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I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1554/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 22ας Ιουλίου 2003
για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου περί των κοινών κανόνων κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιµένες
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

(2)

Για να εξασφαλισθεί ότι η µη χρησιµοποίηση των slots (χρονοθυρίδων) που είχαν κατανεµηθεί για την περίοδο 2003
δεν προκαλεί απώλεια των δικαιωµάτων των αεροµεταφορέων στις εν λόγω χρονοθυρίδες, είναι αναγκαίο να δηλωθεί,
µε σαφή και αδιαµφισβήτητο τρόπο, ότι οι περίοδοι προγραµµατισµού 2003 και 2004 έχουν επηρεασθεί δυσµενώς
απότον πόλεµο και την εκδήλωση του SARS.

(3)

Ο κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 95/93 του Συµβουλίου (4) θα
πρέπει, εποµένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 80 παράγραφος 2,
την πρόταση της Επιτροπής ( ),
1

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ύστερα από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιφερειών,

Στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 95/93 παρεµβάλλεται το ακόλουθο
άρθρο:

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο πόλεµος που άρχισε τον Μάρτιο του 2003 κατά του Ιράκ
και οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν, όπως και η
εκδήλωση του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόµου
(SARS), έχουν επηρεάσει σηµαντικά τα αεροπορικά δροµολόγια των αεροµεταφορέων και προκάλεσαν σηµαντική
µείωση της ζήτησης κατά την αρχή της θερινής περιόδου
προγραµµατισµού του 2003.

Άρθρο 1

«Άρθρο 10β
Για τους σκοπούς του άρθρου 10 παράγραφος 3, οι συντονιστές δέχονται ότι, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου
προγραµµατισµού του 2004, οι αεροµεταφορείς δικαιούνται
την ίδια σειρά χρονοθυρίδων (slots), όπως τους είχε κατανεµηθεί για τη θερινή περίοδο προγραµµατισµού του 2003.»
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO

(1) ΕΕ C 270 E της 25.9.2001, σ. 131.
(2) ΕΕ C 125 της 27.5.2002, σ. 8.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει
ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003.

(4) ΕΕ L 14 της 22.1.1993, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 894/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 3).
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1555/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την εισαγωγή για τον καθορισµό της τιµής εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης
∆εκεµβρίου 1994, σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του
καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (EK) αριθ. 1947/2002 (2),
και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (EK) αριθ. 3223/94, σε εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πολυµερών εµπορικών διαπραγµατεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον
καθορισµό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιµών κατά
την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις
περιόδους που ορίζονται στο παράρτηµά του.

(2)

Σε εφαρµογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως
αναγράφονται στο παράρτηµα του παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ' αποκοπή τιµές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 4 του κανονισµού (EK) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως
αναγράφονται στον πίνακα που εµφαίνεται στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

(1) ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66.
(2) ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
του κανονισµού της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό των κατ' αποκοπή τιµών κατά την
εισαγωγή για τον καθορισµό τιµών εισόδου ορισµένων οπωροκηπευτικών
(σε EUR/100 χιλιόγραµµα)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας ( )

0702 00 00

060
096
999

56,8
45,5
51,1

0707 00 05

052
096
999

120,2
16,4
68,3

0709 90 70

052
999

65,0
65,0

0805 50 10

382
388
524
528
999

52,7
61,3
52,1
59,9
56,5

0806 10 10

052
064
999

71,2
64,8
68,0

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

76,2
80,0
70,7
90,8
49,8
201,0
101,1
95,7

0808 20 50

052
388
999

111,8
88,6
100,2

0809 30 10, 0809 30 90

052
999

122,0
122,0

0809 40 05

052
060
064
066
093
094
624
999

78,6
68,0
60,2
71,1
70,3
54,8
129,3
76,0

1

Κατ' αποκοπή τιµή κατά την εισαγωγή

(1) Ονοµατολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2020/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 16.10.2001, σ. 6). Ο
κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1556/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 18ης Αυγούστου 2003
για την προκήρυξη δηµοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης, αποθεµατοποιηµένης
στη Γερµανία, για νέες βιοµηχανικές χρήσεις, αριθ. 46/2003 ΕΚ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης
Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αµπελοοινικής αγοράς (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 806/2003 (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισµό των λεπτοµερειών εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου για την κοινή
οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους µηχανισµούς της αγοράς (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1411/2003 (4), και ιδίως το άρθρο 80,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 καθορίζει, µεταξύ
άλλων, τις λεπτοµέρειες εφαρµογής που αφορούν τη
διάθεση των αποθεµάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί
µετά τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 27, 28 και
30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται
από τους οργανισµούς παρέµβασης.

(2)

Είναι σκόπιµο να διενεργηθούν δηµοπρασίες για την πώληση
αλκοόλης οινικής προέλευσης, για νέες βιοµηχανικές
χρήσεις, προκειµένου να περιοριστούν τα αποθέµατα κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να δοθεί η δυνατότητα υλοποίησης στην Κοινότητα βιοµηχανικών σχεδίων περιορισµένης έκτασης ή µεταποίησής της σε εµπορεύµατα προοριζόµενα να εξαχθούν για βιοµηχανικούς σκοπούς. Η κοινοτική οινική αλκοόλη που έχει αποθεµατοποιηθεί στη Γερµανία αποτελείται από ποσότητες που προέρχονται από την
απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999.
Μετά τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συµβουλίου,
της 15ης ∆εκεµβρίου 1998, για τη θέσπιση του νέου γεωργονοµισµατικού καθεστώτος του ευρώ (5), οι τιµές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι
πληρωµές πρέπει να πραγµατοποιούνται σε ευρώ.

(3)

Πρέπει να καθοριστεί µια ελάχιστη τιµή για την υποβολή
των προσφορών.

(4)

Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

(5)

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

179 της
122 της
194 της
201 της
349 της

14.7.1999, σ. 1.
16.5.2003, σ. 1.
31.7.2000, σ. 45.
8.8.2003, σ. 12.
24.12.1998, σ. 1.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Με τη δηµοπρασία αριθ. 46/2003 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής
προέλευσης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις. Η αλκοόλη προέρχεται
από την απόσταξη που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από το γερµανικό οργανισµό
παρέµβασης.
Ο όγκος της προσφερόµενης προς πώληση αλκοόλης ανέρχεται σε
20 330,986 εκατόλιτρα αλκοόλης 100 % vol.
Άρθρο 2
Η πώληση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79, 81,
του άρθρου 82 παράγραφοι 1, 2, 3 και 5, των άρθρων 83, 84,
85, 95, 96, 97, 100 και 101 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/
2000 και του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.
Άρθρο 3
Ο τόπος που ευρίσκονται οι δεξαµενές όπως και τα στοιχεία τους,
ο όγκος αλκοόλης που περιέχει καθεµία από τις δεξαµενές, ο
αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης, ορισµένοι
ειδικοί όροι καθώς και η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρµόδια
να παραλάβει τις προσφορές εµφαίνονται στο παράρτηµα I του
παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 4
Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη συστάσεως, στο σχετικό οργανισµό παρέµβασης που κατέχει την εν λόγω
αλκοόλη, εγγυήσεως συµµετοχής ύψους 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο
αλκοόλης σε 100 % vol.
Άρθρο 5
Η ελάχιστη δυνατή τιµή προσφοράς είναι τα 9 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
Άρθρο 6
Οι διατυπώσεις οι σχετικές µε τη δειγµατοληψία έχουν καθοριστεί
στο άρθρο 98 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000. Η τιµή των
δειγµάτων ανέρχεται σε 10 ευρώ ανά λίτρο.
Ο οργανισµός παρέµβασης παρέχει κάθε χρήσιµη πληροφορία σχετικά µε τα χαρακτηριστικά των πωλούµενων αλκοολών.
Άρθρο 7
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ανέρχεται στο ποσό των 30 ευρώ ανά
εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol.
Άρθρο 8
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ αριθ. 46/2003 ΕΚ
I. Τόπος αποθεµατοποίησης, όγκος και χαρακτηριστικά της πωλούµενης αλκοόλης

Κράτος µέλος

Γερµανία

Τόπος αποθεµατοποίησης

Αριθµός
των
δεξαµενών

Όγκος σε
εκατόλιτρα
αλκοόλης 100 %
vol

Σχετικό άρθρο του
κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1493/1999

Τύπος αλκοόλης

D-63263 Neu-Isenburg
Schleussnerstr. 6

62

8 160,410

30

Ακατέργαστη + 92 %

D-37603 Holzminden
Papiermühle 16

107

8 607,320

30

Ακατέργαστη + 92 %

111

3 563,256

30

Ακατέργαστη + 92 %

Σύνολο

20 330,986
II. Προορισµός και χρήση της αλκοόλης

Η δηµοπρατούµενη αλκοόλη προορίζεται για νέες βιοµηχανικές χρήσεις, όπως αυτέ ορίζονται στο άρθρο 79 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1623/2000.
Τις αποδείξεις σχετικά µε τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης παρέχει µία εταιρία επιτήρησης και υποβάλει ο ενδιαφερόµενος οργανισµός παρέµβασης.
Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον αγοραστή πλειοδότη.
III. Μορφή των προσφορών
1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν για την ποσότητα των 20 330,986 εκατολίτρων αλκοόλης εκφραζόµενων σε εκατόλιτρα αλκοόλης βαθµού 100 % κατ' όγκο.
Προσφορές για χαµηλότερη ποσότητα δεν γίνονται δεκτές.
2. Οι προσφορές πρέπει:
— είτε να σταλούν µε συστηµένη επιστολή στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
— είτε να κατατεθούν στο θυρωρείο του κτιρίου «Loi 130» της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, rue de la Loi 130,
B-1049 Bruxelles, µεταξύ των ωρών 11 και 12 της αναφερόµενης στο παρακάτω σηµείο 4 ηµέρας.
3. Οι προσφορές εσωκλείονται σε κλειστό και σφραγισµένο φάκελο που φέρει την ένδειξη: «Υποβολή προσφοράς — ∆ηµοπρασία αλκοόλης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις αριθ. 46/2003 ΕΚ — Aλκοόλη, Γ∆ AGRI/D/4 — Ανοίγεται µόνο κατά τη
σύνοδο της οµάδας ανάλυσης των προσφορών»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε φάκελο µε διεύθυνση αποδέκτη την Επιτροπή.
4. Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο στις 30 Σεπτεµβρίου 2003, στις 12.00 (ώρα Βρυξελλών).
5. Κάθε προσφορά πρέπει να φέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος και να αναφέρει:
α) τα στοιχεία της δηµοπρασίας αλκοόλης για νέες βιοµηχανικές χρήσεις, αριθ. 46/2003 ΕΚ·
β) την τιµή προσφοράς, εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης βαθµού 100 % κατ' όγκο·
γ) το σύνολο των δεσµεύσεων, εγγράφων και δηλώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 97 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1623/2000 και στο παράρτηµα II του παρόντος κανονισµού.
6. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις κατάθεσης της εγγύησης συµµετοχής, εκδιδόµενες από τον ακόλουθο
οργανισµό παρέµβασης:
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321, Besuchsanschrift: Adickesallee 40, D-60322
Frankfurt am Main, Postanschrift: D-60631 Frankfurt am Main, Telefon: +[49 (0)] 69-1564- 0 (Zentrale) oder
+[49 (0)] 69-1564-479 (Durchwahl), Telefax: +[49 (0)] 69-1564-794, e-mail: poststelle@ble.de
Η εγγύηση αυτή πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσό 81 323,944 ευρώ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος των δεσµεύσεων που αναλαµβάνονται και των εγγράφων που πρέπει να παρασχεθούν τη στιγµή της υποβολής της
προσφοράς από τον προσφέροντα:
1. Η απόδειξη ότι έχει συσταθεί η εγγύηση συµµετοχής στον οργανισµό παρέµβασης.
2. Η ένδειξη του τόπου τελικής χρήσης της αλκοόλης και η δέσµευση που αναλαµβάνει ο προσφέρων να τηρήσει τον εν λόγω
προορισµό.
3. Η προσφορά πρέπει επίσης να αναφέρει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του προσφέροντος, τα στοιχεία της προκήρυξης
διαγωνισµού, την προτεινόµενη τιµή εκφραζόµενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης 100 % vol.
4. Η υποχρέωση του προσφέροντος να τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν το σχετικό διαγωνισµό.
5. ∆ήλωση του προσφέροντος, µε την οποία παραιτείται κάθε ένστασης όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος που του έχει
ενδεχοµένως κατακυρωθεί, και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, ότι δέχεται να υποστεί οποιονδήποτε έλεγχο όσον αφορά
τον προορισµό και τη χρήση της αλκοόλης και ότι αναλαµβάνει το βάρος της απόδειξης ότι γίνεται χρήση της αλκοόλης
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη διαγωνισµού.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1557/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Σεπτεµβρίου 2003
για καθορισµό των δασµών κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Οι δασµοί κατά την εισαγωγή εφαρµόζονται έως ότου ισχύει
νέος καθορισµός. Εξακολουθούν επίσης να ισχύουν, εάν δεν
διατίθεται καµία τιµή στην πηγή αναφοράς που προβλέπεται
στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 κατά τη
διάρκεια των δύο εβδοµάδων που προηγούνται του προσεχούς καθορισµού.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασµών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισµό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι τιµές της αγοράς που
διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια µιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρµογή του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 οδηγεί στην
προσαρµογή των δασµών κατά την εισαγωγή, οι οποίοι
εφαρµόστηκαν από τις 15 Μαΐου 2003 από τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 832/2003 της Επιτροπής (5), σύµφωνα µε τα
παραρτήµατα του παρόντος κανονισµού,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς ορύζης (1),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 411/
2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1503/96 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1996, περί λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τους δασµούς κατά
την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1298/2002 (4), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Το άρθρο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 προβλέπει ότι, κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται
στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, εισπράττονται οι
δασµοί του κοινού δασµολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, ο
δασµός κατά την εισαγωγή ισούται µε την τιµή παρέµβασης
που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξηµένος κατά ένα ορισµένο ποσοστό ανάλογα εάν αφορά
αποφλοιωµένο ή λευκασµένο ρύζι, από τον οποίο αφαιρείται
η τιµή κατά την εισαγωγή, εφόσον ο δασµός δεν υπερβαίνει
το συντελεστή του κοινού δασµολογίου.

(1)

(2)

∆υνάµει του άρθρου 12 παράγραφος 3 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 3072/95, οι τιµές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται µε βάση τις αντιπροσωπευτικές τιµές για το εν
λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά ή στην κοινοτική αγορά εισαγωγής του προϊόντος.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1503/96 έχει καθορίσει τις
λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/
95 όσον αφορά τους δασµούς κατά την εισαγωγή στον
τοµέα του ρυζιού.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι δασµοί κατά την εισαγωγή στον τοµέα του ρυζιού που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 3072/95 προσαρµόζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96 και καθορίζονται στο παράρτηµα Ι του
παρόντος κανονισµού, µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στο παράρτηµα ΙΙ.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

329 της 30.12.1995, σ. 18.
62 της 5.3.2002, σ. 27.
189 της 30.7.1996, σ. 71.
189 της 18.7.2002, σ. 8.

