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(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/620 AL CONSILIULUI
din 21 aprilie 2016
privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001
privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea
combaterii terorismului și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2425
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive
specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2
alineatul (3),
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 21 decembrie 2015, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2425 (2) privind
punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, stabilind o listă actualizată
a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în
continuare „lista”).

(2)

Consiliul a stabilit că nu se mai justifică menținerea unei entități pe listă.

(3)

Lista ar trebui actualizată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 se modifică în conformitate cu anexa la
prezentul regulament.
(1) JO L 344, 28.12.2001, p. 70.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2425 al Consiliului din 21 decembrie 2015 privind punerea în aplicare a articolului 2
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități
în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1325 (JO L 334, 22.12.2015, p. 1).
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Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Luxemburg, 21 aprilie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
G.A. VAN DER STEUR
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ANEXĂ

Entitatea menționată mai jos se elimină din lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 2580/2001:
II.

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

12. „Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „FITS”.
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REGULAMENTUL (UE) 2016/621 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind produsele cosmetice
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (2),
întrucât:
(1)

Comitetul științific pentru produse cosmetice și produse nealimentare destinate consumatorilor, înlocuit ulterior
de către Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (denumit în continuare „CSPC”), în
conformitate cu Decizia 2004/210/CE a Comisiei (2), înlocuit ulterior de către Comitetul științific pentru
siguranța consumatorilor (denumit în continuare „CSSC”), în conformitate cu Decizia 2008/721/CE a Comisiei (3),
a emis un aviz, la 25 iunie 2003 (4), în care se afirmă că, în general, oxidul de zinc poate fi considerat ca fiind o
substanță netoxică, inclusiv atunci când este utilizată în produsele cosmetice. Cu toate acestea, potențialul de
absorbție prin inhalare nu a fost luat în considerare și CSPC și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța
oxidului de zinc micronizat, din cauza lipsei unui dosar de siguranță fiabil privind substanța respectivă. În urma
unor solicitări de clarificare din partea Comisiei, CSPC (5) a confirmat faptul că utilizarea oxidului de zinc care nu
este la scara nano în produsele cosmetice este sigură până la o concentrație maximă de 25 % și că ar trebui să fie
prezentate date adecvate pentru evaluarea riscurilor prezentate de oxidul de zinc în formă nano.

(2)

CSSC a fost solicitat să efectueze o evaluare a siguranței oxidului de zinc în formă nano și a emis un aviz la
18 septembrie 2012 (6), urmat de un addendum la 23 iulie 2013 (7). CSSC a concluzionat, pe baza dovezilor
disponibile, că se poate considera că utilizarea nanoparticulelor de oxid de zinc cu caracteristicile indicate, la o
concentrație de maximum 25 % drept filtru-UV în produsele de protecție solară, nu prezintă un risc de apariție a
efectelor adverse la oameni după aplicare cutanată. În plus, CSSC a indicat că nu există nicio dovadă a absorbției
nanoparticulelor de oxid de zinc pe cale cutanată sau orală. În calculul marjei de siguranță, la calcularea expunerii
la nanoparticule de oxid de zinc se obține o marjă de siguranță acceptabilă atât pentru administrarea pe cale
cutanată, cât și pentru cea pe cale orală. Ulterior, CSSC a confirmat că oxidul de zinc în formă nano poate fi
utilizat în alte produse cosmetice decât produsele de protecție solară, destinate unei aplicații cutanate.

(3)

Caracteristicile indicate de CSSC în avizul său se referă la proprietățile fizico-chimice ale materialului (cum sunt
puritatea, structura și aparența fizică, distribuția numerică după dimensiunea particulelor și solubilitatea în apă) și
la faptul că acesta este neacoperit sau acoperit cu substanțe chimice specifice. Alte ingrediente cosmetice pot fi
utilizate ca acoperire atât timp cât s-a demonstrat CSSC că acestea sunt sigure și că nu afectează proprietățile
particulelor legate de comportamentul și/sau efectele toxicologice, în comparație cu nanomaterialele incluse în
avizul CSSC relevant. Prin urmare, Comisia consideră că aceste proprietăți fizico-chimice și cerințe privind
acoperirile ar trebui să se reflecte în Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(4)

De asemenea, CSSC a considerat că, pe baza informațiilor disponibile, utilizarea nanoparticulelor de oxid de zinc
în produsele utilizate prin pulverizare nu poate fi considerată sigură. În plus, CSSC a indicat, într-un aviz ulterior
din 23 septembrie 2014 de clarificare a sensului termenului „aplicații/produse pulverizabile” pentru formele nano
de negru de fum CI 77266, dioxid de titan și oxid de zinc (8), că preocuparea sa se limitează la produsele utilizate

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

JO L 342, 22.12.2009, p. 59.
JO L 66, 4.3.2004, p. 45.
JO L 241, 10.9.2008, p. 21.
SCCNFP/0649/03, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out222_en.pdf
SCCP/0932/05, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00m.pdf, SCCP/1147/07, http://ec.europa.eu/
health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf și SCCP/1215/09, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/
docs/sccp_o_167.pdf
(6) CSSC/1489/2012 revizuit în 11 decembrie 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.
pdf
(7) CSSC/1518/13 revizuit în 22 aprilie 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_137.pdf
(8) Revizia CSSC/1539/14 din 25 iunie 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
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prin pulverizare care ar putea duce la expunerea plămânilor consumatorului la nanoparticule de oxid de zinc prin
inhalare. CSSC a indicat, de asemenea, că oxidul de zinc în forme care nu sunt la scara nano are aceleași efecte
toxice ca și nanoparticulele de oxid de zinc, în ceea ce privește toxicitatea pulmonară după inhalare.
(5)

În lumina avizelor CSSC menționate mai sus, Comisia consideră că oxidul de zinc în forme care nu sunt la scara
nano ar trebui să fie autorizat pentru utilizare ca filtru UV în produsele cosmetice, iar oxidul de zinc în formă
nano (conform specificațiilor CSSC) ar trebui să fie autorizat pentru utilizare ca filtru UV în produsele cosmetice.
Ambele forme ale substanței ar trebui să fie autorizate la o concentrație maximă de 25 %, cu excepția aplicațiilor
care pot duce la expunerea plămânilor utilizatorului final, prin inhalare.

(6)

Comisia consideră că anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui să fie modificată în scopul adaptării
acesteia la progresul tehnic și științific.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru
produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Următoarele mențiuni se adaugă la anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, cu numerele de referință 30 și 30a:
Identificarea substanței

a

Denumirea
chimică/INN

Denumirea comună
din Glosarul ingre
dientelor

Numărul CAS

b

c

d

Numărul CE

Tipul de produs,
părțile corpului

Concentrația maximă
în preparatul gata de
utilizare

Altele

Formularea condi
țiilor de utilizare și
a avertismentelor

e

f

g

h

i

Oxid de
zinc

Zinc Oxide

1314-13-2

215-222-5

25 % (*)

A nu se utiliza în aplicații care pot duce la
expunerea plămânilor utilizatorului final,
prin inhalare.

