνων είναι:

3.3.1 .

Μικρότερη ή ίση με 1,3 m (d < 1,3 )

3.3.2 .

Μεγαλύτερη από 1,3 m και μικρότερη ή ίση με

21 t

1 .4 m ( 1,3 < d < 1,4 )

24 t

3.4 .

Κινητήριος άξονας

3.4.1 .

Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέ
ρονται στα σημεία 2.2.1 και 2.2.2

3.4.2 .

11.5 t

Κινητήριος άξονας των οχημάτων που αναφέ
ρονται στα σημεία 2.2.3, 2.2.4, 2.3 και 2.4

11,5 t

3.5 .

Δίδυμοι άξονες οχημάτων με κινητήρα
Το σύνολο του ανά άξονα βάρους των διδύμων
αξόνων δεν πρέπει να υπερβαίνει , αν η απόστα
ση ( d ) μεταξύ των αξόνων:

3.5.1 .

Είναι μικρότερη απο 1.0 m (d < 1.0 m)

11,5 t

3.5.2 .

Είναι ίση προς ή μεγαλύτερη από 1,0 m και
μικρότερη από 13 m ( 1,0 m < d < 1,3 m)

16 t

3.5.3 .
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Είναι ίση προς ή μεγαλύτερη απο 1.3 m
μικρότερη από 1,8 m ( 1,3 m < d < 1,8 m)

και

— 18 t
— 19 t

όταν o κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με
διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου
αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύνα
μες προς αυτές σε κοινοτικό επίπεδο, κατά τον
ορισμό του παραρτήματος II , είτε σε περιπτώσεις
όπου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος

με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε
άξονα δεν υπερβαίνει τους 9,5 τόνους
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Συναφή χαρακτηριστικοί των οχημάτων που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοι
χείο β)
Οχήματα οποιονδήποτε τύπου

Το βάρος που φέρει o κινητήριος άξονας ή οι
κινητήριοι άξονες ενός οχήματος ή ενός
συνδυασμού οχημάτων δεν πρέπει να είναι μι
κρότερο από το 25 % του συνολικού βάρους του
έμφορτου οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων
όταν χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές
4.2.

Οδικοί συρμοί
H απόσταση ανάμεσα στον οπίσθιο άξονα ενός
οχήματος με κινητήρα και τον εμπρόσθιο άξονα
ενός ρυμουλκουμένου δεν πρέπει να είναι μικρό
τερη από 3,00 m

4.3 .

Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε συνάρτηση με το
μεταξόνιο
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος σε τόνους ενός
τετραξονικού οχήματος με κινητήρα δεν μπορεί
να υπερβαίνει το πενταπλάσιο της απόστασης σε
μέτρα μεταξύ των ακραίων αξόνων του οχήμα
τος

4.4.

Ημιρνμουλκούμενα
H οριζόντια προβολή της απόστασης μεταξύ του
άξονα του πύρου ζεύξης και οποιουδήποτε
σημείου του έμπροσθεν άκρου του ημιρυμουλ
κουμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,04 m
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ II

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗ
ΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ή
ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Ένα σύστημα ανάρτησης ονομάζεται ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα, εφόσον τουλάχιστον το 75 % της
λειτουργίας του ως ελατηρίου πραγματοποιείται με σύστημα πεπιεσμένου αέρα.
2.

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

Ένα σύστημα ανάρτησης αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο προς ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα εφόσον πληροί
τα ακόλουθα:

2.1 . Σε περίπτωση που η αναρτημένη μάζα σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα υφίσταται κατακόρυφη ελεύθερη
ταλάντωση χαμηλής συχνότητας, οι συχνότητες και αποσβέσεις, μετρούμενες όταν η ανάρτηση φέρει το
μέγιστο φορτίο της, πρέπει να περιέχονται εντός των ορίων (αμορτισέρ) που καθορίζονται στα σημεία 2.2
έως 2.5 .
2.2. Κάθε άξονας πρέπει να φέρει υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων. Στους δίδυμους άξονες, οι εν
λόγω υδραυλικοί αποσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ταλάντωση των
συζευγμένων αξόνων.

2.3. O μέσος συντελεστής απόσβεσης D πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 20 % της κρίσιμης απόσβεσης για
ανάρτηση εφοδιασμένη με υδραυλικούς αποσβεστήρες ταλαντώσεων, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργί
ας .

2.4. Το μέγιστο επίπεδο απόσβεσης της ανάρτησης, όταν έχουν αφαιρεθεί ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας όλοι
οι υδραυλικοί αποσβεστήρες κραδασμών, πρέπει να μην υπερβαίνει το 50 % του D.