(5) ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 15.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Εισαγωγικοί δασµοί που εφαρµόζονται στο ρύζι και στα θραύσµατα ρυζιού
(σε EUR/t)
Εισαγωγικός δασµός ( )
5

Κωδικός ΣΟ

Τρίτες χώρες
(εκτός ΑΚΕ και Μπαγκλαντές) (3)

ΑΚΕ (1) (2) (3)

Μπαγκλαντές (4)

Ρύζι Basmati
Ινδίας και Πακιστάν (6)

Αίγυπτος (8)

1006 10 21

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 23

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 25

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 27

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 92

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 94

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 10 96

7

()

69,51

101,16

158,25

1006 10 98

(7)

69,51

101,16

158,25

1006 20 11

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 13

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 15

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 17

246,82

82,05

119,07

1006 20 92

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 94

264,00

88,06

127,66

198,00

1006 20 96

264,00

88,06

127,66

1006 20 98

246,82

82,05

119,07

1006 30 21

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 23

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 25

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 27

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 42

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 44

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 46

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 48

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 61

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 63

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 65

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 67

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 92

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 94

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 30 96

7

()

133,21

193,09

312,00

1006 30 98

(7)

133,21

193,09

312,00

1006 40 00

(7)

41,18

(7)

96,00

0,00

185,11

198,00
0,00

185,11

(1) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως κρατών ΑΚΕ, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2286/2002 του Συµβουλίου (ΕΕ L 345 της 10.12.2002, σ. 5) και (ΕΚ) αριθ. 638/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 93 της 9.4.2003, σ. 3).
(2) Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1706/98 οι εισαγωγικοί δασµοί δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα καταγωγής των κρατών της Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού, τα οποία
εισάγονται απευθείας στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión.
(3) Ο εισαγωγικός δασµός ρυζιού στο υπερπόντιο διαµέρισµα της Reunión καθορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.
(4) Για τις εισαγωγές ρυζιού, εκτός των θραυσµάτων ρυζιού (κωδικός ΣΟ 1006 40 00), καταγωγής Μπαγκλαντές, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος
που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΟΚ) αριθ. 3491/90 του Συµβουλίου (ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 1) και (ΕΟΚ) αριθ. 862/91 της Επιτροπής (ΕΕ L 88 της 9.4.1991,
σ. 7), όπως τροποποιήθηκε.
(5) Η εισαγωγή προϊόντων καταγωγής των υπερποντίων χωρών και εδαφών απαλλάσσεται του εισαγωγικού δασµού σύµφωνα µε το άρθρο 101 παράγραφος 1 της απόφασης 91/482/
ΕΟΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 263 της 19.9.1991, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.
(6) Για το αποφλοιωµένο ρύζι της ποικιλίας Basmati, καταγωγής Ινδίας και Πακιστάν, µείωση 250 EUR/t [άρθρο 4α του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1503/96, όπως τροποποιήθηκε].
(7) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
(8) Για τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής και προελεύσεως Αιγύπτου, ο εισαγωγικός δασµός εφαρµόζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος που καθορίζεται από τους κανονισµούς (ΕΚ)
αριθ. 2184/96 του Συµβουλίου (ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 1) και (ΕΚ) αριθ. 196/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 31 της 1.2.1997, σ. 53).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπολογισµός των εισαγωγικών δασµών στον τοµέα του ρυζιού

Τύπος Paddy

Τύπος Indica

Τύπος Japonica

Θραύσµατα

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

Αποφλοιωµένο

Λευκασµένο

(1)

246,82

416,00

264,00

416,00

(1)

α) Τιµή cif Arag (EUR/τόνο)

—

290,21

214,52

266,42

309,60

—

β) Τιµή fob (EUR/τόνο)

—

—

—

238,77

281,95

—

γ) Θαλάσσιοι ναύλοι (EUR/τόνο)

—

—

—

27,65

27,65

—

δ) Πηγή

—

USDA και
opérateurs

USDA και
opérateurs

Opérateurs

Opérateurs

—

1. Εισαγωγικός δασµός (EUR/τόνο)
2. Στοιχεία υπολογισµού:

(1) ∆ασµός που καθορίζεται στο κοινό δασµολόγιο.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1558/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Σεπτεµβρίου 2003
για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και των προσθέτων εισαγωγικών δασµών ορισµένων
προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1166/2003 της Επιτροπής (5),
όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 1311/2003 (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συµβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τοµέα της
ζάχαρης (1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
680/2002 της Επιτροπής (2),
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισµού των λεπτοµερειών εφαρµογής για την
εισαγωγή προϊόντων του τοµέα της ζάχαρης άλλων από τις µελάσσες (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 624/98 (4), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο και το άρθρο 3 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί
δασµοί που εφαρµόζονται στη λευκή ζάχαρη, στην ακατέργαστη ζάχαρη και ορισµένα σιρόπια έχουν καθορισθεί από

(1)

(2)

Από την εφαρµογή των κανόνων και των λεπτοµερειών
καθορισµού που υπενθυµίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1423/95, τα στοιχεία τα οποία διαθέτει, θα πρέπει να τροποποιούν τα ισχύοντα ποσά σύµφωνα µε το παράρτηµα του
παρόντος κανονισµού,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιµές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασµοί
που εφαρµόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1423/95 καθορίζονται όπως αναγράφεται
στο παράρτηµα.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει στις 4 Σεπτεµβρίου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 3 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός ∆ιευθυντής Γεωργίας

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

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

178 της 30.6.2001, σ. 1.
104 της 20.4.2002, σ. 26.
141 της 24.6.1995, σ. 16.
85 της 20.3.1998, σ. 5.

(5) ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 57.
(6) ΕΕ L 185 της 24.7.2003, σ. 22.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
στον κανονισµό της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεµβρίου 2003, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιµών και πρόσθετων δασµών που εφαρµόζονται κατά την εισαγωγή της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης, και των
προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1702 90 99
(σε ευρώ)
Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιµή ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

15,39

8,87

1701 11 90 (1)

15,39

15,17

1701 12 10 (1)

15,39

8,64

1701 12 90 (1)

15,39

14,66

1701 91 00 (2)

19,79

16,55

1701 99 10 (2)

19,79

11,11

1701 99 90 (2)

19,79

11,11

1702 90 99 ( )

0,20

0,44

3

Πρόσθετος δασµός ανά 100 χιλιόγραµµα
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο ΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.3.2001, σ. 1).
(2) Καθορισµός για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι σηµείο Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του
Συµβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).
(3) Καθορισµός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/58/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 15ης Ιουλίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαιτήσεις δηµοσιότητας για
ορισµένες µορφές εταιρειών
25ης Ιουλίου 1978, περί των ετησίων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών (5), την έβδοµη οδηγία 83/349/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, για τους
ενοποιηµένους λογαριασµούς (6), την οδηγία 86/635/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 1986, για τους
ετήσιους και ενοποιηµένους λογαριασµούς των τραπεζών
και λοιπών άλλων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (7) και την
οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου
1991, για τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (8). Θα πρέπει να τροποποιηθούν αντιστοίχως οι παραποµπές της οδηγίας 68/
151/ΕΟΚ στις λογιστικές πράξεις που πρέπει υποχρεωτικά
να δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες οδηγίες.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 44 παράγραφος 2 στοιχείο ζ),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η πρώτη οδηγία του Συµβουλίου 68/151/ΕΟΚ, της 9ης
Μαρτίου 1968, περί συντονισµού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιριών, κατά την
έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης,
για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των
τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες (4) θεσπίζει τις υποχρεώσεις όσον αφορά την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση ορισµένων πράξεων και στοιχείων από
µέρους εταιρειών των οποίων η ευθύνη είναι περιορισµένη.
Στο πλαίσιο της τέταρτης φάσης της διαδικασίας «Απλούστευση της νοµοθεσίας για την εσωτερική αγορά» (SLIM),
που έθεσε σε εφαρµογή η Επιτροπή τον Οκτώβριο του
1998, µια οµάδα εργασίας για θέµατα εταιρικού δικαίου
εξέδωσε, το Σεπτέµβριο του 1999, έκθεση σχετικά µε την
απλούστευση της πρώτης και δεύτερης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου, όπου διατυπώνονταν ορισµένες συστάσεις.
Ο εκσυγχρονισµός της οδηγίας 68/151/ΕΟΚ βάσει των
συστάσεων εκείνων δεν θα πρέπει απλώς να συµβάλει στην
επίτευξη του σηµαντικού στόχου να καταστεί ευκολότερη
και ταχύτερη η πρόσβαση σε πληροφορίες εταιρειών από
τους ενδιαφεροµένους αλλά και να απλουστεύσει σε µεγάλο
βαθµό τις διατυπώσεις δηµοσιότητας που επιβάλλονται στις
εταιρείες.

(4)

Ο κατάλογος εταιρειών που υπάγονται στην οδηγία 68/
151/ΕΟΚ θα πρέπει να ενηµερωθεί, ούτως ώστε να ληφθούν
υπόψη οι νέες µορφές εταιρειών που έχουν θεσπισθεί ή οι
τύποι εταιρειών που έχουν καταργηθεί στα κράτη µέλη από
τότε που εκδόθηκε η οδηγία.

(5)

Από το 1968 έχουν εκδοθεί αρκετές οδηγίες µε σκοπό την
εναρµόνιση των απαιτήσεων που διέπουν την υποχρεωτική
κατάρτιση λογιστικών πράξεων από τις εταιρείες. Πρόκειται
για την τέταρτη οδηγία 78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

(1) ΕΕ C 227 E της 24.9.2002, σ. 377.
(2) ΕΕ C 85 της 8.4.2003, σ. 13.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2003 (δεν
έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 11ης Ιουνίου 2003.
(4) ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6)

Στο πλαίσιο του επιδιωκόµενου εκσυγχρονισµού, οι εταιρείες µε την επιφύλαξη των βασικών απαιτήσεων και των επιβεβληµένων διατυπώσεων του εθνικού δικαίου των κρατών
µελών, θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν αν θα καταχωρίσουν σε χαρτί ή µε ηλεκτρονικά µέσα τις πράξεις και
στοιχεία τα οποία δηµοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

(7)

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να µπορούν να λάβουν από το
µητρώο αντίγραφα των εν λόγω πράξεων και στοιχείων σε
χαρτί αλλά και µε ηλεκτρονικά µέσα.

(8)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να αποφασίσουν αν το
εθνικό δελτίο που έχει ορισθεί για τη δηµοσίευση των υποχρεωτικών πράξεων και στοιχείων θα τηρείται σε έγγραφη ή
σε ηλεκτρονική µορφή ή να προβλέψουν τη δηµοσιοποίησή
τους µε άλλο εξίσου αποτελεσµατικό µέσο.

(9)

Η διασυνοριακή πρόσβαση σε πληροφορίες εταιρειών θα
πρέπει να βελτιωθεί επιτρέποντας, πέραν της υποχρεωτικής
δηµοσιοποίησης σε µία από τις γλώσσες που επιτρέπονται
στο οικείο κράτος µέλος της εταιρείας, την προαιρετική
επιπρόσθετη καταχώριση σε άλλες γλώσσες των απαιτουµένων πράξεων και στοιχείων. Οι τρίτοι καλόπιστοι θα πρέπει
να µπορούν να επικαλούνται τις µεταφράσεις αυτές.

(10)

Ενδείκνυται να διευκρινισθεί ότι η αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 της οδηγίας 68/
151/ΕΟΚ πρέπει να γίνεται σε όλες τις επιστολές και τα
έγγραφα παραγγελιών που χρησιµοποιούν οι εταιρείες, ανεξαρτήτως αν είναι σε χαρτί ή σε άλλο µέσο. Λαµβανοµένων
υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, ενδείκνυται επίσης να
προβλεφθεί ότι τα ίδια στοιχεία θα πρέπει να αναφέρονται
στον τυχόν διαδικτυακό τόπο της εκάστοτε εταιρείας.

(11)

Η οδηγία 68/151/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως,

(5) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/38/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 120 της
15.5.2003, σ. 22).
6
( ) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).
(7) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2003/51/ΕΚ.
(8) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 68/151/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο άρθρο 1:
α) το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«— στη Γαλλία:
la société anonyme, la société en commandite par
actions, la société à responsabilité limitée, la société par
actions simplifiée·»·
β) το έκτο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«— στις Κάτω Χώρες:
de naamloze vennootschap,, de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid·»·
γ) το ένατο εδάφιο αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«— στη ∆ανία:
aktieselskab, kommanditaktieselskab, anpartsselskab·»·
δ) η δέκατη τέταρτη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— στη Φινλανδία:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag·».
2. Στο άρθρο 2:
α) το στοιχείο στ) της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από την
ακόλουθη διάταξη:
«στ) Τα λογιστικά έγγραφα κάθε χρήσεως των οποίων η
δηµοσίευση είναι υποχρεωτική βάσει των οδηγιών του
Συµβουλίου 78/660/ΕΟΚ (*), 83/349/ΕΟΚ (**), 86/
635/ΕΟΚ (***) και 91/674/ΕΟΚ (****).
(*) ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/38/ΕΚ του
Συµβουλίου (ΕΕ L 120 της 15.5.2003, σ. 23).
(**) ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ (ΕΕ L
178 της 17.7.2003, σ. 16).
(***) EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ.
(****) ΕΕ L 374 της 31.12.1991, σ. 7.»
β) Η παράγραφος 2 διαγράφεται.
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«Άρθρο 3
1.
Σε κάθε κράτος µέλος ανοίγεται φάκελος σε κεντρικό
µητρώο, σε εµπορικό µητρώο ή µητρώο εταιρειών για κάθε
καταχωριζόµενη εταιρεία.
2.
Όλες οι πράξεις και τα λοιπά στοιχεία που υπόκεινται σε
δηµοσιότητα δυνάµει του άρθρου 2 τηρούνται στον φάκελο ή
καταχωρίζονται στο µητρώο· το αντικείµενο των καταχωρίσεων
στο µητρώο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εµφανίζεται στον
φάκελο.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ώστε, το αργότερο από 1ης
Ιανουαρίου 2007, η καταχώριση όλων των πράξεων και στοιχείων που πρέπει να δίδονται στη δηµοσιότητα δυνάµει του
άρθρου 2, από εταιρείες και άλλα πρόσωπα και οργανισµούς
που υποχρεούνται σε δήλωση ή συµµετοχή σε υποβολή
δήλωσης, να είναι δυνατή µε ηλεκτρονικά µέσα. Εκτός αυτού τα
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κράτη µέλη δύνανται να επιβάλουν σε όλες τις εταιρείες ή σε
ορισµένες κατηγορίες εταιρειών την καταχώριση µε ηλεκτρονικά
µέσα όλων ή ορισµένων κατηγοριών των εν λόγω πράξεων και
στοιχείων.
Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που µνηµονεύονται στο άρθρο
2 και κατατίθενται από 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, είτε
µε έγγραφα µέσα είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, τηρούνται στον
φάκελο ή καταχωρίζονται στο µητρώο σε ηλεκτρονική µορφή.
Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη µεριµνούν για τη µετατροπή
σε ηλεκτρονική µορφή από το µητρώο τέτοιων πράξεων και
στοιχείων τα οποία κατατίθενται µε έγγραφα µέσα από 1ης
Ιανουαρίου 2007 το αργότερο.
Οι πράξεις και τα στοιχεία που µνηµονεύονται στο άρθρο 2 και
έχουν καταχωρηθεί γραπτώς µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 το
αργότερο δεν είναι υποχρεωτικό να µετατραπούν αυτοµάτως σε
ηλεκτρονική µορφή από το µητρώο. Παρόλα αυτά, τα κράτη
µέλη µεριµνούν για την µετατροπή τους σε ηλεκτρονική µορφή
από το µητρώο µετά την παραλαβή αιτήσεως για δηµοσιοποίηση
µε ηλεκτρονικά µέσα η οποία υποβάλλεται σύµφωνα µε τους
κανόνες που θεσπίζονται για την εφαρµογή της παραγράφου 3.
3.
Πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσµατα των αναφεροµένων στο
άρθρο 2 πράξεων ή στοιχείων πρέπει να είναι δυνατό να λαµβάνονται κατόπιν αιτήσεως. Από 1ης Ιανουαρίου 2007 το αργότερο, οι αιτήσεις µπορούν να υποβάλλονται στο µητρώο είτε µε
έγγραφα µέσα είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, αναλόγως της προτιµήσεως του αιτούντος.
Από µια ηµεροµηνία της επιλογής των κρατών µελών που δεν
µπορεί να είναι µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2007, τα
αντίγραφα που µνηµονεύονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να µπορούν να χορηγηθούν από το µητρώο είτε γραπτώς είτε µε
ηλεκτρονικά µέσα, αναλόγως της προτιµήσεως του αιτούντος.
Αυτό ισχύει για όλες τις πράξεις και τα στοιχεία, ασχέτως του
εάν η καταχώριση αυτών έγινε πριν ή µετά την επιλεγείσα ηµεροµηνία Ωστόσο, τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν ότι
το σύνολο ή ορισµένες κατηγορίες πράξεων και στοιχείων που
έχουν καταχωρισθεί σε χαρτί µέχρι και τις 31 ∆εκεµβρίου 2006
το αργότερο δεν θα µπορούν να χορηγούνται µε ηλεκτρονικά
µέσα από το µητρώο, υπό την προϋπόθεση ότι καταχωρίσθηκαν
ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα προ της ηµεροµηνίας υποβολής
της αίτησης στο µητρώο. Το χρονικό αυτό διάστηµα δεν δύναται να είναι µικρότερο των δέκα ετών.
Τα τέλη έκδοσης των πλήρων αντιγράφων ή των αποσπασµάτων
των αναφεροµένων στο άρθρο 2 πράξεων και στοιχείων, είτε µε
έγγραφα µέσα είτε µε ηλεκτρονικά µέσα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος.
Τα παρεχόµενα αντίγραφα σε χαρτί λαµβάνουν θεώρηση ως
ακριβή αντίγραφα εκτός αν ο αιτών παραιτηθεί της θεώρησης.
Τα παρεχόµενα ηλεκτρονικά αντίγραφα δεν λαµβάνουν θεώρηση
ως ακριβή αντίγραφα εκτός εάν ο αιτών το ζητήσει ρητά.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
εξασφαλισθεί ότι η θεώρηση των ηλεκτρονικών αντιγράφων
εγγυάται τόσο τη γνησιότητα της προέλευσής τους όσο και την
ακεραιότητα του περιεχοµένου τους, µε τη χρήση τουλάχιστον
µιας προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές
υπογραφές (*).
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4.
Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 2 πράξεις και στοιχεία
δηµοσιεύονται στο οριζόµενο από το κράτος µέλος εθνικό
δελτίο είτε υπό µορφή ολικής ή µερικής αναδηµοσιεύσεως είτε
υπό µορφή σηµειώσεως που παραπέµπει στην κατάθεση του
εγγράφου στον φάκελο ή στην καταχώρισή του στο µητρώο. Το
οριζόµενο προς τον σκοπό αυτόν εθνικό δελτίο δύναται να
τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή.