30a

Oxid de
zinc

Zinc Oxide
(nano)

1314-13-2

215-222-5

25 % (*)

A nu se utiliza în aplicații prin pulverizare
care pot duce la expunerea plămânilor utili
zatorului final, prin inhalare.
Sunt permise doar nanomaterialele care au
următoarele caracteristici:
— Puritate ≥ 96 %, cu o structură cristalină
de wurtzită și un aspect fizic de clustere
cu formă de tije, stele sau cu forme izo
metrice, cu impurități care consistă doar
din dioxid de carbon și apă, în timp ce
orice alte impurități reprezintă mai puțin
de 1 % din total.
— Diametrul median al distribuției dimen
sionale după numărul de particule D50
(50 % din total se află sub acest diame
tru) > 30 nm și D1 (1 % sub această di
mensiune) > 20 nm

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

„30

RO

Nr. crt.

Condiții

— Solubilitatea în apă < 50 mg/L
— Neacoperite, sau acoperite cu trietoxica
prililsilan, dimeticon, polimer în cruce
de dimetoxidifenilsilantrietoxicaprililsilan
sau octil trietoxi silan.
(*) În cazul utilizării combinate de Zinc oxide și de Zinc oxide (nano), suma nu va depăși limita prevăzută în coloana g.”
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REGULAMENTUL (UE) 2016/622 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului privind produsele cosmetice
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2009
privind produsele cosmetice (1), în special articolul 31 alineatul (2),
întrucât:
(1)

La 27 martie 2014, Comitetul științific pentru siguranța consumatorilor (denumit în continuare „CSSC”) a emis
un aviz științific privind hidroxidul de potasiu (2), în care a concluzionat că această substanță poate fi utilizată, în
condiții de siguranță, ca agent pentru înmuierea/îndepărtarea calozităților, până la o concentrație maximă de
1,5 % g/g.

(2)

CSSC a concluzionat de asemenea că utilizarea în condiții de siguranță a produselor cosmetice care conțin
hidroxid de potasiu liber, în concentrații mai mari sau egale cu 0,5 % g/g, depinde de managementul responsabil
al riscurilor, prin avertismente și instrucțiuni de utilizare detaliate.

(3)

Ca urmare a avizului științific al CSSC, în opinia Comisiei, ar trebui să se considere că hidroxidul de potasiu
poate fi utilizat în condiții de siguranță pentru înmuierea/îndepărtarea calozităților, până la o concentrație
maximă utilizată de 1,5 % g/g.

(4)

Având în vedere concluziile CSSC referitoare la managementul responsabil al riscurilor legate de produsele care
conțin hidroxid de potasiu liber în concentrații mai mari sau egale cu 0,5 % g/g, Comisia consideră că produsele
cosmetice care conțin hidroxid de potasiu utilizat pentru înmuierea/îndepărtarea calozităților trebuie să poarte un
avertisment privind instrucțiunile de utilizare.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(1) JO L 342, 22.12.2009, p. 59.
(2) SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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ANEXĂ

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică după cum urmează:
1. Rubrica 15a se înlocuiește cu următoarea rubrică:

Nr. crt.

a

„15a

Restricții

Denumirea
chimică/INN

Denumirea din
Glosarul denumi
rilor comune ale
ingredientelor

Număr CAS

Număr CE

b

c

d

e

1310-583/1310-73-2

215-1813/215-185-5

Tipul de produs, părțile
corpului

Concentrația maximă
în preparatul gata de
utilizare

Altele

Formularea condițiilor de
utilizare și a avertismen
telor

f

g

h

i

(a) Solvent pentru cuti
culele unghiilor

(a) 5 % (**)

(a) Conține alcaline.
A se evita contactul
cu ochii.
Poate cauza orbirea.
A nu se lăsa la înde
mâna copiilor.

(b) Produs pentru întin
derea părului

2 % (**)

Uz general

Conține alcaline.
A se evita contactul cu
ochii.
Poate cauza orbirea.
A nu se lăsa la îndemâna
copiilor.

4,5 % (**)

Uz profesional

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Hidroxid de so Potassium hy
diu sau de pota droxide/sodium
siu (*)
hydroxide

RO

Identificarea substanței

Numai pentru uz profe
sional.
A se evita contactul cu
ochii.
Poate cauza orbirea.

(c) Regulator de pH
pentru depilatoare

(c) pH < 12,7

(c) A nu se lăsa la înde
mâna copiilor.
A se evita contactul
cu ochii.

(d) Alte utilizări ca re
gulator de pH

(d) pH < 11
L 106/9

(*) Pentru alte utilizări ale hidroxidului de potasiu, a se vedea anexa III, nr. 15d.
(**) Cantitatea de hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu sau hidroxid de litiu este exprimată ca greutate a hidroxidului de sodiu. În cazul amestecurilor, suma nu trebuie să depășească limitele stipulate în co
loana g.”

Identificarea substanței
Nr. crt.

„15d

Denumirea din
Glosarul denumi
rilor comune ale
ingredientelor

Număr CAS

b

c

d

Hidroxid de po
tasiu (*)

Potassium hy
droxide

1310-58-3

Număr CE

Tipul de produs, părțile
corpului

Concentrația maximă
în preparatul gata de
utilizare

Altele

Formularea condițiilor de
utilizare și a avertismen
telor

E

f

g

h

i

215-181-3

Înmuierea/îndepărtarea
calozităților

1,5 % (**)

RO

a

Denumirea
chimică/INN

Restricții

L 106/10

2. Se introduce rubrica 15d:

Conține alcaline.
A se evita contactul cu
ochii.
A nu se lăsa la îndemâna
copiilor.

(*) Pentru alte utilizări ale hidroxidului de potasiu, a se vedea anexa III, nr. 15a.
(**) Cantitatea de hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu sau hidroxid de litiu este exprimată ca greutate a hidroxidului de sodiu. În cazul amestecurilor, suma nu trebuie să depășească limitele stipulate în co
loana g.”
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A se citi cu atenție in
strucțiunile de utilizare.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/623 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 privind alocarea
contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Decizia 2012/105/UE a Consiliului din 14 decembrie 2011 privind semnarea, în numele Uniunii
Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și
Federația Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federația Rusă
în Uniunea Europeană și a Protocolului între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind modalitățile tehnice
adoptate în temeiul acordului menționat (1), în special articolul 4,
întrucât:
(1)

La 22 august 2012, Federația Rusă a aderat la Organizația Mondială a Comerțului. Angajamentele asumate de
Federația Rusă includ contingente tarifare pentru exportul anumitor tipuri specificate de lemn de conifere, din
care o parte a fost alocată exporturilor către Uniune. Modalitățile de administrare a respectivelor contingente
tarifare sunt stabilite în Acordul sub formă de schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu
privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federația Rusă în Uniunea
Europeană („acordul”) și în Protocolul între Uniunea Europeană și guvernul Federației Ruse privind modalitățile
tehnice adoptate în temeiul acordului („protocolul”). Acordul și protocolul au fost semnate la data de
16 decembrie 2011. Acestea au fost aplicate cu titlu provizoriu de la data aderării Federației Ruse la Organizația
Mondială a Comerțului.

(2)

În temeiul articolului 4 din Decizia 2012/105/UE, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 al
Comisiei (2) a stabilit regulile privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația
Rusă către Uniunea Europeană. Regulamentul respectiv va înceta să se aplice de la data la care protocolul
încetează să se aplice cu titlu provizoriu.

(3)

Deși acordul și protocolul se aplică în continuare cu titlu provizoriu, în așteptarea finalizării procedurilor
necesare pentru încheierea acestora, experiența acumulată prin punerea în aplicare a Regulamentului de punere în
aplicare (UE) nr. 498/2012 a arătat că este necesar să se modifice anumite dispoziții ale regulamentului respectiv.