2.5 . H μέγιστη συχνότητα της αναρτημένης μάζας του κινητήριου ή συζευγμένου άξονα κατά μη συντηρούμε
νη ελεύθερη κατακόρυφη ταλάντωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 Hz.
2.6. H συχνότητα και απόσβεση της ανάρτησης δίνεται στο σημείο 3 και οι διαδικασίες δοκιμής για τη μέτρηση
της συχνότητας και της απόσβεσης αναφέρονται στο σημείο 4.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

O παρών ορισμός αφορά μάζα M (kg) αναρτημένη σε κινητήριο ή συζευγμένο άξονα. O άξονας αυτός
παρουσιάζει συνολική δυσκαμψία κατά την κατακόρυφη διεύθυνση μεταξύ της επιφάνειας της οδού και
της αναρτημένης μάζας, έστω K newton/μέτρο (N/m) και συνολικό συντελεστή απόσβεσης C newton/μέτρο
και δευτερόλεπτο (N/ms). Έστω Z η κατακόρυφη μετακίνηση της αναρτημένης μάζας. H εξίσωση κίνησης
για την ελεύθερη ταλάντωση της μάζας αυτής είναι:

M ^ + C 7T + kZ = 0
dt"

dt

H συχνότητα της ταλάντωσης της ανηρτημένης μάζας F (rad/sec) είναι:

H απόσβεση είναι κρίσιμη όταν C = C0,
όπου :

C0 = 2 V' KM
O συντελεστής απόσβεσης ως κλάσμα της κρίσιμης απόσβεσης είναι C/C0.

Κατά την ελεύθερη μη συντηρούμενη ταλάντωση της ανηρτημένης μάζας, η κατακόρυφη κίνηση της
μάζας ακολουθεί αποσβεννυμένη ημιτονοειδή καμπύλη (σχήμα 2 ). H συχνότητα μπορεί να υπολογιστεί αν
μετρηθεί o χρόνος για όσους κύκλους ταλάντωσης είναι δυνατό να παρατηρηθούν. H απόσβεση μπορεί να
υπολογιστεί αν μετρηθούν τα ύψη των διαδοχικών κορυφών της ταλάντωσης προς την αυτή
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κατεύθυνση . Εαν τα πλάτη των κορυφών του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της ταλάντωσης είναι A !
και A2 o συντελεστής απόσβεσης D δίδεται από τη σχέση :
D =

C

1

C„

2ττ

ln

Αι
A2

οπου «ln » είναι o φυσικός λογάριθμος του συντελεστή πλάτους .
4.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

Προκειμένου να καθοριστούν με δοκιμή o συντελεστής απόσβεσης D, o συντελεστής απόσβεσης όταν
έχουν αφαιρεθεί οι αποσβεστήρες κραδασμών και η συχνότητα F της ανάρτησης, το όχημα, φορτωμένο
πρέπει:

α) να οδηγηθεί με χαμηλή ταχύτητα (5 km/h + 1 km/h ) υπεράνω βαθμίδας 80 mm, της οποίας η
κατατομή φαίνεται στο σχήμα 1 . H μη συντηρούμενη ταλάντωση που θα αναλυθεί για τη μέτρηση της
συχνότητας και της απόσβεσης είναι εκείνη που παρατηρείται αμέσως μόλις οι τροχοί του κινητήριου
άξονα υπερβούν τη βαθμίδα
ή
β) με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιο του, να ωθηθεί προς τα κάτω μέχρις ότου το φορτίο στον
κινητήριο άξονα φτάσει σε τιμή 50% μεγαλύτερη από την τιμή του μέγιστου στατικού φορτίου . Το
όχημα που ωθείται προς τα κάτω απελευθερώνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που
προκύπει
ή

γ) με δυνάμεις ασκούμενες στο πλαίσιο του . να ωθηθεί προς τα άνω μέχρις ότου η ανηρτημένη μάζα να
ανυψωθεί κατά 80 mm άνωθεν του κινητήριου άξονα. Το όχημα που ωθείται με τον τρόπο αυτό προς
τα άνω αφήνεται απότομα και αναλύεται η ταλάντωση που προκύπτει
ή

δ ) να υποστεί άλλου είδους δοκιμές, των οποίων την ισοδυναμία o κατασκευαστής έχει αποδείξει
ικανοποιητικά στην τεχνική υπηρεσία.