2.
Εκτός από την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση των πράξεων
και στοιχείων σύµφωνα µε το άρθρο 3, τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη σύµφωνα µε το άρθρο 3 δηµοσιοποίηση των πράξεων
και στοιχείων που µνηµονεύονται στο άρθρο 2 σε οποιαδήποτε
επίσηµη γλώσσα ή γλώσσες της Κοινότητας.

Τα κράτη µέλη δύνανται να αποφασίσουν να αντικαταστήσουν
τη δηµοσίευση στο εθνικό δελτίο µε άλλο, εξίσου αποτελεσµατικό µέσο το οποίο να προϋποθέτει οπωσδήποτε τη χρήση
συστήµατος δια του οποίου η προσπέλαση στις δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες είναι δυνατή κατά χρονολογική σειρά µέσω
κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας.

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να
διευκολυνθεί η πρόσβαση τρίτων στις µεταφράσεις που δηµοσιοποιούνται προαιρετικά

5.
Οι πράξεις και τα στοιχεία αντιτάσσονται κατά τρίτων από
την εταιρεία µόνον εφόσον έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα βάσει
της παραγράφου 4 εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι εν λόγω
τρίτοι ήταν εν γνώσει.
Εν τούτοις για τις ενέργειες που συντελούνται πριν από την
δεκάτη έκτη ηµέρα µετά τη δηµοσιοποίηση, οι εν λόγω πράξεις
και στοιχεία δεν αντιτάσσονται κατά τρίτων που είναι σε θέση να
αποδείξουν ότι δεν ήταν δυνατό να είναι εν γνώσει.
6.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την
αποφυγή κάθε ασυµφωνίας µεταξύ του κειµένου που δόθηκε
στη δηµοσιότητα βάσει της παραγράφου 4 και του περιλαµβανοµένου στο µητρώο ή στον φάκελο του κειµένου.
Εντούτοις, σε περίπτωση ασυµφωνίας, το κείµενο που δίδεται
στη δηµοσιότητα βάσει της παραγράφου 4 δεν δύναται να αντιταχθεί κατά τρίτων· οι τρίτοι δύνανται, ωστόσο, να το επικαλεσθούν εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι είχαν γνώση
των κειµένων που κατατέθηκαν στον φάκελο ή καταχωρίσθηκαν
στο µητρώο.
7.
Οι τρίτοι δύνανται, εξ άλλου, να επικαλούνται σε κάθε
περίπτωση πράξεις και στοιχεία για τα οποία δεν έχουν ακόµη
συµπληρωθεί οι διατυπώσεις δηµοσιότητας εκτός αν λόγω ελλείψεως δηµοσιότητας οι πράξεις και τα στοιχεία στερούνται
ισχύος.
8.
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η φράση “µε
ηλεκτρονικά µέσα” σηµαίνει ότι η αρχική αποστολή καθώς και η
παραλαβή των στοιχείων στον προορισµό τους γίνεται µέσω
ηλεκτρονικού εξοπλισµού που χρησιµεύει για την επεξεργασία
(περιλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης) και την αποθήκευση δεδοµένων και ότι τα στοιχεία διαβιβάζονται, µεταφέρονται και παραλαµβάνονται µε ενσύρµατα ή ασύρµατα µέσα ή µε
οπτικά µέσα ή µε άλλα ηλεκτροµαγνητικά µέσα σύµφωνα µε τον
τρόπο που καθορίζουν τα κράτη µέλη.
(*) ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.»
4. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν την επικύρωση των
µεταφράσεων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.

3.
Εκτός από την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση κατ' άρθρο 3
και την προαιρετική δηµοσιοποίηση βάσει της παραγράφου 2
του παρόντος άρθρου, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέπουν
τη σύµφωνα µε το άρθρο 3 δηµοσιοποίηση των οικείων πράξεων
και στοιχείων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν την επικύρωση των
µεταφράσεων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων.
4.
Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ των πράξεων και των στοιχείων που δηµοσιοποιήθηκαν στις επίσηµες γλώσσες του
µητρώου και της µετάφρασης που δηµοσιοποιήθηκε προαιρετικά, η τελευταία δεν είναι αντιτάξιµη έναντι τρίτων. Οι τρίτοι
δύνανται, όµως, να επικαλεσθούν τις µεταφράσεις που δηµοσιοποιήθηκαν προαιρετικά, εκτός εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι
τρίτοι είχαν γνώση της έκδοσης που ήταν αντικείµενο της υποχρεωτικής δηµοσιοποίησης.»
5. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«Άρθρο 4
Τα κράτη µέλη καθορίζουν ότι οι επιστολές και τα έγγραφα
παραγγελίας, ανεξάρτητα από το εάν είναι σε χαρτί ή σε άλλη
µορφή, πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις:
α) τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναγνώριση
του µητρώου στο οποίο τηρείται ο αναφερόµενος στο άρθρο
3 φάκελος καθώς και τον αριθµό καταχωρίσεως της εταιρείας στο εν λόγω µητρώο·
β) τη νοµική µορφή της εταιρείας, τον τόπο της επίσηµης έδρας
της και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι ευρίσκεται σε κατάσταση εκκαθαρίσεως.
Αν στα έγγραφα αυτά γίνεται µνεία του κεφαλαίου της εταιρείας
η ένδειξη πρέπει να αφορά το καλυφθέν και καταβεβληµένο
κεφάλαιο.
Τα κράτη µέλη ορίζουν ότι οι διαδικτυακοί τόποι των εταιρειών
πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνουν τα στοιχεία που µνηµονεύονται στο πρώτο εδάφιο, καθώς επίσης, στις ενδεδειγµένες
περιπτώσεις, την ένδειξη του καλυφθέντος και καταβεβληµένου
κεφαλαίου.»
6. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από την ακόλουθη διάταξη:
«Άρθρο 6

«Άρθρο 3α

Τα κράτη µέλη προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις τουλάχιστον
για την περίπτωση:

1.
Οι πράξεις και τα στοιχεία που οφείλουν να δίδονται στη
δηµοσιότητα δυνάµει του άρθρου 2 πρέπει να καταρτίζονται και
να καταχωρίζονται σε µία από τις γλώσσες που είναι εγκεκριµένες σύµφωνα µε τους γλωσσικούς κανόνες που ισχύουν στο
κράτος µέλος όπου ανοίγεται φάκελος σύµφωνα µε όσα ορίζει
το άρθρο 3 παράγραφος 1.

α) ελλείψεως της δηµοσιότητος των λογιστικών εγγράφων όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ)·
β) απουσίας επί των εµπορικών εγγράφων ή οποιουδήποτε ∆ιαδικτυακού τόπου της εταιρείας, των υποχρεωτικών ενδείξεων
που προβλέπονται στο άρθρο 4.»
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Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, πρέπει να περιλαµβάνεται σε αυτά αναφορά στην παρούσα οδηγία ή να συνοδεύονται από την εν λόγω αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή
τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη
µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
3.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συµβούλιο, το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012, έκθεση συνοδευόµενη, εφ' όσον απαιτείται, από πρόταση για την τροποποίηση

4.9.2003

της παρούσας οδηγίας, υπό το φως της εµπειρίας που αποκτήθηκε
κατά την εφαρµογή της, των στόχων της και των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν σηµειωθεί κατά το χρόνο αυτό.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. TREMONTI
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II
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 20ής Αυγούστου 2003
µε την οποία επιτρέπεται στα κράτη µέλη να εκδώσουν ορισµένες παρεκκλίσεις σύµφωνα µε την οδηγία
94/55/EΚ όσον αφορά τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3027]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/635/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

(4)

Η επιτροπή για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων
που έχει θεσπισθεί από το άρθρο 9 της οδηγίας 94/55/EΚ
είναι σύµφωνη µε τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 94/55/EΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου
1994, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (1), όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2000/61/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 9 αυτής,
την κοινοποίηση ορισµένων ενδιαφερόµενων κρατών µελών,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε την οδηγία 94/55/EΚ, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίσουν διατάξεις επιεικέστερες εκείνων που προβλέπονται στα παραρτήµατα της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά
τις µεταφορές, εντός του εδάφους τους µόνον, µικρών
ποσοτήτων ορισµένων επικίνδυνων εµπορευµάτων, εξαιρουµένων των µετρίως ή πολύ ραδιενεργών υλών.

(2)

Σύµφωνα µε την οδηγία 94/55/EΚ, τα κράτη µέλη µπορούν
να αποφασίσουν διατάξεις διαφορετικές εκείνων που προβλέπονται στα παραρτήµατα της εν λόγω οδηγίας όσον αφορά
τις τοπικές µεταφορές που περιορίζονται στο έδαφός τους.

(3)

Ορισµένα κράτη µέλη κοινοποίησαν στην Επιτροπή ότι επιθυµούν να αποφασίσουν διατάξεις του είδους αυτού. Η
Επιτροπή εξέτασε τις εν λόγω διατάξεις και κατέληξε ότι
πληρούνται οι σχετικοί όροι. Κρίνεται εποµένως σκόπιµο να
επιτραπεί η έκδοση των διατάξεων αυτών.

(1) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7.
(2) ΕΕ L 279 της 1.11.2000, σ. 40.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Επιτρέπεται στα κράτη µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα I να
εκδώσουν, όσον αφορά τις οδικές µεταφορές στο έδαφός τους
µόνον µικρών ποσοτήτων ορισµένων επικίνδυνων εµπορευµάτων, τις
διατάξεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.
Οι διατάξεις θα εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις.
Άρθρο 2
Επιτρέπεται στα κράτη µέλη που αναφέρονται στο παράρτηµα II να
εκδώσουν, όσον αφορά τις τοπικές µεταφορές που περιορίζονται
στο έδαφός τους, τις διατάξεις που ορίζονται στο εν λόγω παράρτηµα.
Οι διατάξεις θα εφαρµόζονται χωρίς διακρίσεις.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2003.
Για την Επιτροπή
Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
BΕΛΓΙΟ
RO-SQ 1.1
Θέµα: Κλάση 1 — Μικρές ποσότητες
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Το περιθώριο 1.1.3.6 περιορίζει σε 20 kg την ποσότητα των ορυκτικών εκρηκτικών που επιτρέπεται να µεταφέρεται µε κανονικό όχηµα.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Βασιλικό διάταγµα περί εκρηκτικών της 23ης Σεπτεµβρίου 1958, όπως τροποποιήθηκε από
το βασιλικό διάταγµα της 14ης Mαΐου 2000.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Άρθρο 111. Οι φορείς εκµετάλλευσης των αποθηκών που είναι αποµακρυσµένες από τα σηµεία εφοδιασµού θα µπορούν να
µεταφέρουν µε κανονικό όχηµα κατ' ανώτατο όριο 25 kg δυναµίτιδας ή ισχυρών εκρηκτικών και 300 πυροκροτητές, υπό τους
όρους που θα έχει καθορίσει η υπηρεσία εκρηκτικών.

RO-SQ 1.2
Θέµα: Μεταφορά ακάθαρτων κενών εµπορευµατοκιβωτίων που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.6.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: παρέκκλιση 6-97.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Επισήµανση στο έγγραφο µεταφοράς «ακάθαρτα κενά κόλα που περιείχαν προϊόντα διαφόρων κλάσεων».
Σχόλια:
Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον αριθµό 21 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10)

∆ΑΝΙΑ
RO-SQ 2.1
Θέµα: Οδικές µεταφορές συσκευασιών που περιέχουν απόβλητα ή υπολείµµατα επικίνδυνων ουσιών που έχουν αποκοµισθεί από
νοικοκυριά και εργαστήρια προς τελική τους διάθεση.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 2.1.2 και 4.1.10.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Αρχές κατάταξης. ∆ιατάξεις για τις µεικτές συσκευασίες.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Οι εσωτερικές συσκευασίες που περιέχουν απόβλητα ή υπολείµµατα χηµικών ουσιών και
αποκοµίζονται από νοικοκυριά ή εργαστήρια µπορούν να συσκευάζονται µαζί µε ορισµένες εξωτερικές συσκευασίες εγκεκριµένες
από τον ΟΗΕ. Tο περιεχόµενο κάθε εσωτερικής συσκευασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 kg ή τα 5 l. Στα περιεχόµενα που
εσωκλείονται σε εξωτερική συσκευασία αποδίδεται συλλογικά ένας αριθµός UN.
Σχόλια: ∆εν είναι δυνατή η ορθή κατάταξη όταν αποκοµίζονται απόβλητα ή υπολείµµατα από νοικοκυριά ή εργαστήρια. Οι συσκευασίες έχουν πωληθεί λιανικώς και είναι εποµένως εσωτερικές συσκευασίες. Για να µπορούν να σταλούν οι συσκευασίες αυτές
σε ειδικές εγκαταστάσεις οριστικής διάθεσης επιτρέπεται η µεικτή συσκευασία υπό γενικότερους όρους. Είναι αναγκαίο να επιτραπεί η χονδρική κατάταξή τους καθόσον οι αρχικές επισηµάνσεις των συσκευασιών συχνά δεν υπάρχουν πλέον ή είναι δυσανάγνωστες.
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RO-SQ 2.2
Θέµα: Οδικές µεταφορές συσκευασιών µε εκρηκτικές ύλες και συσκευασιών εκπυρσοκροτητών µε το ίδιο όχηµα.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.2.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για τις µεικτές συσκευασίες.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l..
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 1, οι κανόνες ADR πρέπει να τηρούνται στις οδικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Σχόλια: Είναι πρακτικά αναγκαίο να στοιβάζονται εκρηκτικές ύλες µαζί µε εκπυρσοκροτητές για τη µεταφορά τους µε το ίδιο
όχηµα από τον τόπο αποθήκευσής τους στο εργοτάξιο και το αντίστροφο.
Όταν τροποποιηθεί η δανική νοµοθεσία για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, οι ∆ανικές αρχές θα επιτρέπουν τις εν
λόγω µεταφορές µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Μεταφορά µέγιστης ποσότητας 25 kg εκρηκτικών υλών της οµάδας D.
2. Μεταφορά µέγιστης ποσότητας 200 τεµαχίων εκπυρσοκροτητών της οµάδας B.
3. Οι εκπυρσοκροτητές και οι εκρηκτικές ύλες πρέπει να συσκευάζονται χωριστά σε συσκευασίες πιστοποιηµένες από τον ΟΗΕ
σύµφωνα µε τους κανόνες της οδηγίας 2000/61/EΚ µε την οποία τροποποιήθηκε η οδηγία 94/55/EΚ.
4. Η απόσταση µεταξύ των συσκευασµένων εκπυρσοκροτητών και των συσκευασµένων εκρηκτικών υλών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 µέτρο. Η απόσταση αυτή πρέπει να τηρείται ακόµη και σε περίπτωση απότοµης πέδησης του οχήµατος. Η στοιβασία
των συσκευασµένων υλών και των συσκευασµένων εκπυρσοκροτητών πρέπει να επιτρέπει τη γρήγορη εκφόρτωσή τους από το
όχηµα.
5. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι υπόλοιποι κανόνες οδικής µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
RO-SQ 3.1
Θέµα: Mεικτή συσκευασία και µεικτή φόρτωση τµηµάτων αυτοκινήτων ταξινοµηµένων 1.4G µαζί µε ορισµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα (n4).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 4.1.10 και 7.5.2.1 της ADR.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για τη µεικτή συσκευασία και τη µεικτή φόρτωση.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 45 (Κανονισµός για τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, πρώην εξαίρεση αριθ. 45).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Τα UN 0431 και UN 0503 θα µπορούν να φορτώνονται µαζί µε ορισµένα επικίνδυνα
εµπορεύµατα (προϊόντα σχετιζόµενα µε την κατασκευή αυτοκινήτων) έως ορισµένου ορίου, το οποίο αναγράφεται στην εξαίρεση.
∆εν πρέπει να υπάρχει υπέρβαση της τιµής 1 000 (συγκρίσιµη µε το σηµείο 1.1.3.6.4).
Σχόλια: Η εξαίρεση είναι αναγκαία για τη γρήγορη παράδοση τµηµάτων ασφαλείας των αυτοκινήτων αναλόγως της τοπικής
ζήτησης. Λόγω του ευρέως φάσµατος του προϊόντος, η αποθήκευση των προϊόντων αυτών στα τοπικά συνεργεία δεν συνηθίζεται.