(4)

În special, articolul 3 ar trebui modificat pentru a reduce durata primei părți a fiecărei perioade contingentare și,
în același timp, pentru a mări durata celei de a doua părți. Astfel, prima parte a fiecărei perioade contingentare va
cuprinde perioada 1 ianuarie-31 mai, iar cea de a doua parte a fiecărei perioade contingentare va începe la
1 iunie și va dura până la sfârșitul anului calendaristic respectiv. Aceasta este o modificare importantă, dat fiind
că a doua parte a fiecărei perioade contingentare începe acum cu două luni mai repede decât până acum. Această
modificare este necesară pentru a le permite importatorilor din UE de molid și pin să dobândească acces la
cantitățile rămase din contingentele tarifare cât mai curând posibil în cursul unei perioade contingentare date.

(5)

Articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 ar trebui modificat pentru a
clarifica faptul că plafoanele importatorilor tradiționali pentru o perioadă contingentară dată este calculat pe baza
importurilor relevante din trecut pentru grupul de produse în cauză.

(6)

Articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 ar trebui modificat pentru a garanta faptul
că, în prima parte a fiecărei perioade contingentare, drepturile maxime de import ale importatorilor tradiționali,
pentru oricare dintre grupurile de produse, nu sunt mai mici decât cele acordate noilor importatori.

(7)

La articolul 11 alineatul (1), ar trebui adăugată o a treia teză pentru a oficializa obligațiile de raportare
trimestriale ale birourilor pentru licențe din statele membre în ceea ce privește importurile efective ale produselor
reglementate.

(1) JO L 57, 29.2.2012, p. 1.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 al Comisiei din 12 iunie 2012 privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile
exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană (JO L 152, 13.6.2012, p. 28).
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(8)

Articolul 12 ar trebui modificat pentru a permite importatorilor care nu pot returna autorizațiile de contingent
neutilizate la biroul pentru licențe relevant din statul membru să prezinte o „declarație pe proprie răspundere” la
biroul pentru licențe, în care importatorul confirmă că, în ciuda eforturilor depuse, nu a putut să recupereze
autorizația de contingent neutilizată de la autoritățile din Federația Rusă. În acest sens, ar trebui prevăzut un nou
formular în anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012.

(9)

În plus, articolele 13 și 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 ar trebui să fie modificate
pentru a reflecta necesitatea de a actualiza normele referitoare la reducerea plafoanelor importatorilor tradiționali
în cazul în care autorizațiile de contingent acordate nu sunt complet utilizate sau nu sunt returnate.

(10)

Articolul 15 alineatul (2) ar trebui modificat pentru a permite suspendarea aplicării articolelor 13 și 14 pentru o
a treia perioadă contingentară. Această suspendare suplimentară este justificată având în vedere că rata de
utilizare a contingentelor tarifare este în continuare scăzută și că trebuie să se încurajeze o utilizare sporită în
următoarea perioadă contingentară.

(11)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului lemnului stabilit prin Decizia
2012/105/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 498/2012 se modifică după cum urmează:
1. Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 3
Metoda de alocare a contingentului tarifar depinde de data depunerii cererii de către importator, după cum urmează:
(a) pentru toate cererile depuse până la data de 31 mai a fiecărui an (perioadă denumită în continuare «prima parte a
perioadei contingentare»), Comisia alocă contingente tarifare în funcție de categoriile de importatori «tradiționali»
sau «noi», în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera (b) din protocol; și
(b) pentru toate cererile depuse de la 1 iunie (perioadă denumită în continuare «a doua parte a perioadei contin
gentare»), Comisia repartizează cantitățile rămase ale contingentelor tarifare în funcție de ordinea cronologică de
primire de către Comisie a notificărilor din partea autorităților competente din statele membre [denumite în
continuare «birou(ri) pentru licențe»] privind cererile depuse de importatori individuali, în conformitate cu
articolul 5 alineatul (2) litera (a) din protocol.”
2. La articolul 6, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Plafonul unui importator tradițional pentru fiecare grup de produse aplicabil în următoarea perioadă contin
gentară («perioada contingentară n+1») se calculează în funcție de media importurilor efective pentru grupul de
produse vizat realizate de importatorul respectiv în cele două perioade contingentare care au precedat anul de calcul
al acestui plafon, pe baza formulei următoare:
Ci = T * (Īi/ΣĪi)
unde:
«Ci» reprezintă plafonul pentru grupul de produse vizat (molid sau pin) pentru importatorul i în cursul perioadei
contingentare n+1;
«T» reprezintă cota pentru importatorii tradiționali disponibilă pentru grupul de produse în cauză în anul de calcul al
plafonului («perioada contingentară n»);
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«Īi» reprezintă media importurilor efective ale importatorului tradițional i pentru grupul de produse în cauză, în cele
două perioade contingentare care precedă calculul («perioada contingentară n-2» și, respectiv, «perioada contingentară
n-1»), după cum urmează:
[(importurile efective ale importatorului i în perioada contingentară n-2) + (importurile efective ale importa
torului i în perioada contingentară n-1)]/2
«ΣĪi» reprezintă suma importurilor medii Īi ale tuturor importatorilor tradiționali pentru grupul de produse în cauză.”
3. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 7
(1) În fiecare an, Comisia stabilește plafoanele aplicabile fiecărui importator tradițional pentru următoarea
perioadă contingentară în conformitate cu metoda stabilită la articolul 6 alineatul (2). Dacă plafonul calculat al unui
importator tradițional pentru un anumit grup de produse este mai mare decât 0 %, dar mai mic decât nivelul maxim
de 1,5 % din contingentul tarifar acordat noilor importatori în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), plafonul
importatorului tradițional în cauză se stabilește la nivelul de 1,5 % din contingentul tarifar pentru grupul de produse
în cauză.
(2) Birourile pentru licențe transmit Comisiei, până cel târziu la data de 31 martie a perioadei contingentare n,
informații privind importurile efective ale produselor reglementate în perioada contingentară n-1 care le-au fost
notificate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1). Rezumatul se prezintă în format electronic, în conformitate cu
sistemul de tehnologie a informației stabilit de Comisie.
(3) Comisia informează birourile pentru licențe în legătură cu plafoanele care rezultă din calculele efectuate în
conformitate cu articolul 6 alineatul (2) și cu articolul 7 alineatul (1) până cel târziu la data de 30 aprilie din perioada
contingentară n.”
4. La articolul 11, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„(1) La cel mult 15 zile calendaristice de la sfârșitul fiecărei a treia luni, importatorii informează biroul pentru
licențe din statul membru care le-a acordat o autorizație de contingent cu privire la importurile lor efective de
produse reglementate în Uniunea Europeană în cursul ultimelor trei luni. În acest scop, importatorul prezintă
biroului pentru licențe o copie a declarațiilor vamale pentru importurile în cauză. Birourile pentru licențe furnizează
Comisiei, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârșitul fiecărei a treia luni, un rezumat al
importurilor efective ale produselor reglementate în Uniunea Europeană în cursul ultimelor trei luni notificate de
către importatori.”
5. Articolele 12, 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:
„Articolul 12
(1) Dacă o autorizație de contingent nu a fost încă utilizată la șase luni de la emitere, importatorul fie informează
biroul pentru licențe în legătură cu intenția sa de a o utiliza în perioada contingentară rămasă, fie returnează
autorizația de contingent biroului pentru licențe relevant. În cazul în care importatorul nu este în măsură să
recupereze autorizația de contingent neutilizată de la autoritățile din Federația Rusă, el poate depune la biroul pentru
licențe o declarație pe propria răspundere, folosind formularul stabilit în anexa IV, în care să afirme că nu a fost în
măsură să recupereze autorizația de contingent neutilizată, în ciuda eforturilor depuse. În orice caz, cel târziu până la
sfârșitul perioadei contingentare n, importatorul returnează orice autorizație de contingent neutilizată sau prezintă,
dacă este cazul, declarația (declarațiile) pe proprie răspundere corespunzătoare, folosind formularul prevăzut în
anexa IV. Dacă o autorizație de contingent a fost eliberată înainte de începutul perioadei contingentare, în
conformitate cu articolul 4 din protocol, termenul de șase luni se calculează începând cu data de 1 ianuarie din anul
corespunzător perioadei contingentare.
(2) Birourile pentru licențe notifică de îndată Comisiei orice autorizație de contingent sau orice declarație pe
propria răspundere returnată de importatori în conformitate cu alineatul (1). Plafoanele importatorilor tradiționali
rămase disponibile pentru grupul de produse în cauză se modifică luând în calcul cantitatea corespunzătoare.
Articolul 13
(1) Dacă importurile efective ale unui importator tradițional în cursul perioadei contingentare n-1 sunt mai mici
decât 75 % din cantitățile acoperite de toate autorizațiile de contingent pentru un grup de produse acordate respec
tivului importator în aceeași perioadă contingentară, plafoanele de import ale importatorului pentru grupul de
produse în cauză în perioada contingentară n+1 se reduc cu o cantitate proporțională cu volumul efectiv al
importurilor care nu au fost realizate.
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Reducerea menționată la alineatul (1) se calculează după cum urmează:
ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi

unde:
«ri» reprezintă reducerea aplicabilă plafonului de import al importatorului i, pentru grupul de produse vizat, în
perioada contingentară n+1;
«ΣΑi» reprezintă suma cantităților acoperite de autorizațiile de contingent acordate importatorului tradițional i pentru
grupul de produse vizat în cursul perioadei contingentare n-1;
«Ii» reprezintă importurile efective pentru grupul de produse vizat realizate de importatorul i în perioada contin
gentară n-1.
Articolul 14
(1) Dacă o autorizație de contingent care nu a fost returnată sau acoperită de o declarație pe propria răspundere
corespunzătoare în temeiul articolului 12 nu a fost încă folosită la sfârșitul perioadei contingentare n-1, plafoanele de
import ale importatorului pentru grupul de produse vizat în perioada contingentară n+1 se reduc cu un volum
proporțional cu volumul autorizației de contingent neutilizate.
(2)

Reducerea menționată la alineatul (1) se calculează după cum urmează:
Ri = ΣUi/ΣΑi

unde:
«Ri» reprezintă reducerea aplicabilă plafonului de import al importatorului i, pentru grupul de produse vizat, în
perioada contingentară n+1;
«ΣUi» reprezintă suma cantităților neutilizate acoperite de autorizațiile de contingent acordate importatorului i pentru
grupul de produse vizat, în cursul perioadei contingentare n-1;
«ΣΑi» reprezintă suma cantităților acoperite de autorizațiile de contingent acordate importatorului i pentru grupul de
produse vizat, în cursul perioadei contingentare n-1.”
6. La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Dispozițiile articolelor 13 și 14 nu se aplică în primele trei perioade contingentare după perioada tranzi
țională.”
7. Anexa IV se înlocuiește cu textul următor:
„ANEXA IV

Declarație pe proprie răspundere
Importator:
Statul membru al UE:
Număr TVA:
Persoană de contact:
Telefon:
E-mail:
Subsemnatul, declar prin prezenta că, în ciuda eforturilor depuse, nu a fost posibil să recuperez autorizațiile de
contingent neutilizate enumerate mai jos de la autoritățile din Federația Rusă.
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Autorizația de contingent 1:
Autorizația de contingent nr.:
Data eliberării autorizației de contingent:
Importator (nume, țară, număr TVA):
Exportator (nume, număr TVA):
Autorizația de contingent 2 etc.:
Subsemnatul, declar solemn că, după cunoștințele mele, informațiile din declarația de mai sus sunt adevărate și exacte
și că nicio parte din aceasta nu este falsă.

Locul/data

Semnătura”
Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/624 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe
și legume
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),
având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7 iunie 2011 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și
legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (2), în special articolul 136 alineatul (1),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 prevede, ca urmare a rezultatelor negocierilor comerciale
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay, criteriile pentru stabilirea de către Comisie a valorilor forfetare de
import din țări terțe pentru produsele și perioadele menționate în partea A din anexa XVI la regulamentul
respectiv.

(2)

Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, în conformitate cu articolul 136 alineatul (1)
din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011, ținând seama de datele zilnice variabile. Prin urmare,
prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Valorile forfetare de import prevăzute la articolul 136 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 sunt
stabilite în anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157, 15.6.2011, p. 1.

22.4.2016

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/17

ANEXĂ
Valorile forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume
(EUR/100 kg)
Codul NC

Codul țării terțe ( )

Valoarea forfetară de import

0702 00 00

IL

275,5

MA

99,0

SN

175,5

TR

108,9

ZZ

164,7

MA

81,5

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

TR

112,4

ZZ

97,0

MA

91,2

TR

127,2

ZZ

109,2

CR

66,6

EG

50,5

IL

82,3

MA

57,0

TR

38,0

ZZ

58,9

MA

132,7

ZZ

132,7

AR

135,2

BR

102,5

CL

109,4

CN

131,9

NZ

168,2

US

182,2

ZA

85,4

ZZ

130,7

AR

134,2

CL

123,6

CN

90,6

ZA

116,6

ZZ

116,3

(1) Nomenclatura țărilor stabilită prin Regulamentul (UE) nr. 1106/2012 al Comisiei din 27 noiembrie 2012 de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare privind comerțul exte
rior cu țările terțe, în ceea ce privește actualizarea nomenclatorului țărilor și teritoriilor (JO L 328, 28.11.2012, p. 7). Codul „ZZ”
desemnează „alte origini”.
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/625 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
de stabilire a coeficientului de alocare care urmează să fie aplicat cantităților ce fac obiectul
cererilor de licențe de import și al cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada
1-7 aprilie 2016 și de stabilire a cantităților care urmează să fie adăugate la cantitatea fixată pentru
subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin
Regulamentul (CE) nr. 616/2007 în sectorul cărnii de pasăre
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013
de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72,
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 188,
întrucât:
(1)

Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei (2) a deschis contingente tarifare anuale pentru importul de produse
din sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe.

(2)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 aprilie 2016 pentru subperioada
1 iulie-30 septembrie 2016 și pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017 sunt, pentru anumite contingente, mai
mari decât cantitățile disponibile. Este necesar, prin urmare, să se stabilească în ce măsură se pot elibera licențele
de import, stabilindu-se coeficientul de alocare care urmează să fie aplicat cantităților solicitate, calculat în
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (3).