Στο όχημα όπου πραγματοποιείται η δοκιμή πρέπει, μεταξύ κινητήριου άξονα και πλαισίου , αμέσως
υπεράνω του κινητήριου άξονα, να έχει τοποθετηθεί αισθητήρας κατακόρυφων μετατοπίσεων. H ανάγνω
ση του ίχνους επιτρέπει, αφενός, να μετρηθεί το χρονικό διάστημα μεταξύ των κορυφών της πρώτης και
της δεύτερης βύθισης και, αφετέρου , να ληφθεί έτσι η συχνότητα F και o συντελεστής πλάτους ώστε να
προκύψει η απόσβεση . Για τους συζευγμένους κινητήριους άξονες, πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες
μετατοπίσεων μεταξύ κάθε κινητήριου άξονα και του πλαισίου , αμέσως επάνω από τον άξονα.
Σχήμα. 1

Βαθμίδα του εδάφους για δοκιμές ανάρτησης

Σχήμα 2

Αποσβεννυμένη μη συντηρούμενη απόκριση
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

I. H πινακίδα σχετικά με τις διαστάσεις στερεώνεται, στο μέτρο του δυνατού , δίπλα στην πινακίδα που
προβλέπει η οδηγία 76/1 14/EOK και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:

1 . Όνομα του κατασκευαστή ( 1 ).
2. Αριθμό αναγνώρισης του οχήματος (').

3. Μήκος του οχήματος με κινητήρα, του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου (L).
4. Πλάτος του οχήματος με κινητήρα, του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυμουλκούμενου (W).

5 . Στοιχεία για τη μέτρηση του μήκους των συνδυασμών οχημάτων:
— απόσταση (a) μεταξύ του εμπρόσθιου μέρους του οχήματος με κινητήρα και του κέντρου του
συστήματος ζεύξης (άγκιστρο ή πέταλο ζεύξης) στην περίπτωση πετάλου πολλαπλών σημείων
ζεύξης, πρέπει να αναγράφονται οι ελάχιστες και οι μέγιστες τιμές (am;n και amax),
— απόσταση (b) μεταξύ του κέντρου του συστήματος ζεύξης του ρυμουλκούμενου (δακτύλιος) ή του
ημιρυμουλκούμενου (πείρος ζεύξης ) και του οπίσθιου μέρους του ρυμουλκούμενου ή του ημιρυ
μουλκούμενου στην περίπτωση συστήματος με πολλαπλά σημεία ζεύξης, πρέπει να αναγράφονται
οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές (bmin και bmax ).
Το μήκος των συνδυασμών σχημάτων μετράται όταν το όχημα με κινητήρα, το ρυμουλκούμενο ή το
ημιρυμουλκούμενο διατάσσονται σε ευθεία γραμμή .

II . Οι τιμές που αναφέρονται στο αποδεικτικό συμμόρφωσης πρέπει να επαναλαμβάνουν ακριβώς τα
εξαγόμενα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν απευθείας στο όχημα.

(') Οι ενδείξεις αυτές δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με μια μόνη πινακίδα που

περιλαμβάνει και τα στοιχεία που αφορούν και το βάρος και τα στοιχεία που αφορούν τις διαστάσεις .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΜΕΡΟΣ A

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

(που αναφέρονται στο άρθρο 10)

— Οδηγία 85/3/EOK του Συμβουλίου , της 19ης Δεκεμβρίου 1984, σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και
ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων και τις διαδοχικές τροποποιήσεις
της :

— Οδηγία 86/360/EOK
— Οδηγία 88/21 8/EOK
— Οδηγία 89/338/EOK
— Οδηγία 89/460/EOK

— Οδηγία 89/461 /EOK
— Οδηγία 91 /60/EOK
— Οδηγία 92/7/EOK.

— Οδηγία 86/364/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 σχετικά με το αποδεικτικό συμμόρφωσης των
οχημάτων προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/3/EOK σχετικά με το βάρος, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα
τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων.

ΜΕΡΟΣ B

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας
μεταφοράς στην
εθνική νομοθεσία

85/3/EOK ( ΕΕ αριθ. L 2 της 3. 1 . 1985 , σ. 14)

1η Ιουλίου 1986
1η Ιανουαρίου 1990

86/360/EOK ( ΕΕ αριθ. L 217 της 5 . 8. 1986, σ. 19)

1η Ιανουαρίου 1992

86/364/EOK ( ΕΕ αριθ . L 221 της 7 . 8. 1986. σ. 48 )

29 Ιουλίου 1987

88/2 18/EOK ( ΕΕ αριθ . L 98 της 15 . 4. 1988, σ. 48)

1η Ιανουαρίου 1989

89/338/EOK ( ΕΕ αριθ. L 142 της 25 . 5 . 1989, σ. 3 )

1η Ιουλίου 1991
1η Ιανουαρίου 1992
1η Ιανουαρίου 1993

89/46Θ/EOK ( ΕΕ αριθ. L 226 της 3 . 8. 1989, σ. 5 )
89/461 /EOK ( ΕΕ αριθ. L 226 της 3. 8. 1989, σ. 7 )

1η Ιανουαρίου 1991

91 /6Q/EOK ( ΕΕ αριθ . L 37 της 9. 2. 1991 , σ. 37)

30 Σεπτεμβρίου 1991

92/7/EOK ( ΕΕ αριθ . L 57 της 2. 3. 1992, σ. 29)

31 Δεκεμβρίου 1992

17. 9. %

Άρθρο 1 παράγρα
φοι 1-4

I
I
I

I
Άρθρο 1 παράγρα
φος 1

89/46 1 /E O K

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1

91 /60/EOK

92/7/EOK

Αριθ .