RO-SQ 3.2
Θέµα: Eξαίρεση από την απαίτηση εγγράφου µεταφοράς και δήλωσης αποστολέα για ορισµένες ποσότητες επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στο σηµείο 1.1.3.6 (n1).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.1 και 5.4.1.1.6.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Περιεχόµενο του εγγράφου µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), Ausnahme Nr. 55 (Κανονισµός για τις εξαιρέσεις από
τις διατάξεις για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, εξαίρεση αριθ. 55).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις πλην της 7: δεν χρειάζεται έγγραφο µεταφοράς, εφόσον η ποσότητα
των µεταφερόµενων εµπορευµάτων δεν υπερβαίνει τις ποσότητες που αναγράφονται στο σηµείο 1.1.3.6.
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Σχόλια: Κρίνεται επαρκής η ένδειξη και η τοποθέτηση επισήµανσης για τις εγχώριες µεταφορές, καθόσον δεν χρειάζεται πάντοτε
έγγραφο µεταφοράς για τις τοπικές διανοµές.
Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον αριθ. 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10).

RO-SQ 3.3
Θέµα: Μεταφορά µικρών ποσοτήτων χωρίς πυροσβεστήρα εντός του οχήµατος (n3).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.1.4.1 α).
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Εξοπλισµός των µονάδων µεταφοράς µε πυροσβεστήρες.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert
durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), Ausnahme Nr. 85 (Κανονισµός για τις εξαιρέσεις από
τις διατάξεις για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, εξαίρεση αριθ. 85).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: ∆εν χρειάζεται πυροσβεστήρας εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση της ποσότητας του σηµείου
1.1.3.6.
Σχόλια: Εκ πείρας δεν φαίνεται να υπάρχει απώλεια της ασφάλειας στη σχετική κυκλοφορία.
Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον αριθ. 63 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10).

ΓΑΛΛΙΑ
RO-SQ 6.1
Θέµα: Μεταφορά φορητού και κινητού ακτινολογικού εξοπλισµού ακτίνων γάµµα (18).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 28.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η µεταφορά ακτινολογικού εξοπλισµού ακτίνων γάµµα από τους χρήστες εξαιρείται αλλά
υπόκειται σε συγκεκριµένους κανόνες.

RO-SQ 6.2
Θέµα: Μεταφορά αποβλήτων προερχόµενων από δραστηριότητες περίθαλψης τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίµωξης και θεωρούνται ανατοµικά µέρη καλυπτόµενα από το UN 3291 µάζας µικρότερης ή ίσης των 15 kg.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 12.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Eξαίρεση από τις απαιτήσεις ADR για τη µεταφορά αποβλήτων προερχόµενων από
δραστηριότητες περίθαλψης τα οποία ενέχουν κινδύνους λοίµωξης και θεωρούνται ανατοµικά µέρη καλυπτόµενα από το UN
3291 µάζας µικρότερης ή ίσης των 15 kg.
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RO-SQ 6.3
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών µε οχήµατα των δηµοσίων συγκοινωνιών (18).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.3.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Μεταφορά επιβατών και επικίνδυνων ουσιών.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 21.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων ουσιών ως χειραποσκευές µε τα µέσα συγκοινωνίας: ισχύουν µόνον
οι διατάξεις για τη συσκευασία, την ένδειξη και την τοποθέτηση επισήµανσης που ορίζονται στα κεφάλαια 4.1, 5.2 και 3.4.
Σχόλια: Στις χειραποσκευές επιτρέπονται µόνον επικίνδυνα εµπορεύµατα για προσωπική ή ίδια επαγγελµατική χρήση. Επιτρέπονται τα φορητά δοχεία αερίου για ασθενείς µε αναπνευστικά προβλήµατα στην ποσότητα που τούς είναι αναγκαία για ένα ταξίδι.

RO-SQ 6.4
Θέµα: Μεταφορά µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών για ίδιο λογαριασµό (18).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Υποχρέωση εγγράφου µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 23 παράγραφος 2.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η µεταφορά µικρών ποσοτήτων επικίνδυνων υλικών για ίδιο λογαριασµό που δεν υπερβαίνουν τα όρια του σηµείου 1.1.3.6. δεν υπόκειται στην υποχρέωση του εγγράφου µεταφοράς που ορίζεται στο τµήµα 5.4.1.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
RO-SQ 15.1
Θέµα: Μεταφορά ορισµένων ραδιενεργών υλικών χαµηλής επικινδυνότητας όπως επιτραπέζια ρολόγια, ρολόγια χειρός, ανιχνευτές καπνού, πυξίδες (E1).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Οι περισσότερες απαιτήσεις ADR.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη µεταφορά υλικών της κλάσης 7.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Ραδιενεργά υλικά (Οδικές µεταφορές) (Μεγάλη Βρετανία) Regulations 1996 reg. 3(2)f), g)
και h).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Πλήρης εξαίρεση από τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας ορισµένων εµπορικών προϊόντων που περιέχουν περιορισµένες ποσότητες ραδιενεργού υλικού.
Σχόλια: Πρόκειται για παρέκκλιση βραχυπρόθεσµης διάρκειας, η οποία δεν θα χρειάζεται όταν ενσωµατωθούν στην ADR τροποποιήσεις παρεµφερείς µε τους κανονισµούς της IAEA.
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RO-SQ 15.2
Θέµα: Eξαίρεση από την απαίτηση εγγράφου µεταφοράς για ορισµένες ποσότητες επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στο
σηµείο 1.1.3.6 (E2).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6.2 και 1.1.3.6.3.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Eξαιρέσεις από ορισµένες απαιτήσεις για ορισµένες ποσότητες ανά µονάδα µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg.3 και
reg.13 και Schedule 2(8).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: ∆εν απαιτείται έγγραφο µεταφοράς για περιορισµένες ποσότητες, εκτός εάν αυτές αποτελούν µέρος µεγαλύτερου φορτίου.
Σχόλια: Η εξαίρεση είναι κατάλληλη για τις εγχώριες µεταφορές, στις οποίες δεν χρειάζεται πάντοτε έγγραφο µεταφοράς όταν
πρόκειται για τοπική διανοµή.

RO-SQ 15.3
Θέµα: Μεταφορά µεταλλικών κυλίνδρων µικρής διατοµής για χρήση σε αερόστατα θερµού αέρα µεταξύ του σηµείου πλήρωσής
τους και του σηµείου εκτόξευσης/προσγείωσής τους (E3).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής και δοκιµής δοχείων αερίου.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Θα ορισθεί σε προσεχείς κανονισµούς.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Βλέπε ανωτέρω.
Σχόλια: Οι κύλινδροι αερίου για αερόστατα θερµού αέρα σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν ελαφρύτεροι, πράγµα
που προϋποθέτει ότι πληρούν τις κανονικές απαιτήσεις για τους κυλίνδρους αερίου. Ο µέσος κύλινδρος αερόστατου έχει χωρητικότητα 70 λίτρων νερού, και ο µεγαλύτερος δεν υπερβαίνει τα 90 λίτρα. ∆εν µεταφέρονται άνω των 5 κυλίνδρων ταυτόχρονα
σε ένα όχηµα.

RO-SQ 15.4
Θέµα: Eξαίρεση από την απαίτηση πυροσβεστικού εξοπλισµού για τα οχήµατα που µεταφέρουν χαµηλής ραδιενέργειας υλικά
(E4).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.1.4.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαίτηση να διαθέτουν τα οχήµατα πυροσβεστικό εξοπλισµό.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Ραδιενεργά υλικά (οδικές µεταφορές) (Μεγάλη Βρετανία) 1996, regs 34(4) και regs 34(5).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Ο κανονισµός 34(4) αίρει την απαίτηση πυροσβεστικού εξοπλισµού όταν µεταφέρονται
µόνον εξαιρούµενα κόλα (UN 2908, 2909, 2910 και 2911).
Ο κανονισµός 34(5) περιορίζει την απαίτηση όταν πρόκειται µόνον για τη µεταφορά µικρού αριθµού κόλων.
Σχόλια: Ο πυροσβεστικός εξοπλισµός στην πράξη δεν σχετίζεται µε τη µεταφορά των UN 2908, 2909, 2910 και 2911, τα
οποία συνήθως µεταφέρονται µε µικρά οχήµατα.
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RO-SQ 15.5
Θέµα: ∆ιανοµή εµπορευµάτων σε εσωτερικές συσκευασίες σε σηµεία λιανικής πώλησης ή χρήστες σε περιορισµένες ποσότητες
(εξαιρουµένων των κλάσεων 1 και 7) από τοπικές αποθήκες διανοµής σε σηµεία λιανικής πώλησης ή χρήστες και από σηµεία λιανικής πώλησης σε τελικούς χρήστες (N1).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 3.4 και 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής και δοκιµών της συσκευασίας.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί του 1996 για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση) και κανονισµοί του 1996 για τη χρήση µεταφερόµενων δοχείων υπό πίεση, regs. 6(1), 6(3) και 8(5)
και Schedule 3.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: ∆εν απαιτείται για τις συσκευασίες επισήµανση RID/ADR ή UN ή να φέρουν άλλο σήµα
εφόσον περιέχουν περιορισµένες ποσότητες όπως ορίζει το Schedule 3.
Σχόλια: Οι απαιτήσεις ADR δεν αρµόζουν για τα τελικά στάδια µεταφοράς από την αποθήκη στον λιανοπωλητή ή τον χρήστη ή
από τον λιανοπωλητή στον τελικό χρήστη. Σκοπός της παρέκκλισης είναι να επιτραπούν οι συσκευασίες εµπορευµάτων σε εσωτερικά δοχεία χωρίς εξωτερική συσκευασία για τη λιανική διανοµή σε περιορισµένες ποσότητες σύµφωνα µε το κεφάλαιο 3.4 για
το τελικό στάδιο της τοπικής διανοµής τους.

RO-SQ 15.6
Θέµα: Μετακίνηση σταθερών δεξαµενών ονοµαστικά κενών που δεν νοούνται ως εξοπλισµός µεταφοράς (N2).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Μέρη 5 και 7-9 (94/55/EΚ).
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τις διαδικασίες αποστολής, τη µεταφορά, την εκµετάλλευση και τα
οχήµατα.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Θα καθορισθούν σε προσεχείς κανονισµούς.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Βλέπε ανωτέρω.
Σχόλια: Η µετακίνηση τέτοιων σταθερών δεξαµενών δεν αποτελεί κανονική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και άρα οι
ισχύουσες διατάξεις ADR δεν µπορούν να εφαρµοσθούν στην πράξη. Καθόσον οι δεξαµενές είναι «ονοµαστικά κενές», η
ποσότητα επικίνδυνων εµπορευµάτων που περιέχουν πραγµατικά είναι εξ ορισµού εξαιρετικά µικρή.

RO-SQ 15.7
Θέµα: Να επιτραπεί διαφορετική «µέγιστη συνολική ποσότητα ανά µονάδα µεταφοράς» για εµπορεύµατα της κλάσης 1 για τις
κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα στο σηµείο 1.1.3.6.3 (N10).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6.3 και 1.1.3.6.4.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Eξαιρέσεις σχετικές µε τις ποσότητες που µεταφέρονται ανά µονάδα µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg 13 και
Schedule 5· reg. 14 και Schedule 4.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Καθορίζει κανόνες σχετικά µε τις εξαιρέσεις για περιορισµένες ποσότητες και τη µικτή
φόρτωση εκρηκτικών.
Σχόλια: Να επιτραπούν διαφορετικά όρια ποσότητας, ήτοι «50», για τα εµπορεύµατα της κατηγορίας 1 και «500» για τα εµπορεύµατα της κατηγορίας 2. Για τον υπολογισµό των µεικτών φορτίων, να επιτραπούν πολλαπλασιαστικοί συντελεστές «20» για
τη µεταφορά εµπορευµάτων της κατηγορίας 2 και «2» για τη µεταφορά εµπορευµάτων της κατηγορίας 3.
Προηγουµένως παρέκκλιση βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10.

L 221/23

L 221/24

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

RO-SQ 15.8
Θέµα: Αύξηση της µέγιστης καθαρής µάζας εκρηκτικών ειδών επιτρεπόµενων σε οχήµατα EX/II (N13).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.5.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Περιορισµοί για τις µεταφερόµενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg. 13, Schedule 3.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Περιορισµοί για τις µεταφερόµενες ποσότητες εκρηκτικών υλών και ειδών.
Σχόλια: Οι κανονισµοί του Ηνωµένου Βασιλείου επιτρέπουν µέγιστη καθαρή µάζα 5 000 kg σε οχήµατα του τύπου II για τις
οµάδες συµβατότητας 1.1C, 1.1D, 1.1E και 1.1J.
Πολλά είδη 1.1C, 1,1D, 1.1E και 1.1J που διακινούνται στην Ευρώπη είναι µεγάλα ή χύδην και υπερβαίνουν περίπου το µήκος
των 2,5 m. Είναι κυρίως εκρηκτικά είδη στρατιωτικής χρήσεως. Οι περιορισµοί κατασκευής των οχηµάτων EX/III (τα οποία
απαιτείται να είναι κλειστά) καθιστούν δύσκολη τη φορτοεκφόρτωση των ειδών αυτών. Για ορισµένα είδη θα ήταν απαραίτητος
ειδικός εξοπλισµός φορτοεκφόρτωσης και στα δύο άκρα της µετακίνησής τους. Στην πράξη, ο εξοπλισµός αυτός είναι σπάνιος.
Υπάρχουν λίγα οχήµατα EX/III σε χρήση στο Ηνωµένο Βασίλειο και θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό για τη βιοµηχανία να απαιτήσει την κατασκευή περισσότερο εξειδικευµένων οχηµάτων EX/III για τη µεταφορά αυτών των εκρηκτικών.
Στο Ηνωµένο Βασίλειο, τα στρατιωτικής χρήσεως εκρηκτικά µεταφέρονται κυρίως από µεταφορείς του εµπορίου οι οποίοι ως εκ
τούτου δεν µπορούν να εκµεταλλευθούν την εξαίρεση για τα στρατιωτικά οχήµατα που προβλέπει η οδηγία-πλαίσιο. Για να αντιµετωπίσει το πρόβληµα αυτό, το Ηνωµένο Βασίλειο έχει επιτρέψει τη µεταφορά έως 5 000 kg αυτών των ειδών µε οχήµατα EX/
II. Tο όριο αυτό δεν αρκεί πάντα διότι ένα είδος µπορεί να περιέχει εκρηκτικά άνω των 1 000 kg.
Από το 1950 υπήρξαν µόνο δύο περιστατικά (και τα δύο στη δεκαετία του '50) µε ισχυρή εκρηκτική ύλη βάρους άνω των
5 000 kg. Tα περιστατικά προκλήθηκαν από φωτιά σε ελαστικό και από ανάφλεξη του καλύµµατος λόγω υπερθέρµανσης του
συστήµατος εξάτµισης. Η φωτιά θα µπορούσε να συµβεί και µε µικρότερο φορτίο. ∆εν υπήρξαν θάνατοι ή τραυµατισµοί.
Η πείρα δείχνει ότι, εάν τα εκρηκτικά είδη συσκευασθούν σωστά, είναι απίθανο να αναφλεγούν λόγω κρούσης, π.χ. από
σύγκρουση του οχήµατος. Τα στοιχεία εκθέσεων στρατιωτικών δραστηριοτήτων και τα δεδοµένα των δοκιµαστικών εκτοξεύσεων
δείχνουν ότι για την ανάφλεξη των εκρηκτικών χρειάζεται ταχύτητα κρούσης µεγαλύτερη από εκείνην που δηµιουργείται από τη
δοκιµαστική πτώση από απόσταση 12 µέτρων.
Τα ισχύοντα δεδοµένα ασφαλείας δεν θα θιγούν.