(3)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de drepturi privind importul depuse în perioada 1-7 aprilie 2016 pentru
subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 și pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017 sunt, pentru anumite
contingente, mai mari decât cantitățile disponibile. Prin urmare, este oportun să se stabilească în ce măsură pot fi
acordate drepturi privind importul, prin stabilirea coeficientului de alocare ce urmează să fie aplicat cantităților
solicitate, calculat în conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei,
coroborat cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006.

(4)

Cantitățile care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în perioada 1-7 aprilie 2016 pentru subperioada
1 iulie-30 septembrie 2016 sunt, pentru anumite contingente, mai mici decât cantitățile disponibile. Prin urmare,
este oportun să se stabilească acele cantități pentru care nu au fost prezentate cereri și ca aceste cantități să fie
adăugate la cantitatea fixată pentru subperioada contingentară următoare.

(5)

Pentru a se garanta eficacitatea măsurii, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
(1) Cantităților care fac obiectul cererilor de licențe de import depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007
pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 și pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017 li se aplică coeficientul
de alocare care figurează în partea A din anexa la prezentul regulament.
(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 671.
(2) Regulamentul (CE) nr. 616/2007 al Comisiei din 4 iunie 2007 privind deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare comunitare în
sectorul cărnii de pasăre originare din Brazilia, Thailanda și din alte țări terțe (JO L 142, 5.6.2007, p. 3).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor
tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).
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(2) Cantitățile pentru care nu au fost prezentate cereri de licențe de import în temeiul Regulamentului (CE)
nr. 616/2007, care urmează să fie adăugate la subperioada 1 octombrie-31 decembrie 2016, figurează în partea A din
anexa la prezentul regulament.
Articolul 2
Cantităților care fac obiectul cererilor de drepturi privind importul depuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 616/2007
pentru subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016 și pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017 li se aplică coeficientul
de alocare care figurează în partea B din anexa la prezentul regulament.
Articolul 3
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală
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ANEXĂ
PARTEA A

Numărul
grupei

Numărul de
ordine

Coeficient de alocare – cereri depuse pentru
subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016
(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adău
gate la cantitățile disponibile pentru subperioada
1 octombrie-31 decembrie 2016
(în kg)

1

09.4211

0,309177

—

2

09.4212

0,620355

—

4A

09.4214

0,378357

—

09.4251

0,417811

—

09.4252

85,287552

—

09.4216

0,314557

—

09.4260

0,354233

—

7

09.4217

—

11 340 400

8

09.4218

—

3 478 800

Numărul
grupei

Numărul de
ordine

Coeficient de alocare – cereri depuse pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017
(%)

3

09.4213

0,89206

4B

09.4253

—

6B

09.4261

—

09.4262

—

09.4263

0,034733

09.4264

—

09.4265

—

6A

PARTEA B

Numărul
grupei

Numărul de
ordine

Coeficient de alocare – cereri depuse pentru
subperioada 1 iulie-30 septembrie 2016
(%)

Cantități nesolicitate care urmează să fie adău
gate la cantitățile disponibile pentru subperioada
1 octombrie-31 decembrie 2016
(în kg)

5A

09.4215

0,532298

—

09.4254

0,7215

—

09.4255

3,267973

—

09.4256

41,305372

—
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Numărul
grupei

Numărul de
ordine

Coeficient de alocare – cereri depuse pentru perioada 1 iulie 2016-30 iunie 2017
(%)

5B

09.4257
09.4258
09.4259

—
—
—
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REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/626 AL COMISIEI
din 21 aprilie 2016
privind prețul maxim de achiziție pentru laptele praf degresat pentru prima invitație separată de
participare la licitație în cadrul procedurii de licitație deschise prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) 2016/482
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru
stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (1), în special
articolul 3 alineatul (5),
întrucât:
(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482 al Comisiei (2) a deschis achizițiile de lapte praf degresat
printr-o procedură de licitație pentru perioada care expiră la 30 septembrie, în conformitate cu condițiile
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei (3).

(2)

În conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1272/2009, pe baza ofertelor primite ca
răspuns la invitațiile separate de participare la licitație, Comisia trebuie să stabilească un preț maxim de achiziție.

(3)

Având în vedere ofertele primite pentru prima invitație separată de participare la licitație, este necesar să se
stabilească un preț maxim de achiziție.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a
piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Pentru prima invitație separată de participare la licitație pentru achiziționarea de lapte praf degresat în cadrul procedurii
de licitație deschise prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482, pentru care termenul de depunere a
ofertelor a expirat la 19 aprilie 2016, prețul maxim de achiziție este 169,80 EUR/100 kg.
Articolul 2
Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2016.
Pentru Comisie,
pentru președinte
Jerzy PLEWA

Director general pentru agricultură și dezvoltare rurală

(1) JO L 346, 20.12.2013, p. 12.
(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/482 al Comisiei din 1 aprilie 2016 de suspendare a achiziției pentru intervenție la preț fix
a laptelui praf degresat pentru perioada de intervenție care se încheie la 30 septembrie 2016 și de deschidere a procedurii de licitație
pentru achiziționare (JO L 87, 2.4.2016, p. 26).
3
( ) Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 al Comisiei din 11 decembrie 2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziționarea și vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenție publică
(JO L 349, 29.12.2009, p. 1).
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DECIZII
DECIZIA (PESC) 2016/627 A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2016
de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 22 aprilie 2013, Consiliul a adoptat Decizia 2013/184/PESC (1) privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/
Birmaniei.

(2)

La 28 aprilie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/666 (2), care reînnoiește măsurile restrictive până la
30 aprilie 2016.

(3)

Pe baza reexaminării Deciziei 2013/184/PESC, măsurile restrictive ar trebui reînnoite până la 30 aprilie 2017.

(4)

Prin urmare, Decizia 2013/184/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Articolul 3 din Decizia 2013/184/PESC se înlocuiește cu următorul text:
„Articolul 3
Prezenta decizie se aplică până la 30 aprilie 2017. Aceasta se reexaminează permanent. Se reînnoiește sau se
modifică, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele acesteia nu au fost atinse.”
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 21 aprilie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
G.A. VAN DER STEUR

(1) Decizia 2013/184/PESC a Consiliului din 22 aprilie 2013 privind măsuri restrictive împotriva Myanmar/Birmaniei și de abrogare a
Deciziei 2010/232/PESC (JO L 111, 23.4.2013, p. 75).
(2) Decizia (PESC) 2015/666 a Consiliului din 28 aprilie 2015 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive împotriva
Myanmar/Birmaniei (JO L 110, 29.4.2015, p. 14).
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DECIZIA (PESC) 2016/628 A CONSILIULUI
din 21 aprilie 2016
de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul
articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice
pentru combaterea terorismului și de modificare a Deciziei (PESC) 2015/2430
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,
întrucât:
(1)

La 27 decembrie 2001, Consiliul a adoptat Poziția comună 2001/931/PESC (1).

(2)

La 21 decembrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/2430 (2) de actualizare și de modificare a listei
persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC
(denumită în continuare „lista”).

(3)

Consiliul a stabilit că nu se mai justifică menținerea unei entități pe listă.

(4)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia (PESC) 2015/2430 se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 21 aprilie 2016.
Pentru Consiliu
Președintele
G.A. VAN DER STEUR

(1) Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea
terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).
(2) Decizia (PESC) 2015/2430 a Consiliului din 21 decembrie 2015 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac
obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și
de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/1334 (JO L 334, 22.12.2015, p. 18).
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Entitatea menționată în continuare se elimină de pe lista prevăzută în anexa la Decizia (PESC) 2015/2430:
II.