Άρθρο 6 παράγρα
φοι 1-4

—

I
I

I
I

89/460/ EOK
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Άρθρο 5β

Άρθρο 5α

Άρθρο 4

—

Άρθρο 3 παράγρα
φος 2

Άρθρο 3 παράγρα
φος 2

Άρθρο 3 παράγρα
φος 3

Άρθρο 3 παράγρα
φος 1 στοιχείο α )
και β)

—

Άρθρο 3 παράγρα
φος 1 στοιχείο α )
και β)

Άρθρο 3 παράγρα
φος 1

—

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2

89/338/EOK

των

Άρθρο 2 τελευταίο
εδάφιο

I
I
I
I

88/2 1 8/EOK

Επίσημη Εφημερίδα

και 11-12

υποπαράγραφοι 5

Άρθρο 2

και 6-10

υποπαράγραφοι 1-4

—

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2

86/364/ EOK

1

Άρθρο 2

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο β)

86/360/ EOK

EL

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο β )

—

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1

85/3/EOK

I

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο α )

φος 1

Αρθρο 1 παράγρα
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Σημείο 2.2.2 στοι
χείο α ) και γ )

Σημείο 2.2.2 στοιχείο
α ) και γ)

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2 στοιχείο β )

I

I
I

I

Άρθρο 1 παράγρα
φος 5 στοιχείο β )

φος 3

Άρθρο 1 παράγρα

89/461 /EOK

Άρθρο 1 παράγρα
φος 3

Άρθρο 1 παράγρα
φος 2

91 /60/EOK

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο α )

92/7/EOK
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Σημείο 2.2.4.2

2.2.4.1

Σημείο 2.2.3 έως

Σημεία 2-2.2.1
στοιχείο β )

-

Σημεία 1.3 έως 1.5

Σημεία 2-2.2.1
στοιχείο β )

Σημείο 1.8

Σημείο 1.7

Σημείο 1.6

1.5

Σημεία 1.3 έως

—

Άρθρο 1

89/460/ EOK

των

Σημείο 1.2
στοιχείο β )

—

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

89/338/ EOK

Επίσημη Εφημερίδα

Σημείο 1.2
στοιχείο α )

Σημείο 1.1 υποπαρά
γραφος 4

1.2.3.5

—

Σημείο 1

Σημείο 1

88/2 1 8/EOK

|

Σημείο 1.1
υποπαράγραφοι

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Άρθρο 2 παράγρα
φος 1 , 2

86/364/ EOK

EL

Άρθρο 9

86/360/EOK

]

Άρθρο 13

-

Άρθρο 6

85 /3/EOK
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Άρθρο 9-12

Άρθρο 8

Άρθρο 7

φος 5 , 6

Άρθρο 6 παράγρα

Παρούσα οδηγία

Αριθ .
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Παράρτημα III

Παράρτημα II
Παράρτημα

\
I

\
I

I

I
I

I
I
I
I
I

I

\

89/460/EOK

\
Άρθρο 1 παράγρα
φος 5 στοιχείο ε)

Άρθρο 1 παράγρα
φος 5 στοιχείο δ )

Άρθρο 1 παράγρα
φος 5 στοιχείο γ)

Άρθρο 1 παράγρα
φος 5 στοιχείο γ)

89/338/EOK

Άρθρο 1 παράγρα
φος 4

89/461 /EOK

91 /60/EOK

Παράρτημα III

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχεία β)
και γ)

92/7/EOK

των

Σημείο 4.4

Σημεία 4 και 4.2

I
I
I
I
I

I

88/21 8/EOK

Επίσημη Εφημερίδα

Σημείο 4.3

Σημεία 4 και 4.2

Σημείο 3.5.3

Σημείο 3.4.2 έως 3.5.2

Άρθρο 1 παράγρα
φος 3

86/364/EOK

I

Σημείο 3.4 και 3.4.1

3.3.2

Σημείο 3 έως

86/360/EOK

EL

Σημείο 3 έως 3.3.2

85/3/EOK

I

Σημείο 2.4

Σημείο 2.3.2 και 2.3.3

2.3.1

Σημείο 2.3 έως

Παρούσα οδηγία

17 . 9 . 96

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ .
L 235/75