RO-SQ 15.9
Θέµα: Eξαίρεση από τις απαιτήσεις εποπτείας µικρών ποσοτήτων ορισµένων εµπορευµάτων της κλάσης 1 (N12).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.4 και 8.5 S1(6).
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις εποπτείας των οχηµάτων µεταφοράς ορισµένων ποσοτήτων επικίνδυνων
εµπορευµάτων.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg. 24.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Προβλέπει την ασφαλή στάθµευση και εποπτικούς µηχανισµούς αλλά δεν απαιτεί τη
συνεχή εποπτεία ορισµένων φορτίων της κλάσης 1 όπως ορίζει το κεφάλαιο 8.5 S1(6) της ADR.
Σχόλια: Οι απαιτήσεις εποπτείας της ADR δεν είναι πάντοτε εφικτές σε εθνικό επίπεδο.
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RO-SQ 15.10
Θέµα: Μείωση των περιορισµών για τη µεταφορά µεικτών φορτίων εκρηκτικών, και τη µεταφορά εκρηκτικών µε άλλα επικίνδυνα
εµπορεύµατα, µε άµαξες, οχήµατα και εµπορευµατοκιβώτια (N4/5/6).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.2.1 και 7.5.2.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Περιορισµοί για ορισµένους τύπους µεικτού φορτίου.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg. 18.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η εθνική νοµοθεσία είναι λιγότερο περιοριστική για τα µεικτά φορτία εκρηκτικών, µε την
προϋπόθεση ότι η εν λόγω µεταφορά είναι ακίνδυνη.
Σχόλια: Tο Ηνωµένο Βασίλειο επιθυµεί να επιτραπούν ορισµένες παραλλαγές στους κανόνες περί οµαδοποίησης των εκρηκτικών
και οµαδοποίησης των εκρηκτικών µε άλλα επικίνδυνα εµπορεύµατα. Κάθε παραλλαγή θα έχει ποσοτικό περιορισµό για ένα ή
περισσότερα συστατικά τµήµατα του φορτίου και θα επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι «έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά µέτρα για
να µην έλθουν τα εκρηκτικά σε επαφή µε τα εµπορεύµατα αυτά ή να µην τα θέσουν σε κίνδυνο ή να µην κινδυνεύσουν τα ίδια
τα εκρηκτικά από τα εµπορεύµατα αυτά».
Παραδείγµατα παραλλαγών που ίσως το Ηνωµένο Βασίλειο επιθυµεί να επιτραπούν είναι:
1. Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθµούς UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267,
0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360, ή 0361 θα µπορούν να µεταφέρονται στο ίδιο όχηµα µε επικίνδυνα εµπορεύµατα
που υπάγονται στον αριθµό UN 1942. Η ποσότητα εµπορευµάτων UN 1942 που θα επιτρέπεται προς µεταφορά θα προσοµοιώνεται µε εκρηκτικό 1.1D.
2. Τα εκρηκτικά που υπάγονται στους αριθµούς UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431, ή 0453 θα µπορούν να µεταφέρονται στο ίδιο όχηµα µε επικίνδυνα εµπορεύµατα (εκτός των εύφλεκτων αερίων, των µολυσµατικών και των τοξικών ουσιών)
της κατηγορίας 2 ή µε επικίνδυνα εµπορεύµατα της κατηγορίας 3, ή µε οιοδήποτε συνδυασµό αυτών, µε την προϋπόθεση
ότι η συνολική µάζα ή ο συνολικός όγκος επικίνδυνων εµπορευµάτων της κατηγορίας 2 δεν υπερβαίνει τα 500 kg ή της
κατηγορίας 1 και η συνολική καθαρή µάζα των εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 500 kg.
3. Τα εκρηκτικά 1.4G θα µπορούν να µεταφέρονται µαζί µε εύφλεκτα υγρά και εύφλεκτα αέρια της κατηγορίας 2 ή µε µη
εύφλεκτα, µη τοξικά αέρια της κατηγορίας 3, ή µε οιοδήποτε συνδυασµό αυτών στο ίδιο όχηµα, µε την προϋπόθεση ότι η
συνολική µάζα ή ο όγκος των επικίνδυνων εµπορευµάτων δεν υπερβαίνει τα 200 kg ή l και η συνολική καθαρή µάζα των
εκρηκτικών δεν υπερβαίνει τα 20 kg.
4. Τα εκρηκτικά είδη που υπάγονται στους αριθµούς UN 0106, 0107 ή 0257 θα µπορούν να µεταφέρονται µε εκρηκτικά είδη
των οµάδων συµβατότητας D, E ή F των οποίων είναι συστατικά. Η συνολική ποσότητα εκρηκτικών που υπάγονται στους
αριθµούς UN 0106, 0107 ή 0257 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 kg.

RO-SQ 15.11
Θέµα: Εναλλακτική λύση αντί των πινακίδων χρώµατος πορτοκαλί για µικρές αποστολές ραδιενεργών υλικών µε µικρά οχήµατα.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.3.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαίτηση τοποθέτησης πινακίδων χρώµατος πορτοκαλί σε µικρά οχήµατα µεταφοράς ραδιενεργών υλικών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλιση εγκεκριµένη σύµφωνα µε την παρούσα διαδικασία. Η
παρέκκλιση που ζητείται είναι:
1. Τα οχήµατα πρέπει είτε:
α) να φέρουν ανηρτηµένη ειδοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5.3.2 της συµφωνίας ADR είτε
β) όταν πρόκειται για οχήµατα βάρους κάτω των 3 500 kg, τα οποία µεταφέρουν λιγότερες από δέκα συσκευασίες µε µη
σχάσιµα υλικά ή µε σχάσιµα υλικά εξαιρουµένων των ραδιενεργών υλικών και εφόσον το άθροισµα των δεικτών µεταφοράς των συσκευασιών αυτών δεν υπερβαίνει το 3, ως εναλλακτική λύση επιτρέπεται να φέρουν ειδοποίηση σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις του σηµείου 2 στη συνέχεια.
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2. Για τους σκοπούς του σηµείου 1 προηγουµένως, η ειδοποίηση που αναρτάται στο όχηµα όταν αυτό µεταφέρει ραδιενεργά
υλικά πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα ακόλουθα:
α) δεν πρέπει να είναι µικρότερη των 12 τετραγωνικών εκατοστών. Όλοι οι χαρακτήρες της ειδοποίησης πρέπει να είναι
µαύροι, παχείς και ευανάγνωστοι. Όλοι οι χαρακτήρες πρέπει επίσης να είναι ανάγλυφοι ή τυπωµένοι. Οι κεφαλαίοι
χαρακτήρες της λέξης «RADIOACTIVE» δεν πρέπει να έχουν ύψος κάτω των 12 mm και όλοι υπόλοιποι χαρακτήρες
δεν πρέπει να έχουν ύψος κάτω των 5 mm·
β) η ειδοποίηση πρέπει να είναι πυράντοχη έτσι ώστε οι λέξεις να παραµένουν ευανάγνωστες ακόµη και σε περίπτωση που
φλεγεί το όχηµα·
γ) η ειδοποίηση πρέπει να τοποθετείται στο όχηµα σε σηµείο πλήρως ευδιάκριτο στον οδηγό, χωρίς όµως να εµποδίζει την
ορατότητά του κατά την οδήγηση, και αναρτάται µόνον εφόσον το όχηµα µεταφέρει ραδιενεργά υλικά·
δ) η ειδοποίηση έχει εγκεκριµένη µορφή και φέρει ονοµασία, διεύθυνση και αριθµό τηλεφώνου για χρήση σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης.
Σχόλια: Η παρέκκλιση χρειάζεται για περιορισµένες µετακινήσεις µικρών ποσοτήτων ραδιενεργών υλικών, κυρίως προς χρήση
τους από έναν µόνον ασθενή, µεταξύ τοπικών νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων, όπου χρησιµοποιούνται µικρά οχήµατα στα οποία
είναι περιορισµένη η δυνατότητα ανάρτησης ακόµη και µικρών πινακίδων χρώµατος πορτοκαλί. Η πείρα έχει δείξει ότι η
ανάρτηση των πινακίδων στα οχήµατα αυτά είναι προβληµατική και ότι είναι δύσκολη η στερέωσή τους υπό κανονικές συνθήκες
µεταφοράς. Tα οχήµατα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα όπου προσδιορίζεται το περιεχόµενο σύµφωνα µε το σηµείο 5.3.1.5.2
(και κανονικά και µε το σηµείο 5.3.1.7.4) της συµφωνίας ADR για σαφή αναγνώριση του κινδύνου. Επίσης, το όχηµα πρέπει να
φέρει σε πλήρως ευκρινές σηµείο πυράντοχη ειδοποίηση µε τις σχετικές πληροφορίες περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Στην πράξη,
θα διατίθενται έτσι περισσότερες πληροφορίες για την ασφάλεια σε σύγκριση µε εκείνες που απαιτεί το τµήµα 5.3.2 της συµφωνίας ADR.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΤΟΥΣ
BΕΛΓΙΟ
RO-LT 1.1
Θέµα: Μεταφορές σε στενή γειτνίαση µε βιοµηχανικές περιοχές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών µέσω του δηµοσίου
οδικού δικτύου.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: παρεκκλίσεις 2-89, 4-97 και 2-2000.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Οι παρεκκλίσεις αφορούν τα έγγραφα, την ένδειξη των κόλων και την τοποθέτηση επισήµανσης σε αυτά και το πιστοποιητικό οδηγού.
Σχόλια: Μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων µεταξύ εγκαταστάσεων.
Παρέκκλιση 2-89: διέλευση από το δηµόσιο δίκτυο (χηµικά σε κόλα).
Παρέκκλιση 4-97: απόσταση 2 km (πλίνθοι φωσφορούχου σιδήρου σε θερµοκρασία 600 °C).
Παρέκκλιση 2-2000: απόσταση περίπου 500 m (IBC, PG II, III Κλάσεις 3, 5.1, 6.1, 8 και 9).

RO-LT 1.2
Θέµα: Μετακινήσεις δεξαµενών αποθήκευσης που δεν προορίζονται να χρησιµοποιηθούν ως εξοπλισµός µεταφοράς.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.2. στ).
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Εξαίρεση 6-82, 2-85.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Οι µετακινήσεις ονοµαστικά κενών δεξαµενών αποθήκευσης επιτρέπονται για λόγους καθαρισµού/επισκευής.
Σχόλια: Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον αριθµό 7 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10).

RO-LT 1.3
Θέµα: Εκπαίδευση οδηγών.
Τοπικές µεταφορές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 σε κόλα και σε δεξαµενές (στο Βέλγιο σε ακτίνα 75 km από την έδρα της
επιχείρησης).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Πιο άκαµπτη δοµή.
∆οµή:
1. Κόλα εκπαίδευσης
2. ∆εξαµενή εκπαίδευσης
3. Ειδική εκπαίδευση Cl 1
4. Ειδική εκπαίδευση Cl 7
Σχόλια: Προτείνεται µια αρχική σειρά µαθηµάτων ακολουθούµενη από µια εξέταση περιορισµένη στη µεταφορά των UN 1202,
1203 και 1223 σε κόλα και δεξαµενές σε ακτίνα 75 km από την έδρα της επιχείρησης· η διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις ADR ύστερα από πέντε έτη ο οδηγός πρέπει να παρακολουθήσει επιµορφωτικά µαθήµατα και να περάσει
εξέταση· το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει «εθνικές µεταφορές UN 1202, 1203 και 1223 βάσει του άρθρου 6 παράγραφος
9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ».
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RO-LT 1.4
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων σε δεξαµενές µε σκοπό την καύση τους.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 3.2.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: παρέκκλιση 01 — 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Κατά παρέκκλιση του πίνακα στο κεφάλαιο 3.2 επιτρέπεται η χρήση δεξαµενών-εµπορευµατοκιβωτίων µε τον κωδικό δεξαµενών L4BH αντί του L4DH για τη µεταφορά εµπορευµάτων UN 3130, υγρών που προκαλούν αντίδραση µε το νερό, τοξικών, III, µη προδιαγραφόµενα αλλού υπό ορισµένους όρους.
Σχόλια: Ο κανονισµός αυτός µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον στη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων µικρών αποστάσεων.

∆ΑΝΙΑ
RO-LT 2.1
Θέµα: UN 1202, 1203, 1223 και κλάση 2 — χωρίς έγγραφο µεταφοράς.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτείται έγγραφο µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Για τη µεταφορά πετρελαιοειδών της κλάσης 3, UN 1202, 1203 και 1223 και αερίων της κλάσης 2 µε σκοπό τη διανοµή τους
(εµπορεύµατα προς παράδοση σε δύο ή περισσότερους παραλήπτες και παραλαβή επιστρεπτέων εµπορευµάτων σε παρόµοιες
καταστάσεις), δεν απαιτείται έγγραφο µεταφοράς µε την προϋπόθεση ότι οι γραπτές οδηγίες, εκτός από τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της ADR, περιέχουν πληροφορίες για τον αριθµό UN, την ονοµασία και την κλάση.
Σχόλια:
Ο λόγος ύπαρξης της εν λόγω εθνικής παρέκκλισης είναι η εξέλιξη του ηλεκτρονικού εξοπλισµού, ο οποίος επιτρέπει π.χ. στην
εταιρεία πετρελαιοειδών που τον χρησιµοποιεί να διαβιβάζει συνεχώς στα οχήµατα πληροφορίες για τους πελάτες της. Επειδή οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιµες στην αρχή της µεταφοράς και θα διαβιβάζονται στο όχηµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, δεν είναι δυνατόν —πριν από την έναρξη της µεταφοράς— να καταρτισθούν τα έγγραφα µεταφοράς. Αυτό το είδος
µεταφορών περιορίζεται σε ορισµένες περιοχές.
Υπάρχει σήµερα παρέκκλιση της ∆ανίας για παρεµφερή διάταξη βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
RO-LT 3.1
Θέµα: Απάλειψη ορισµένων µνειών στο έγγραφο µεταφοράς (n2).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Περιεχόµενα του εγγράφου µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die
Verordnung vom 23 Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), Ausnahme Nr. 55 (Κανονισµός για τις εξαιρέσεις από τις διατάξεις
για τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, εξαίρεση αριθ. 55).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Για όλες τις κλάσεις εκτός των κλάσεων 1 (πλην της 1.4S), 5.2 και 7:
∆εν χρειάζεται µνεία στο έγγραφο µεταφοράς:
α) για τον παραλήπτη, εάν πρόκειται για τοπική διανοµή (εξαιρουµένου του πλήρους φορτίου και της µεταφοράς σε ορισµένες
διαδροµές)·
β) για την ποσότητα και τους τύπους συσκευασιών, εφόσον δεν ισχύει το σηµείο 1.1.3.6 και εφόσον το όχηµα πληροί όλες τις
διατάξεις του παραρτήµατος A και B·
γ) για τις κενές ακάθαρτες δεξαµενές αρκεί το έγγραφο µεταφοράς του τελευταίου φορτίου.
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Σχόλια: Η εφαρµογή όλων των διατάξεων θα ήταν πρακτικά ανέφικτη για ορισµένα είδη κυκλοφορίας.
Η παρέκκλιση καταχωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τον αριθµό 22 (βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 10).