GRUPURI ȘI ENTITĂȚI

12. „Federația Internațională a Tineretului Sikh” – „FITS”.
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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/629 A COMISIEI
din 20 aprilie 2016
de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a
Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase
[notificată cu numărul C(2016) 2229]
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind
transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 6 alineatele (2) și (4),
întrucât:
(1)

Anexa 1 secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 la Directiva 2008/68/CE conțin liste cu derogări naționale, care
permit luarea în considerare a unor circumstanțe naționale specifice. Anumite state membre au solicitat câteva
derogări naționale noi și câteva modificări ale unor derogări autorizate.

(2)

Aceste derogări ar trebui să fie autorizate.

(3)

Întrucât anexa I secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 trebuie, prin urmare, să fie adaptate, este adecvat, din
motive de claritate, ca acestea să fie înlocuite în întregime.

(4)

Prin urmare, Directiva 2008/68/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul mărfurilor
periculoase instituit prin Directiva 2008/68/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Statele membre enumerate în anexă sunt autorizate să pună în aplicare derogările stabilite în aceasta cu privire la
transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul propriu.
Aceste derogări se aplică fără discriminare.
Articolul 2
Anexa I secțiunea I.3 și anexa II secțiunea II.3 la Directiva 2008/68/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta
decizie.
Articolul 3
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 aprilie 2016.
Pentru Comisie
Violeta BULC

Membru al Comisiei

(1) JO L 260, 30.9.2008, p. 13.
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ANEXĂ

Anexele I și II la Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:
1. În anexa I, secțiunea I.3 se înlocuiește cu următorul text:
„I.3. Derogări naționale
Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6
alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.
Numerotarea derogărilor: RO-a/bi/bii-SM-nn
RO = transport rutier
a/bi/bii = articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii
SM = abreviere pentru «stat membru»
nn = număr de ordine
În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
AT Austria
RO-a-AT-1
Subiect: Cantități mici din toate clasele, cu excepția 1, 6.2 și 7
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.4
Conținutul anexei la directivă: Transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate
Conținutul legislației naționale: Până la 30 kg sau l de mărfuri periculoase care nu fac parte din categoria de
transport 0 sau 1 în ambalaje interioare pentru cantități limitate (LQ) sau in ambalaje în conformitate cu ADR sau,
dacă este vorba de articole solide, pot fi ambalate împreună în cutii X testate.
Utilizatorii finali au dreptul de a le obține de la punctul de desfacere și de a le aduce înapoi, comercianții cu
amănuntul au dreptul să le transporte către utilizatorii finali sau între propriile puncte de desfacere.
Limita per unitate de transport este de 333 kg sau l, iar perimetrul permis este de 100 km.
Cutiile trebuie să fie marcate în mod uniform și însoțite de un document de transport simplificat.
Se aplică doar câteva dispoziții de încărcare și de manipulare.
Trimitere inițială la legislația națională: —
Observații:
Data expirării: 30 iunie 2022
BE Belgia
RO–a–BE–1
Subiect: Clasa 1 – Cantități mici.

L 106/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

22.4.2016

Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6
Conținutul anexei la directivă: limita prevăzută la 1.1.3.6 pentru cantitatea de explozibili de mină care se poate
transporta într-un vehicul obișnuit este de 20 kg
Conținutul legislației naționale: Operatorii depozitelor situate la distanță mare de centrele de aprovizionare pot fi
autorizați să transporte cel mult 25 kg de dinamită sau explozibili puternici și 300 de detonatoare în autovehicule
obișnuite, sub rezerva respectării condițiilor care urmează să fie stabilite de serviciul de explozibili.
Trimitere inițială la legislația națională: Article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–a–BE–2
Subiect: Transportul containerelor goale, necurățate, care au conținut produse din diferite clase.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6
Conținutul legislației naționale: documentul de transport poartă mențiunea «ambalaje goale, necurățate, care au
conținut produse din diferite clase».
Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 6-97.
Observații: Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 21 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din
Directiva 94/55/CE].
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–a–BE–3
Subiect: Adoptarea RO–a–UK–4.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–a–BE–4
Subiect: exceptarea de la toate cerințele ADR pentru transportul național a maximum 1 000 de detectoare de fum
ionice uzate de la gospodării către instalația de tratare din Belgia, prin intermediul punctelor de colectare prevăzute în
scenariul de colectare selectivă a detectoarelor de fum.
Trimitere la ADR: toate cerințele.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE:
Conținutul legislației naționale: utilizarea casnică a detectoarelor de fum ionice nu este supusă unui control
reglementar din punct de vedere radiologic dacă tipul de detector de fum utilizat este omologat. Transportul acestor
detectoare de fum către utilizatorul final este de asemenea exceptat de la cerințele ADR [a se vedea 2.2.7.1.2.
litera (d)].
Directiva 2002/96/CE (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice) impune colectarea selectivă a
detectoarelor de fum în scopul tratării plăcilor de circuite și, în cazul detectoarelor de fum ionice, în scopul
îndepărtării substanțelor radioactive. Pentru a face posibilă această colectare selectivă, s-a creat un scenariu care să
stimuleze gospodăriile private să predea detectoarele de fum uzate la un punct de colectare, de la care aceste
detectoare pot fi transportate către o instalație de tratare, uneori prin intermediul unui al doilea punct de colectare
sau al unui loc de depozitare intermediară.
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La punctele de colectare se vor pune la dispoziție ambalaje metalice cu capacitatea de maximum 1 000 de detectoare
de fum. De la aceste puncte, un astfel de ambalaj conținând detectoare de fum poate fi transportat, împreună cu alte
deșeuri, la un punct de depozitare intermediară sau la o instalație de tratare. Ambalajul va purta inscripția «detector
de fum».
Trimitere inițială la legislația națională: scenariul pentru colectarea selectivă a detectoarelor de fum face parte din
condițiile eliminării aparatelor omologate menționate la articolul 3.1.d.2 din Decretul regal din 20 iulie 2001:
regulamentul general privind protecția împotriva radiațiilor.
Observații: această derogare este necesară pentru a face posibilă colectarea selectivă a detectoarelor de fum ionice
uzate.
Data expirării: 30 iunie 2020
DE Germania
RO–a–DE–1
Subiect: ambalarea în comun și încărcarea în comun a pieselor de automobile cu clasificarea 1.4G împreună cu
anumite mărfuri periculoase (n4).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10 și 7.5.2.1
Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea în comun și încărcarea în comun.
Conținutul legislației naționale: numerele ONU 0431 și ONU 0503 pot fi încărcate împreună cu anumite mărfuri
periculoase (produse destinate construcției de automobile) în anumite cantități, specificate în derogare. Nu trebuie
depășită valoarea de 1 000 (comparabilă cu 1.1.3.6.4).
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: derogarea este necesară pentru a se asigura livrarea rapidă a pieselor de siguranță pentru automobile în
funcție de cererea locală. Datorită marii diversități a acestei game de produse, nu se obișnuiește depozitarea acestor
produse în garajele locale.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–a–DE–2
Subiect: exceptare de la cerința de a avea asupra sa un document de transport și o declarație de transportator pentru
anumite cantități de mărfuri periculoase conform 1.1.3.6 (n1).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 și 5.4.1.1.6
Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.
Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția clasei 7: nu este necesar niciun document de
transport în cazul în care cantitatea de mărfuri transportate nu depășește cantitățile prevăzute la 1.1.3.6.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: informațiile furnizate de marcajul și de etichetarea ambalajelor sunt considerate suficiente pentru transpor
turile naționale, deoarece un document de transport nu este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.
Derogare înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din Directiva
94/55/CE].
Data expirării: 30 iunie 2021
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RO–a–DE–3
Subiect: transportul de joje și de pompe de carburant (goale, necurățate).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: dispoziții aplicabile numerelor ONU 1202, 1203
și 1223.
Conținutul anexei la directivă: instrucțiuni privind ambalarea, marcarea, documentele, transportul și manipularea,
instrucțiuni pentru echipajele vehiculelor.
Conținutul legislației naționale: specificații privind reglementările aplicabile și dispozițiile auxiliare pentru aplicarea
derogării; până la 1 000 l: comparabil cu ambalajele goale, necurățate; peste 1 000 l: respectarea anumitor
reglementări referitoare la cisterne; transport – doar goale și necurățate.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: lista nr. 7, 38, 38a.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–a–DE–5
Subiect: autorizarea ambalării combinate.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2
Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării combinate.
Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S
(cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasele 3 și 6.1
(numerele ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în
cantități mici.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.
Data expirării: 30 iunie 2021
DK Danemarca
RO–a–DK–2
Subiect: transportul rutier, în același vehicul, al ambalajelor care conțin substanțe explozive și al ambalajelor care
conțin detonatoare.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.2
Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind ambalarea în comun.
Conținutul legislației naționale: trebuie respectate normele ADR în cazul transportului rutier de mărfuri periculoase.
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4,
stk. l.
Observații: există nevoia practică de a putea ambala substanțe explozive împreună cu detonatoare în același vehicul
în momentul transportului acestor mărfuri de la locul de depozitare la locul de utilizare și invers.
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La modificarea legislației daneze referitoare la transportul de mărfuri periculoase, autoritățile daneze vor permite
aceste transporturi în următoarele condiții:
1. Transportarea a maximum 25 kg de substanțe explozive din grupa D.
2. Transportarea a maximum 200 de bucăți de detonatoare din grupa B.
3. Detonatoarele și substanțele explozive trebuie să fie ambalate separat în ambalaje certificate de ONU în
conformitate cu dispozițiile Directivei 2000/61/CE de modificare a Directivei 94/55/CE.
4. Distanța dintre ambalajul care conține detonatoare și ambalajul care conține substanțe explozive trebuie să fie de
cel puțin un metru. Această distanță trebuie respectată chiar și în cazul unei frânări bruște. Ambalajul care conține
substanțe explozive și ambalajul care conține detonatoare trebuie să fie amplasate într-un mod care să permită
descărcarea rapidă a acestora din vehicul.
5. Trebuie respectate toate celelalte norme referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–DK–3
Subiect: transportul rutier de ambalaje și de articole care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri periculoase din
anumite clase, colectate de la gospodării și de la întreprinderi în vederea eliminării.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile și capitolele 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.4, 6, 8.1 și 8.2.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind ambalarea,
proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, cerințe generale privind unitățile de
transport și echipamentul de la bordul acestora, precum și cerințe în materie de formare.
Conținutul legislației naționale: ambalajele interioare și articolele care conțin deșeuri sau reziduuri de mărfuri
periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private sau de la întreprinderi în vederea eliminării, pot fi
ambalate împreună în anumite ambalaje exterioare și/sau supraambalaje și pot fi transportate în cadrul unor
proceduri de transport speciale, care includ restricții speciale privind ambalarea și marcarea. Cantitatea de mărfuri
periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau per unitate de transport face obiectul unor restricții.
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.
Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii de deșeuri a tuturor dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 la
Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeuri care conțin cantități reziduale de mărfuri periculoase au fost colectate,
în scopul eliminării, din gospodării private și din întreprinderi. Deșeurile sunt păstrate, de obicei, în ambalajele
vândute în comerțul cu amănuntul.
Data expirării: 1 ianuarie 2019

FI Finlanda
RO-a-FI-1
Subiect: transportul de mărfuri periculoase, în anumite cantități, în autobuze
Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 4 și 5
Conținutul anexei la directivă: derogări, dispoziții privind ambalarea, marcare și documentație.
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Conținutul legislației naționale:
în autocarele cu pasageri, cantități mici de anumite mărfuri periculoase pot fi transportate ca marfă, astfel încât
cantitatea totală să nu depășească 200 de kilograme. Într-un autobuz, un particular poate transporta mărfuri
periculoase menționate la punctul 1.1.3, în cazul în care mărfurile în cauză sunt ambalate pentru vânzarea cu
amănuntul și sunt destinate uzului personal. Cantitatea totală de lichide inflamabile în recipiente reîncărcabile nu
trebuie să depășească 5 litri.
Trimitere inițială la legislația națională:
Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase și
Decretul guvernamental privind transportul rutier de mărfuri periculoase (194/2002)
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–a–FI–2
Subiect: descrierea cisternelor goale în documentul de transport.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 5, 5.4.1
Conținutul anexei la directivă:
dispoziții speciale pentru transportul în vehicule cisternă sau în unități de transport cu mai mult de o cisternă
Conținutul legislației naționale:
în cazul vehiculelor-cisternă goale și necurățate sau al unităților de transport având una sau mai multe cisterne
marcate în conformitate cu punctul 5.3.2.13, ultima substanță transportată marcată în documentul de transport
poate fi substanța cu cel mai scăzut punct de aprindere.
Trimitere inițială la legislația națională:
Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase
Data expirării: 30 iunie 2021
RO-a-FI-3
Subiect: placardarea și marcarea unității de transport pentru explozibili.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.1.1
Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind marcarea cu placă de culoare portocalie
Conținutul legislației naționale:
unităților de transport (în mod normal, camionete) care transportă cantități mici de explozibili (maximum 1 000 kg
masă netă) către cariere și șantiere li se poate aplica, în partea din față și în partea din spate, placa din modelul nr. 1.
Trimitere inițială la legislația națională:
Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase
Data expirării: 30 iunie 2021
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FR Franța
RO–a–FR–2
Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la
numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele ADR pentru transportul de deșeuri rezultate din activitățile
de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route –
Article 12.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–a–FR–5
Subiect: transportul de mărfuri periculoase în vehicule pentru transportul public de persoane (18).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.1.
Conținutul anexei la directivă: transportul de pasageri și de mărfuri periculoase.
Conținutul legislației naționale: autorizarea transportului de mărfuri periculoase, altele decât cele din clasa 7, sub
formă de bagaje de mână în vehicule pentru transportul public: se aplică doar dispozițiile stabilite la 4.1, 5.2 și 3.4
referitoare la ambalarea, marcarea și etichetarea coletelor.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies
terrestres, annexe I paragraphe 3.1.
Observații: se permite ca bagajele de mână să conțină doar mărfuri periculoase destinate uzului personal sau
profesional propriu. Se permite transportarea de recipiente portabile de gaz pentru pacienții cu probleme respiratorii,
în cantitatea necesară pentru un voiaj.
Data expirării: 28 februarie 2022
RO–a–FR–6
Subiect: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase (18).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.
Conținutul anexei la directivă: obligativitatea deținerii unui document de transport.
Conținutul legislației naționale: transportul pe cont propriu al unor cantități mici de mărfuri periculoase, altele decât
cele din clasa 7, care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu este supus obligației de a deține un document de
transport prevăzut la 5.4.1.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies
terrestres annexe I, paragraphe 3.2.1.
Data expirării: 28 februarie 2022
RO–a–FR–7
Subiect: transportul rutier al eșantioanelor de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri
periculoase, în scopul supravegherii pieței
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Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9
Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții speciale și exceptări referitoare la transportul
mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate, dispoziții privind utilizarea ambalajelor și a cisternelor, proceduri
de transport, cerințe privind construirea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de transport, manipularea,
încărcarea și descărcarea, cerințe privind echipamentele de transport și operațiunile de transport, cerințe privind
construcția vehiculelor și omologarea acestora.
Conținutul legislației naționale: eșantioanele de substanțe chimice, de amestecuri și de articole care conțin mărfuri
periculoase și care sunt transportate în scopul analizării în cadrul activității de supraveghere a pieței se ambalează în
ambalaje combinate. Acestea respectă normele privind cantitățile maxime pentru ambalajele interioare, în funcție de
mărfurile periculoase în cauză. Ambalajele exterioare respectă condițiile prevăzute pentru cutiile din plastic solide
(4H2, capitolul 6.1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE). Pe ambalajele exterioare trebuie să figureze
marcajul prevăzut la punctul 3.4.7 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE și textul «Eșantioane pentru
analiză» (în limba franceză: «Echantillons destinés à l'analyse»). Sub rezerva respectării acestor dispoziții, transportul nu
face obiectul dispozițiilor din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
Observații: exceptarea prevăzută în anexa I secțiunea I.1 punctul 1.1.3 la Directiva 2008/68/CE nu prevede
transportarea de eșantioane de mărfuri periculoase destinate analizei, prelevate de către autoritățile competente sau în
numele acestora. Pentru a asigura supravegherea eficace a pieței, Franța a introdus o procedură bazată pe un sistem
aplicabil cantităților limitate, în scopul garantării siguranței transportului de eșantioane care conțin mărfuri
periculoase. Întrucât nu este întotdeauna posibil să se aplice dispozițiile din tabelul A, limita cantitativă pentru
ambalajele interioare a fost definită într-un mod mai operațional.
Data expirării: 1 ianuarie 2019