ΕΛΛΑ∆Α
RO-LT 4.1
Θέµα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις µόνιµες δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), που έχουν ταξινοµηθεί πριν
από τις 31.12.2001, για τοπικές µεταφορές µικρών ποσοτήτων ορισµένων κατηγοριών επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17 – 6.8.2.1.22,
6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις για την κατασκευή, τον εξοπλισµό, την έγκριση τύπου, τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµές και την επισήµανση µόνιµων δεξαµενών (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσυναρµολογούµενων δεξαµενών, εµπορευµατοκιβωτίων βυτιοδεκτών και ανταλλασσόµενων βυτιοφόρων αµαξωµάτων, µε κελύφη κατασκευασµένα από µεταλλικό υλικό,
και οχήµατα-συσσωρευτές και εµπορευµατοκιβώτια αερίων πολλαπλών στοιχείων (MEGCs).
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισµού και ελέγχων των δεξαµενών µεταφοράς
συγκεκριµένων κατηγοριών επικίνδυνων εµπορευµάτων για σταθερές δεξαµενές (οχήµατα-δεξαµενές), αποσυναρµολογούµενες
δεξαµενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Μεταβατική διάταξη: Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα), οι αποσυναρµολογούµενες δεξαµενές και τα εµπορευµατοκιβώτια βυτιοδέκτες που έχουν ταξινοµηθεί για πρώτη φορά στη χώρα µεταξύ 1.1.1985 και
31.12.2001 µπορούν να χρησιµοποιούνται ακόµη έως τις 31.12.2010. Η παρούσα µεταβατική διάταξη αφορά οχήµατα µεταφοράς των εξής επικίνδυνων υλικών: UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294,
1208, 1230, 3262, 3257. Προϋπόθεση είναι ότι πρόκειται για µικρές ποσότητες ή για τοπικές µεταφορές µε οχήµατα ταξινοµηµένα κατά την περίοδο που προαναφέρθηκε. Η µεταβατική αυτή περίοδος θα ισχύσει για τα βυτιοφόρα οχήµατα που έχουν
προσαρµοσθεί σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
1. Τις παραγράφους της συµφωνίας ADR για την επιθεώρηση και τις δοκιµές, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5,
(ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154).
2. Ελάχιστο πάχος κελύφους 3 mm για τις δεξαµενές των οποίων η χωρητικότητα του διαµερίσµατος του κελύφους είναι έως
3 500 lt και πάχους µαλακού χάλυβα τουλάχιστον 4 mm για δεξαµενές µε διαµερίσµατα χωρητικότητας έως 6 000 lt,
ανεξάρτητα από τον τύπο ή το πάχος των χωρισµάτων.
3. Εάν το χρησιµοποιούµενο υλικό είναι αλουµίνιο ή άλλο µέταλλο, οι δεξαµενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις για το
πάχος και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που απορρέουν από τα τεχνικά σχέδια που έχουν εγκρίνει οι αρµόδιες αρχές της
χώρας όπου είχαν ταξινοµηθεί προηγουµένως. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τεχνικά σχέδια, οι δεξαµενές πρέπει να
πληρούν τις απαιτήσεις του σηµείου 6.8.2.1.17 (211 127).
4. Οι δεξαµενές πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων περιθωρίου 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), του σηµείου
6.8.2.2 στις υποπαραγράφους 6.8.2.2.1 και 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).
Πιο συγκεκριµένα, τα βυτιοφόρα οχήµατα µάζας κάτω των 4 t που χρησιµοποιούνται για τοπικές µεταφορές µόνον πετρελαίου
θέρµανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινοµηθεί πριν από τις 31.12.2002, εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm,
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον τροποποιηθούν σύµφωνα µε την παράγραφο περιθωρίου 211 127 (5)β4
(6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2
Θέµα: Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχηµάτων για οχήµατα προοριζόµενα για τοπικές µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων τα οποία ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις κατασκευής βασικών οχηµάτων.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχηµάτων που διενεργούν εθνικές µεταφορές
ορισµένων κατηγοριών επικινδύνων εµπορευµάτων.
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Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η παρέκκλιση αφορά οχήµατα προοριζόµενα για τοπικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (κατηγορίες UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230,
3262 και 3257), τα οποία ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2001.
Tα οχήµατα που προαναφέρθηκαν πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 9 (τµήµατα 9.2.1 έως 9.2.6) του
παραρτήµατος B της οδηγίας 94/55/EΚ µε τις ακόλουθες αποκλίσεις:
Υποχρεωτική εκπλήρωση των απαιτήσεων του σηµείου 9.2.3.2 µόνον στην περίπτωση που το όχηµα είναι εξοπλισµένο εκ κατασκευής µε σύστηµα αντιεµπλοκής των τροχών κατά την πέδηση (ABS) και εφοδιαστεί µε σύστηµα συνεχούς πέδησης όπως ορίζεται στο σηµείο 9.2.3.3.1. χωρίς όµως να είναι υποχρεωτική η εκπλήρωση των απαιτήσεων των σηµείων 9.2.3.3.2. και 9.2.3.3.3.
Η ηλεκτρική σύνδεση µε τον ταχογράφο αποκαθίσταται µε φράγµα ασφαλείας απευθείας συνδεδεµένο µε το συσσωρευτή (παράγραφος περιθωρίου 220 514) και ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του µηχανισµού για την ανύψωση του άξονα του φορείου
τοποθετείται εκεί όπου τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από τον κατασκευαστή του οχήµατος και προστατεύεται µε κατάλληλα
σφραγισµένο περίβληµα (παράγραφος περιθωρίου 220 517).
Ειδικά τα βυτιοφόρα µέγιστης µάζας κάτω των 4 τόνων για τοπικές µεταφορές πετρελαίου θέρµανσης (UN: 1202) πρέπει να
είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις των σηµείων 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 και 9.2.4.5. αλλά όχι αναγκαστικά των υπολοίπων
σηµείων.
Σχόλια: Ο αριθµός των οχηµάτων που προαναφέρθηκαν είναι µικρός, εάν συγκριθεί µε το συνολικό αριθµό των ήδη ταξινοµηµένων οχηµάτων και επιπλέον προορίζονται µόνον για τοπικές µεταφορές. Η µορφή της ζητούµενης παρέκκλισης, το µέγεθος του
συγκεκριµένου στόλου οχηµάτων και ο τύπος των µεταφερόµενων εµπορευµάτων δεν δηµιουργούν πρόβληµα οδικής ασφάλειας.

ΓΑΛΛΙΑ
RO-LT 6.1
Θέµα: Χρήση του ναυτιλιακού εγγράφου ως εγγράφου µεταφοράς για τις µεταφορές µικρών αποστάσεων µετά την εκφόρτωση
του πλοίου.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στο έγγραφο µεταφοράς για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 23 παράγραφος 4.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Tο ναυτιλιακό έγγραφο χρησιµοποιείται ως έγγραφο µεταφοράς εντός της ακτίνας
15 km.

RO-LT 6.2
Θέµα: Μεταφορά ειδών της κλάσης 1 µαζί µε επικίνδυνα υλικά άλλων κλάσεων (91).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.2.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαγόρευση της φόρτωσης κόλων µαζί µε άλλα κόλα επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 26.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: ∆υνατότητα ταυτόχρονης µεταφοράς απλών ή συναρµολογηµένων πυροκροτητών και
εµπορευµάτων που δεν ανήκουν στην κλάση 1, υπό ορισµένους όρους και σε απόσταση µικρότερη ή ίση των 200 km στη
Γαλλία.

RO-LT 6.3
Θέµα: Μεταφορά σταθερών δεξαµενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) (18).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
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Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, «∆ιάταγµα ADR») — Άρθρο 30.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η µεταφορά σταθερών δεξαµενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) υπόκειται σε ειδικούς
κανόνες. Ισχύει µόνον για µικρές αποστάσεις.

RO-LT 6.4
Θέµα: Ειδικοί όροι εκπαίδευσης των οδηγών και έγκριση των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται στις αγροτικές µεταφορές (µικρές
αποστάσεις).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B — Εξοπλισµός δεξαµενών και εκπαίδευση οδηγών.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
Τµήµα 6.8.3.2 (εξοπλισµός δεξαµενών).
Τµήµατα 8.2.1 και 8.2.2 (εκπαίδευση οδηγών).
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route
(∆ιάταγµα της 1ης Ιουνίου 2001 για τη µεταφορά σταθερών δεξαµενών αποθήκευσης υγραερίου (LPG) — άρθρο 29 παράγραφος 2) — παράρτηµα D4.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Ειδικές διατάξεις για την έγκριση των οχηµάτων.
Ειδικές διατάξεις για την εκπαίδευση των οδηγών.

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
RO-LT 10.1
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 7.5.4, 7.5.7,
8.1.2.1, στοιχεία α) και β), 8.1.5 στοιχείο γ), και 8.3.6.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
1.1.3.6: Eξαιρέσεις σχετικά µε τις µεταφερόµενες ποσότητες ανά µονάδα µεταφοράς.
3.3: Ειδικές διατάξεις για προδιαγραφόµενες ουσίες ή αντικείµενα.
4.1.4: Κατάλογος οδηγιών συσκευασίας· 4.1.6: Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για τα εµπορεύµατα της κλάσης 2· 4.1.8:
Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας για µολυσµατικές ουσίες· 4.1.10: Ειδικές απαιτήσεις για συλλογικές συσκευασίες.
5.2.2: Επισήµανση των µεταφερόµενων συσκευασιών· 5.4.0: Όλα τα εµπορεύµατα που µεταφέρονται βάσει της συµφωνίας ADR
πρέπει να συνοδεύονται από την τεκµηρίωση που προδιαγράφεται στο κεφάλαιο αυτό, αναλόγως, εκτός εάν εγκριθεί εξαίρεση
βάσει των σηµείων 1.1.3.1 έως 1.1.3.5· 5.4.1: Έγγραφο διαµετακόµισης επικίνδυνων εµπορευµάτων µε σχετικές πληροφορίες·
5.4.3: Γραπτές οδηγίες.
7.5.4: Προφυλάξεις για τα τρόφιµα, άλλα καταναλωτικά είδη και τις ζωοτροφές· 7.5.7: Χειρισµός και στοιβασία.
8.1.2.1: Εκτός από την απαιτούµενη από το νόµο τεκµηρίωση, επί της µονάδας µεταφοράς πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα
έγγραφα: α) τα παραστατικά διαµετακόµισης που αναφέρονται στο τµήµα 5.4.1 και καλύπτουν όλα τα µεταφερόµενα επικίνδυνα
εµπορεύµατα και, αναλόγως, το πιστοποιητικό φόρτωσης του εµπορευµατοκιβωτίου όπως ορίζει το τµήµα 5.4.2· β) τις γραπτές
οδηγίες που ορίζει το τµήµα 5.4.3, σχετικά µε τα µεταφερόµενα επικίνδυνα εµπορεύµατα· 8.1.5: Κάθε µονάδα µεταφοράς που
µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε: γ) τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λήψη των συµπληρωµατικών και των ειδικών µέτρων που αναγράφονται στις γραπτές οδηγίες που αναφέρονται στο τµήµα 5.4.3. 8.3.6: Λειτουργία
του κινητήρα κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση.
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Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 3
∆εν ισχύουν τα ακόλουθα τµήµατα της συµφωνίας ADR:
α) 1.1.3.6·
β) 3.3·
γ) 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10·
δ) 5.2.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3·
ε) 7.5.4, 7.5.7·
στ) 8.1.2.1. στοιχεία α) και β), 8.1.5. στοιχείο γ), 8.3.6.
Σχόλια: Tο πρόγραµµα µελετήθηκε έτσι ώστε να επιτρέπεται σε ιδιώτες να µεταφέρουν «µικρά χηµικά απόβλητα» σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Αυτό ισχύει για υπολειµµατικές ουσίες όπως τα απόβλητα βαφών. Tο µέγεθος του κινδύνου ελαχιστοποιείται
µε την επιλογή του µεταφορικού µέσου και, µεταξύ άλλων, µε τη χρήση ειδικών στοιχείων µεταφοράς και την ευδιάκριτη για το
κοινό υπόδειξη «απαγορεύεται το κάπνισµα».
Επειδή οι προς µεταφορά ποσότητες είναι µικρές και η συσκευασία είναι ειδική, το άρθρο αυτό εξαιρεί την εφαρµογή ορισµένων
τµηµάτων της ADR. Στο πρόγραµµα καθορίζονται συµπληρωµατικοί κανόνες σε άλλα σηµεία.

RO-LT 10.2
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Eξαιρέσεις σχετικά µε τις µεταφερόµενες ποσότητες ανά µονάδα µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk
gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
10α. Tο πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας του συνοδού και το σηµείωµα που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
στοιχείο β) πρέπει να βρίσκονται επί του οχήµατος·
16β. Ο συνοδός του οχήµατος διαθέτει την άδεια «µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων» από το CCV (Συµβούλιο πιστοποίησης
οδηγών).
Σχόλια: Λόγω του ευρέος φάσµατος των σχετικών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων, ο µεταφορέας πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας, παρά το γεγονός ότι µεταφέρει µικρές ποσότητες αποβλήτων. Η πρόσθετη απαίτηση είναι πρέπει
να έχει χορηγηθεί στο µεταφορέα άδεια µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων.
Ένας από τους λόγους είναι ότι έτσι εξασφαλίζεται ότι ο µεταφορέας δεν θα αναµείξει στη συσκευασία, παραδείγµατος χάριν,
οξέα µε βάσεις και ότι γνωρίζει πώς πρέπει να αντιδράσει σε περίπτωση περιστατικού.

RO-LT 10.3
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 1.1.3.6.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Eξαιρέσεις σχετικά µε τις µεταφερόµενες ποσότητες ανά µονάδα µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
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Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 10 στοιχείο β)
Επί του οχήµατος πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα: β) γραπτές οδηγίες και πληροφορίες συντεταγµένες σύµφωνα µε το παράρτηµα της πράξης έγκρισης του προγράµµατος.
Σχόλια: Καθόσον το πρόγραµµα αποκλείει την εξαίρεση εφαρµογής του σηµείου 1.1.3.6 της ADR, οι µικρές ποσότητες πρέπει
και αυτές να συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες. Αυτό κρίνεται αναγκαίο εξαιτίας του ευρέος φάσµατος των µεταφερόµενων
επικίνδυνων αποβλήτων και του γεγονότος ότι εκείνοι που µεταφέρουν τα απόβλητα (ιδιώτες) δεν γνωρίζουν τον ενεχόµενο
κίνδυνο.

RO-LT 10.4
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 6
1. Tα οικιακά επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να µεταφέρονται µόνον σε ερµητικά σφραγισµένα κόλα κατάλληλα για τη συγκεκριµένη ουσία, και:
α) για αντικείµενα της κατηγορίας 6.2: σε κόλα που εγγυώνται την αποφυγή τραυµατισµού κατά τη µεταφορά·
β) για τα οικιακά επικίνδυνα απόβλητα βιοµηχανικής προέλευσης: κόλον χωρητικότητας έως 60 lt, µέσα στο οποίο οι ουσίες
είναι διαχωρισµένες ανάλογα µε την κατηγορία κινδύνου (KGA-box).
2. Στο εξωτερικό της συσκευασίας δεν υπάρχουν ίχνη του οικιακού επικίνδυνου αποβλήτου.
3. Στη συσκευασία αναγράφεται η ονοµασία της ουσίας.
4. Για κάθε συλλογή, γίνεται δεκτό µόνον ένα κόλον υπό την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο β).
Σχόλια: Tο άρθρο αυτό απορρέει από το άρθρο 3 όπου δηλώνεται ποια συγκεκριµένα τµήµατα της ADR δεν εφαρµόζονται. Με
βάση το παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6.1 της ADR. Αυτό λόγω
των περιορισµένων ποσοτήτων των σχετικών επικίνδυνων ουσιών. Αντίθετα, καθορίζονται ορισµένοι κανόνες στο άρθρο οι οποίοι
περιλαµβάνουν την απαίτηση ότι οι επικίνδυνες ουσίες πρέπει να παραδίδονται µέσα σε σφραγισµένα κιβώτια ώστε να αποφεύγεται η διαρροή από τη συσκευασία.

RO-LT 10.5
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή των συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 7 παράγραφος 2
Tο όχηµα έχει διαµέρισµα φόρτωσης το οποίο χωρίζεται από το θάλαµο οδηγού µε συµπαγές παχύ τοίχωµα ή, άλλως, µε διαµέρισµα φόρτωσης το οποίο δεν αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του οχήµατος.
Σχόλια: Με βάση το παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως ορίζει το κεφάλαιο 6.1 της ADR. Αυτό
λόγω των περιορισµένων ποσοτήτων των σχετικών επικίνδυνων ουσιών. Έτσι, το εν λόγω άρθρο περιέχει πρόσθετη απαίτηση µε
σκοπό να αποφεύγεται η διαρροή τοξικού καπνού µέσα στο θάλαµο οδηγού.
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RO-LT 10.6
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή των συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 8 παράγραφος 1.
Tο διαµέρισµα φόρτωσης κλειστού οχήµατος έχει στο επάνω µέρος διάταξη απαγωγής του αέρα που είναι συνέχεια σε λειτουργία και διαθέτει από κάτω ανοίγµατα.
Σχόλια: Με βάση το παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως ορίζει το κεφάλαιο 6.1 της ADR. Αυτό
λόγω των περιορισµένων ποσοτήτων των σχετικών επικίνδυνων ουσιών. Έτσι, το εν λόγω άρθρο περιέχει πρόσθετη απαίτηση µε
σκοπό να αποφεύγεται η διαρροή τοξικού καπνού µέσα στο θάλαµο οδηγού.

RO-LT 10.7
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή των συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk
afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 9
1. Tο όχηµα διαθέτει µονάδες οι οποίες, κατά τη µεταφορά:
α) προστατεύονται από την τυχαία µετατόπισή τους και
β) είναι σφραγισµένες µε κάλυµµα και προστατεύονται από το τυχαίο άνοιγµά τους.
2. Η παράγραφος 1 στοιχείο β), δεν εφαρµόζεται κατά τη διαµετακόµιση για λόγους αποκοµιδής ή όταν το όχηµα είναι σε
στάση κατά τις διαδροµές αποκοµιδής.
3. Στις εσωτερικές πλευρές του οχήµατος υπάρχει αρκετά φαρδύς χώρος έτσι ώστε να επιτρέπεται η τακτοποίηση και η εναπόθεση των οικιακών επικίνδυνων απορριµµάτων στις διάφορες.
Σχόλια: Με βάση το παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως ορίζει το κεφάλαιο 6.1 της ADR. Αυτό
λόγω των περιορισµένων ποσοτήτων των σχετικών επικίνδυνων ουσιών. Tο άρθρο απαιτεί την εγγύηση χρήσης και µόνον των
µονάδων στοιβασίας των συσκευασιών, εξασφαλίζοντας έτσι κατάλληλη µέθοδο στοιβασίας για κάθε κατηγορία επικίνδυνων
εµπορευµάτων.

RO-LT 10.8
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή των συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.
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Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 14
1. Τα οικιακά επικίνδυνα απορρίµµατα µεταφέρονται αποκλειστικά µε δοχεία.
2. Υπάρχει χωριστό στοιχείο για ουσίες και αντικείµενα κάθε κλάσης.
3. Για τις ουσίες και τα αντικείµενα της κλάσης 8, υπάρχουν χωριστά στοιχεία για τα οξέα, τις βάσεις και τους συσσωρευτές.
4. Οι συσκευές αερολυµάτων µπορούν να τοποθετούνται σε κλειόµενα χάρτινα κιβώτια µε την προϋπόθεση ότι τα κιβώτια
µεταφέρονται σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 1.
5. Εφόσον αποκοµίζονται πυροσβεστήρες της κλάσης 2, επιτρέπεται να τοποθετούνται στο ίδιο στοιχείο µε τις συσκευές αερολυµάτων χωρίς χάρτινα κιβώτια.
6. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 παράγραφος 1, δεν απαιτείται κάλυµµα για τη µεταφορά συσσωρευτών, µε την προϋπόθεση
ότι τοποθετούνται στο στοιχείο έτσι ώστε όλα τα ανοίγµατα των συσσωρευτών να είναι κλειστά και µε κατεύθυνση προς τα
άνω.
Σχόλια: Tο άρθρο απορρέει από το άρθρο 3 όπου δηλώνεται ότι δεν εφαρµόζονται ορισµένα τµήµατα της ADR. Με βάση το
παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως ορίζει το κεφάλαιο 6.1 της ADR. Tο παρόν άρθρο καθορίζει
απαιτήσεις για τα στοιχεία στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά οικιακά επικίνδυνα απορρίµµατα.

RO-LT 10.9
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: ∆ιατάξεις για την κατασκευή και τη δοκιµή των συσκευασιών.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijke afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 15
1. Tα στοιχεία, ή κόλα που προορίζονται για τη µεταφορά συσκευών αερολυµάτων, πρέπει να φέρουν ευδιάκριτες τις ακόλουθες
επισηµάνσεις:
α) για συσκευές αερολυµάτων της κλάσης 2 που αποκοµίζονται σε χαρτοκιβώτια: τη λέξη «SPUITBUSSEN» [συσκευές
αερολυµάτων]·
β) για πυροσβεστήρες της κλάσης 2 και συσκευές αερολυµάτων: την ετικέτα αριθ. 2.2·
γ) για πυροσβεστήρες της κλάσης και συσκευές αερολυµάτων: την ετικέτα αριθ. 3·
δ) για απόβλητα βαφών της κλάσης 4.1: την ετικέτα αριθ. 4.1·
ε) για βλαβερές ουσίες της κλάσης 6.1: την ετικέτα αριθ. 6.1·
στ) για αντικείµενα της κλάσης 6.2: την ετικέτα αριθ. 6.2·
ζ) για καυστικές ουσίες και αντικείµενα της κλάσης 8: την ετικέτα αριθ. 8 και επίσης:
1. για αλκαλικές ουσίες: τη λέξη «BASEN» [βάσεις]
2. για όξινες ουσίες: τη λέξη «ZUREN» [οξέα]
3. για συσσωρευτές: τη λέξη «ACCU'S» [συσσωρευτές].
2. Οι ίδιες ετικέτες και λέξεις τοποθετούνται ευδιάκριτα στους κλειόµενους χώρους εντός του οχήµατος όπου µπορούν να
τοποθετηθούν τα δοχεία.
Σχόλια: Tο άρθρο αυτό απορρέει από το άρθρο 3 όπου δηλώνεται ότι δεν εφαρµόζονται ορισµένα τµήµατα της ADR. Με βάση
το παρόν πρόγραµµα, δεν χρειάζεται εγκεκριµένη συσκευασία όπως ορίζει το κεφάλαιο 6.1 της ADR. Tο παρόν άρθρο καθορίζει
απαιτήσεις για την αναγνώριση των δοχείων στα οποία αποθηκεύονται προσωρινά οικιακά επικίνδυνα απόβλητα.

RO-LT 10.10
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.4.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Προφυλάξεις για τρόφιµα, άλλα είδη κατανάλωσης και ζωοτροφές.
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Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 13
1. Η ταυτόχρονη µεταφορά τροφίµων και ζωοτροφών ως επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων απαγορεύεται.
2. Tο όχηµα πρέπει να είναι σε στάση κατά την αποκοµιδή.
3. Κατά την κίνηση ή τη στάση του οχήµατα προς αποκοµιδή πρέπει να λειτουργεί αναλάµπων κίτρινος λαµπτήρας επί του
οχήµατος.
4. Κατά την αποκοµιδή σε πάγια τοποθεσία, η οποία επισηµαίνεται προς το σκοπό αυτό, δεν πρέπει να λειτουργεί ο κινητήρας
του οχήµατος και, κατά παρέκκλιση του σηµείου 3, ο αναλάµπων κίτρινος λαµπτήρας µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας.
Σχόλια: Στο σηµείο αυτό επεκτείνεται η απαγόρευση του τµήµατος 7.5.4 της ADR διότι, λόγω του ευρέος φάσµατος των αποκοµιζόµενων ουσιών, θεωρητικά υπάρχει πάντα κάποια ουσία της κλάσης 6.1.

RO-LT 10.11
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 7.5.9.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαγόρευση του καπνίσµατος.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 9
4. Η επισήµανση «Απαγορεύεται το κάπνισµα» πρέπει να τοποθετούνται ευδιάκριτα στις πλευρές και το πίσω µέρος του οχήµατος.
Σχόλια: Επειδή το πρόγραµµα καλύπτει την αποκοµιδή επικίνδυνων ουσιών από ιδιώτες, το άρθρο 9 παράγραφος 4 ορίζει πρέπει
να τοποθετείται ευδιάκριτα η επισήµανση «Απαγορεύεται το κάπνισµα».

RO-LT 10.12
Θέµα: Πρόγραµµα µεταφορών οικιακών επικίνδυνων αποβλήτων για το 2002.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.1.5.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Eξοπλισµός διαφόρων τύπων.
Κάθε µονάδα µεταφοράς που µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε:
α) για κάθε όχηµα τουλάχιστον µια σφήνα µεγέθους κατάλληλου για το βάρος του οχήµατος και τη διάµετρο των τροχών·
β) τον αναγκαίο εξοπλισµό για τη λήψη των γενικών µέτρων ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο τµήµα 5.4.3, και συγκεκριµένα:
— δύο χωριστά όρθια σήµατα (π.χ. ανακλαστικούς κώνους, τρίγωνα προειδοποίησης ή αναλάµποντες κίτρινους λαµπτήρες
ανεξάρτητους από την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του οχήµατος),
— έναν καλής ποιότητας χιτώνα ασφαλείας ή στολή ασφαλείας (π.χ. όπως αυτός που περιγράφει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN
471) για κάθε µέλος του πληρώµατος,
— έναν φακό χειρός (βλέπε επίσης 8.3.4) για κάθε µέλος του πληρώµατος,
— προστατευτική αναπνευστική συσκευή σύµφωνα µε την πρόσθετη απαίτηση S7 (βλέπε κεφάλαιο 8.5) εφόσον αυτή η
πρόσθετη απαίτηση εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ένδειξη της στήλης 19 του πίνακα A του κεφαλαίου 3.2·
γ) τον αναγκαίο εξοπλισµό για τη λήψη των γενικών µέτρων ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται στο τµήµα 5.4.3.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Άρθρο 11
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Ένα κυτίο πρώτης βοήθειας εύκολα προσβάσιµου επί του οχήµατος για κάθε µέλος του πληρώµατος, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα:
α) γυαλιά ασφαλείας που εφαρµόζουν πλήρως·
β) προστατευτική αναπνευστική µάσκα·
γ) ποδιά ή ένδυµα ανθεκτικό στα οξέα και αδιαπέραστο από οξέα·
δ) συνθετικά ελαστικά γάντια·
ε) µπότες ή υποδήµατα ανθεκτικά στα οξέα και αδιαπέραστα από οξέα και
στ) φιάλη πλύσης των µατιών µε αποσταγµένο νερό.
Σχόλια: Εξαιτίας του ευρέος φάσµατος των αποκοµιζόµενων επικίνδυνων ουσιών, επιβάλλονται συµπληρωµατικές απαιτήσεις για
τον υποχρεωτικό εξοπλισµό ασφαλείας εκτός και πέραν εκείνων του τµήµατος 8.1.5 της ADR.

ΣΟΥΗ∆ΙΑ
RO-LT 14.1
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε εγκαταστάσεις οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Μέρος 2, 5.2 και 6.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Ταξινόµηση, ένδειξη και τοποθέτηση επισήµανσης, και απαιτήσεις κατασκευής και
δοκιµών της συσκευασίας.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Η νοµοθεσία συνίσταται σε απλουστευµένα κριτήρια ταξινόµησης, λιγότερο περιοριστικές απαιτήσεις για την κατασκευή και τις
δοκιµές συσκευασίας, και σε τροποποιηµένες απαιτήσεις επισήµανσης και τοποθέτησης της επισήµανσης.
Τα επικίνδυνα απόβλητα αντί να ταξινοµούνται σύµφωνα µε την ADR κατατάσσονται σε διάφορες οµάδες αποβλήτων. Κάθε
οµάδα αποβλήτων περιλαµβάνει ουσίες οι οποίες µπορούν, σύµφωνα µε την ADR, να συσκευάζονται µαζί (µεικτή συσκευασία).
Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει ένδειξη µε τον αντίστοιχο κωδικό της οµάδας αποβλήτων αντί του αριθµού UN.
Σχόλια:
Οι κανονισµοί αυτοί θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον για τη µεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από δηµόσιες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης προς εγκαταστάσεις οριστικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

RO-LT 14.2
Θέµα: Tο ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αποστολέα στο έγγραφο µεταφοράς.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται στο έγγραφο µεταφοράς.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η εθνική νοµοθεσία ορίζει ότι δεν χρειάζεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του αποστολέα εάν πρόκειται για επιστροφή ακάθαρτων συσκευασιών στο πλαίσιο του συστήµατος διανοµής.
Σχόλια:
Οι κενές ακάθαρτες συσκευασίες που επιστρέφονται στις περισσότερες περιπτώσεις περιέχουν µικρές ποσότητες επικίνδυνων
εµπορευµάτων.
Της παρέκκλισης αυτής κάνουν συνήθως χρήση κυρίως οι βιοµηχανίες όταν ανταλλάσσουν άδεια ακάθαρτα δοχεία µε πλήρη
δοχεία.
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RO-LT 14.3
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων σε στενή γειτνίαση µε βιοµηχανικές περιοχές, καθώς και µεταφορά µέσω του δηµοσίου οδικού δικτύου µεταξύ διαφόρων σηµείων των περιοχών αυτών.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω του δηµοσίου
οδικού δικτύου.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων σε στενή γειτνίαση µε βιοµηχανικές περιοχές, καθώς
και µεταφορά µέσω του δηµοσίου οδικού δικτύου µεταξύ διαφόρων σηµείων των περιοχών αυτών. Οι παρεκκλίσεις αφορούν την
ένδειξη και την τοποθέτηση επισήµανσης των συσκευασιών, τα έγγραφα µεταφοράς, το πιστοποιητικό οδηγού και το πιστοποιητικό έγκρισης βάσει του µέρους 9.
Σχόλια:
Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα µεταξύ εγκαταστάσεων ευρισκόµενων
εκατέρωθεν του δηµοσίου οδικού άξονα. Αυτή η µορφή µεταφοράς δεν αποτελεί µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω
ιδιωτικού δρόµου και εποµένως πρέπει να υπόκειται σε αντίστοιχες απαιτήσεις.
Παραβολή επίσης µε την οδηγία 96/49/EΚ, άρθρο 6 παράγραφος 14.

RO-LT 14.4
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων που έχουν κατασχεθεί από τις αρχές.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
Απαιτήσεις για τις σιδηροδροµικές και οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισµούς επιτρέπονται για λόγους προστασίας των εργαζοµένων, εφόσον υπάρχουν κίνδυνοι συνδεόµενοι µε την εκφόρτωση, εάν υποβληθούν αποδεικτικά στοιχεία κ.λπ.
Οι παρεκκλίσεις από τους κανονισµούς επιτρέπονται µόνον εφόσον υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας κατά την κανονική
µεταφορά.
Σχόλια:
Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρµόζονται µόνον σε περίπτωση κατάσχεσης των επικίνδυνων εµπορευµάτων από τις αρχές.
Η παρέκκλιση αφορά µόνον τις τοπικές µεταφορές και για είδη που έχει κατάσχει η αστυνοµία π.χ. εκρηκτικά ή κλοπιµαία. Tο
πρόβληµα µε αυτά τα είδη είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ βεβαιότητα για την ταξινόµησή τους. Επίσης συχνά τα είδη αυτά δεν είναι
συσκευασµένα, δεν φέρουν επισήµανση ή ετικέτα σύµφωνα µε την ADR. Κάθε χρόνο η αστυνοµία κάνει εκατοντάδες τέτοιες
µεταφορές.
Όσον αφορά τα λαθραία οινοπνευµατώδη, αυτά πρέπει να µεταφερθούν από το µέρος όπου κατασχέθηκαν σε αποθήκη των
αρχών και από εκεί στο σηµείο όπου θα καταστραφούν, η απόσταση δε µεταξύ αυτών των δύο εγκαταστάσεων µπορεί να είναι
αρκετά µεγάλη. Οι επιτρεπόµενες παρεκκλίσεις είναι: α) δεν χρειάζεται επισήµανση σε κάθε συσκευασία, και β) οι εγκεκριµένες
συσκευασίες δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν. Ωστόσο, κάθε παλέτα που περιέχει τέτοιες συσκευασίες πρέπει να φέρει
κατάλληλη επισήµανση. Όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περίπου 20
τέτοιες µεταφορές.

4.9.2003

4.9.2003

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

RO-LT 14.5
Θέµα: Μεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων εντός των λιµένων και κοντά σε αυτούς.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Έγγραφα φερόµενα επί της µονάδας µεταφοράς· κάθε µονάδα µεταφοράς που
µεταφέρει επικίνδυνα εµπορεύµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένη µε ειδικό εξοπλισµό· έγκριση οχήµατος.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
∆εν χρειάζονται έγγραφα φερόµενα επί της µονάδας µεταφοράς (πλην του πιστοποιητικού οδηγού).
Η µονάδα µεταφοράς δεν χρειάζεται να είναι εφοδιασµένη µε τον εξοπλισµό που προδιαγράφεται στο τµήµα 8.1.5.
Οι ελκυστήρες δεν χρειάζονται πιστοποιητικό έγκρισης.
Σχόλια:
Βλέπε την οδηγία 96/49/EΚ άρθρο 6 παράγραφος 14.

RO-LT 14.6
Θέµα: Πιστοποιητικό εκπαίδευσης των επιθεωρητών ADR.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.2.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει να παρακολουθούν µαθήµατα εκπαίδευσης.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Οι επιθεωρητές που διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση του οχήµατος δεν χρειάζεται να παρακολουθούν τα µαθήµατα
εκπαίδευσης που αναφέρονται στο κεφάλαιο 8.2 ή να διαθέτουν πιστοποιητικό εκπαίδευσης ADR.
Σχόλια:
Σε ορισµένες περιπτώσεις τα οχήµατα που ελέγχονται κατά την ετήσια επιθεώρηση έχουν ως φορτίο επικίνδυνα εµπορεύµατα π.χ.
ακάθαρτες κενές δεξαµενές.
Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις του κεφαλαίου 1.3 και του τµήµατος 8.2.3.

RO-LT 14.7
Θέµα: Τοπικές διανοµές ειδών UN 1202, 1203 και 1223 µε βυτιοφόρα.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
Για τις ακάθαρτες δεξαµενές και τα βυτιοφόρα η περιγραφή πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 5.4.1.1.6.
Tο ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση των διαφόρων παραληπτών επιτρέπεται να αναγράφεται σε άλλα έγγραφα.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Για τις κενές ακάθαρτες δεξαµενές ή βυτιοφόρα δεν χρειάζεται περιγραφή στο έγγραφο µεταφοράς σύµφωνα µε το σηµείο
5.4.1.1.6, εάν για την ποσότητα των ουσιών στο σχέδιο φόρτωσης έχει σηµειωθεί 0.
Tο ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση των παραληπτών δεν χρειάζεται σε κανένα έγγραφο φερόµενο επί του οχήµατος.
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RO-LT 14.8
Θέµα: Μεταφορά κενών ακάθαρτων δεξαµενών αποθήκευσης που δεν νοούνται ως εξοπλισµός µεταφοράς.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Έγγραφο µεταφοράς, απαιτήσεις κατασκευής, δοκιµών κ.λπ. για τις δεξαµενές και
πιστοποιητικό οδηγού.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Οι ουσίες UN 1202, 1203, 1223 και 1965 µπορούν να µεταφέρονται µε δεξαµενές αποθήκευσης που δεν νοούνται ως εξοπλισµός µεταφοράς. Οι δεξαµενές πρέπει να έχουν εκκενωθεί.
Η µονάδα µεταφοράς πρέπει να φέρει επισήµανση των αντίστοιχων ουσιών όπως εκείνη στα βυτιοφόρα οχήµατα. Ο οδηγός
πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό σύµφωνα µε το σηµείο 8.2.2.7.1.
Σχόλια:
Η παρέκκλιση εφαρµόζεται όταν οι δεξαµενές αποθήκευσης πρέπει να µετακινηθούν επί παραδείγµατι για επισκευή ή συντήρηση.
Ο λόγος για την παρέκκλιση αυτή είναι η αποφυγή του κινδύνου και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται µε τον
καθαρισµό κενών δεξαµενών πριν από τη µεταφορά.
Η παρέκκλιση ισχύει για µικρές ποσότητες. Συχνά η µεταφορά είναι τοπική αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις µπορεί να καλύπτει απόσταση άνω των 300 km στη Βόρειο Σουηδία που είναι αραιοκατοικηµένη.
Όροι µεταφοράς: Ο εξοπλισµός ακινητοποίησης της δεξαµενής αποθήκευσης πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να µην µπορεί να
προκαλέσει ζηµία κατά τη µεταφορά. Επί του οχήµατος πρέπει να υπάρχουν έγγραφα τα οποία να αποδεικνύουν ότι η δεξαµενή
αποθήκευσης είναι εγκεκριµένη για την αντίστοιχη ουσία. Η πρόσδεση και στερέωση που χρησιµοποιείται για την ασφάλιση των
δεξαµενών αποθήκευσης πρέπει να µπορεί να συγκρατήσει µια δεξαµενή διπλού βάρους εκείνης που µεταφέρεται. Εύφλεκτα
υλικά δεν επιτρέπεται να µεταφέρονται ως φορτίο µε το όχηµα που µεταφέρει τη δεξαµενή.

RO-LT 14.9
Θέµα: Τοπικές µεταφορές συνδεόµενες µε αγροτικές τοποθεσίες και εργοτάξια.
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 5.4, 6.8 και 9.1.2.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας:
Έγγραφο µεταφοράς, κατασκευή δεξαµενών, πιστοποιητικό έγκρισης.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας:
Οι τοπικές µεταφορές που συνδέονται µε αγροτικές τοποθεσίες και εργοτάξια δεν χρειάζεται να πληρούν ορισµένους κανονισµούς:
— δεν απαιτείται δήλωση των επικίνδυνων εµπορευµάτων,
— οι παλαιές δεξαµενές/εµπορευµατοκιβώτια που δεν έχουν κατασκευασθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο 6.8 αλλά σύµφωνα µε
παλαιότερη εθνική νοµοθεσία και προσαρµόζονται σε οχήµατα προσωπικού µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται,
— τα παλαιά βυτιοφόρα, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.7 ή 6.8 και προορίζονται για τη µεταφορά των
ουσιών UN 1268, 1999, 3256 και 3257, µε ή χωρίς εξοπλισµό επιφανειακής οδόστρωσης, µπορούν να εξακολουθήσουν
να χρησιµοποιούνται για τοπικές µεταφορές και πολύ κοντά στο σηµείο των έργων,
— δεν απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης για οχήµατα προσωπικού και βυτιοφόρα µε ή χωρίς εξοπλισµό επιφανειακής οδόστρωσης.
Σχόλια:
Το όχηµα προσωπικού είναι ένα είδος τροχόσπιτου για το εργαζόµενο προσωπικό µε µια αίθουσα στο οποίο έχει τοποθετηθεί
µια µη εγκεκριµένη δεξαµενή/εµπορευµατοκιβώτιο πετρελαίου κίνησης για τη λειτουργία των δασικών ελκυστήρων.
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Ηνωµένο Βασίλειο
RO-LT 15.1
Θέµα: ∆ιέλευση οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα από το δηµόσιο οδικό δίκτυο (N8).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: Παραρτήµατα A και B.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαιτήσεις για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω του δηµοσίου
οδικού δικτύου.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg. 3 Schedule 2 (3)b)· κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές εκρηκτικών του 1996, reg. 3(3) b).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Μη εφαρµογή των κανονισµών για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα για τις µεταφορές εντός
ιδιωτικών εγκαταστάσεων από τις οποίες διέρχεται οδικός άξονας.
Σχόλια: Η περίπτωση αυτή µπορεί εύκολα να δηµιουργηθεί όταν τα εµπορεύµατα µεταφέρονται µεταξύ ιδιωτικών εγκαταστάσεων
εκατέρωθεν οδικού άξονα. ∆εν πρόκειται για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσω του οδικού δικτύου υπό τη συνήθη
έννοια, και στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να εφαρµόζεται καµµιά διάταξη των κανονισµών περί επικίνδυνων εµπορευµάτων.
RO-LT 15.2
Θέµα: Eξαίρεση από την απαγόρευση να ανοίγει συσκευασίες µε επικίνδυνα εµπορεύµατα ο οδηγός ή ο βοηθός του στην τοπική
αλυσίδα διανοµής από µια τοπική αποθήκη διανοµής έως το σηµείο λιανικής πώλησης ή τον τελικό χρήστη και από το σηµείο
λιανικής πώλησης έως τον τελικό χρήστη (πλην της κλάσης 7) (N11).
Παραποµπή στο παράρτηµα της οδηγίας: 8.3.3.
Περιεχόµενο του παραρτήµατος της οδηγίας: Απαγόρευση στον οδηγό ή το βοηθό του να ανοίγει συσκευασίες µε επικίνδυνα
εµπορεύµατα.
Παραποµπή στην εθνική νοµοθεσία: Κανονισµοί για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων του 1996, reg.12 (3).
Περιεχόµενο της εθνικής νοµοθεσίας: Η απαγόρευση ανοίγµατος των συσκευασιών διέπεται από τη διάταξη «Εκτός εάν έχει επιτραπεί αυτό στην επιχείρηση εκµετάλλευσης του οχήµατος».
Σχόλια: Εάν ληφθεί κατά γράµµα η απαγόρευση του παραρτήµατος όπως είναι διατυπωµένη, µπορούν να δηµιουργηθούν
σοβαρά προβλήµατα στη λιανική διανοµή.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Σεπτεµβρίου 2003
µε την οποία αναγνωρίζεται, κατ' αρχήν, η πληρότητα του φακέλου που υπεβλήθη για λεπτοµερή
εξέταση µε σκοπό την ενδεχόµενη καταχώρηση των potassium phosphite, acequinocyl και cyflufenamid στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθµό Ε(2003) 3128]
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2003/636/ΕΚ)
φορίες, οι οποίες προβλέπονται στο παράρτηµα ΙΙ και, για
ένα τουλάχιστο φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την
υπόψη δραστική ουσία, τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III
της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 91/414/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου
1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
2003/79/EΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος
3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/414/EΟΚ προβλέπει την κατάρτιση ενός κοινοτικού καταλόγου δραστικών ουσιών, οι οποίες επιτρέπεται
να ενσωµατώνονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

(2)

Η εταιρεία Luxembourg Industries (Pamol) Ltd. υπέβαλε
στις γαλλικές αρχές, στις 22 Αυγούστου 2002, φάκελο για
τη δραστική ουσία potassium phosphite, ζητώντας να
καταχωρηθεί στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ.
Για τη δραστική ουσία acequinocyl, η εταιρεία AgroKanesho Co. Ltd. υπέβαλε φάκελο στις αρχές των Κάτω
Χωρών, στις 17 Μαρτίου 2003, ζητώντας να καταχωρηθεί
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ. Για την cyflufenamid, η εταιρεία Nippon Soda Company Limited
υπέβαλε φάκελο στις αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου, στις
14 Ιανουαρίου 2003, ζητώντας να καταχωρηθεί στο
παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ.

(3)

(4)

Οι αρχές της Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωµένου
Βασιλείου, δήλωσαν στην Επιτροπή ότι ύστερα από µια
αρχική εξέταση φαίνεται ότι οι φάκελοι για τις υπόψη δραστικές ουσίες περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται από το παράρτηµα II της οδηγίας
91/414/EΟΚ. Οι υποβληθέντες φάκελοι φαίνεται ότι
πληρούν επίσης τις απαιτήσεις, ως προς στοιχεία και πληροφορίες, του παραρτήµατος ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/EΟΚ, για
ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει την οικεία δραστική ουσία. Σύµφωνα µε το άρθρο 6 παράγραφος 2 της
οδηγίας 91/414/EΟΚ, στη συνέχεια οι φάκελοι διαβιβάσθηκαν από τους αντίστοιχους αιτούντες στην Επιτροπή και στα
άλλα κράτη µέλη, παραπέµφθηκαν δε στη µόνιµη επιτροπή
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.
Με την παρούσα απόφαση, αναµένεται να επιβεβαιωθεί επίσηµα, σε κοινοτικό επίπεδο, ότι οι φάκελοι θεωρείται ότι
πληρούν κατ' αρχήν τις απαιτήσεις, σε στοιχεία και πληρο-

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.
(2) ΕΕ L 205 της 14.8.2003, σ. 16.

(5)

Η παρούσα απόφαση δεν προδικάζει το δικαίωµα της Επιτροπής να ζητήσει από τον αιτούντα να υποβάλει συµπληρωµατικά στοιχεία και πληροφορίες στο κράτος µέλος
εισηγητή σχετικά µε την συγκεκριµένη ουσία ώστε να διευκρινιστούν ορισµένα σηµεία των φακέλων.

(6)

Tα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Οι φάκελοι σχετικά µε τις αναγραφόµενες στο παράρτηµα της
παρούσας απόφασης δραστικές ουσίες, οι οποίοι υποβλήθηκαν στην
Επιτροπή και στα κράτη µέλη µε σκοπό να καταχωρηθούν οι οικείες
δραστικές ουσίες στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ, ικανοποιούν, κατ' αρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα στοιχεία και τις
πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτηµα II της οδηγίας 91/
414/EΟΚ.
Οι φάκελοι πληρούν επίσης τις απαιτήσεις, σε στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες παρατίθενται στο παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/
414/EΟΚ για ένα τουλάχιστον φυτοπροστατευτικό προϊόν που
περιέχει τις δραστικές ουσίες, λαµβάνοντας υπόψη τις προτεινόµενες χρήσεις.

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη εισηγητές θα εξακολουθήσουν να εξετάζουν αναλυτικά τους οικείους φακέλους και θα υποβάλουν έκθεση προς την
Επιτροπή, το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο στις 4 Σεπτεµβρίου 2004, σχετικά µε τα συµπεράσµατα των εξετάσεων που
διενήργησαν, συνοδευόµενα από τυχόν συστάσεις για την
καταχώρηση ή τη µη καταχώρηση των υπόψη δραστικών ουσιών
στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 91/414/EΟΚ και τυχόν σχετικούς
όρους για την καταχώρηση.
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
Α/Α

Κοινή ονοµασία, Αριθµός
αναγνώρισης CIPAC

Ηµεροµηνία υποβολής
της αίτησης

Αιτών

1

Potassium phosphite
Αριθµός CIPAC: 0756

Luxembourg
(Pamol) Ltd.

2

Acequinocyl
Αριθµός CIPAC: ∆εν είναι
ακόµη διαθέσιµος

3

Cyflufenamid
Αριθµός CIPAC: 0759

Industries

Κράτος µέλος εισηγητής
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FR

Agro-Kanesho Co. Ltd.

17.3.2003

NL

Nippon Soda Company
Limited

14.1.2003

UK