HU Ungaria
RO-a-HU-1
Subiect: adoptarea RO-a-DE-2
Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének
belföldi alkalmazásáról
Data expirării: 30 ianuarie 2020

RO–a-HU-2
Subiect: adoptarea RO-a-UK-4
Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének
belföldi alkalmazásáról
Data expirării: 30 ianuarie 2020

IE Irlanda
RO–a–IE–1
Subiect: exceptarea de la cerința de la punctul 5.4.0 din ADR privind documentul de transport pentru transportul de
pesticide din clasa ADR 3, enumerate la 2.2.3.3 ca pesticide FT2 (punct de aprindere < 23 °C) și din clasa ADR 6.1,
enumerate la 2.2.61.3 ca pesticide lichide T6 (punct de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C), în cazul în care
cantitățile de mărfuri periculoase transportate nu depășesc cantitățile indicate la punctul 1.1.3.6 din ADR.
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Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4
Conținutul anexei la directivă: obligația deținerii unui document de transport.
Conținutul legislației naționale: pentru transportul pesticidelor din clasele ADR 3 și 6.1 nu este necesar un document
de transport, în cazul în care cantitatea de mărfuri periculoase transportate nu depășește cantitățile stabilite la
punctul 1.1.3.6 din ADR.
Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(9) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».
Observații: cerință inutilă și oneroasă pentru transportul și livrarea pe plan local a unor astfel de pesticide.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–4
Subiect: exceptarea de la cerințele de la punctele 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR cu privire la transportul buteliilor
de gaz pentru dozatoare (de băuturi), în cazul în care acestea sunt transportate în același vehicul cu băuturile (pentru
care urmează a fi utilizate).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3, 5.4 și 7 și anexa B.
Conținutul anexei la directivă: marcarea vehiculelor, documentele care trebuie să fie deținute și dispozițiile privind
echipamentele de transport, precum și operațiunile de transport.
Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele de la punctele 5.3, 5.4, 7 și din anexa B la ADR în ceea ce
privește buteliile de gaz utilizate pentru dozatoarele de băuturi, în cazul în care buteliile respective sunt transportate
în același vehicul cu băuturile (pentru care urmează a fi utilizate).
Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».
Observații: principala activitate constă în distribuirea de băuturi ambalate, care nu sunt substanțe relevante pentru
ADR, împreună cu cantități reduse de butelii mici care conțin gazele necesare dozării acestora.
Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–IE–5
Subiect: exceptarea, pentru transportul național pe teritoriul Irlandei, de la cerințele privind construirea și testarea
recipientelor și de la dispozițiile privind utilizarea acestora, prevăzute la punctele 6.2 și 4.1 din ADR pentru buteliile
și recipientele sub presiune care conțin gaze din clasa 2 și au făcut obiectul unui transport multimodal, incluzând o
porțiune de traseu pe cale maritimă, în cazul în care (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite,
testate și utilizate în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective nu sunt
reumplute în Irlanda, ci sunt returnate nominal goale în țara de origine a transportului multimodal și (iii) buteliile și
recipientele sub presiune respective se distribuie la nivel local în cantități mici.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 și 6.2.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la transportul multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale
maritimă, utilizarea buteliilor și a recipientelor sub presiune pentru gazele din clasa ADR 2, precum și construirea și
testarea buteliilor și a recipientelor sub presiune respective pentru gazele din clasa ADR 2.
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Conținutul legislației naționale: dispozițiile de la 4.1 și 6.2 nu se aplică buteliilor și recipientelor sub presiune pentru
gazele din clasa 2, cu următoarele condiții: (i) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt construite și testate
în conformitate cu codul IMDG, (ii) buteliile și recipientele sub presiune respective sunt utilizate în conformitate cu
codul IMDG, (iii) buteliile și recipientele sub presiune respective au fost transportate la expeditor prin intermediul
transportului multimodal, incluzând o porțiune de traseu pe cale maritimă, (iv) transportul buteliilor și al
recipientelor sub presiune respective până la utilizatorul final se realizează într-un singur transport, definitivat în
aceeași zi, de la destinatarul transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior], (v) buteliile și recipientele
sub presiune respective nu sunt reumplute pe teritoriul statului respectiv și sunt returnate nominal goale în țara de
origine a transportului multimodal [menționat la punctul (iii) anterior] și (vi) buteliile și recipientele sub presiune
respective sunt distribuite la nivel local pe teritoriul statului respectiv în cantități mici.
Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».
Observații: gazele conținute în buteliile și recipientele sub presiune menționate respectă specificațiile prevăzute de
utilizatorii finali, din care decurge necesitatea de a le importa din exteriorul zonei ADR. După utilizare, buteliile și
recipientele sub presiune respective, nominal goale, trebuie să fie returnate în țara de origine pentru reumplere cu
gazele specificate în mod expres – reumplerea acestora nu trebuie să aibă loc pe teritoriul Irlandei și nici în orice altă
parte din zona ADR. Chiar dacă nu respectă ADR, acestea respectă codul IMDG și sunt acceptate conform acestuia.
Transportul multimodal, care începe din exteriorul zonei ADR, este prevăzut să se finalizeze la sediul importatorului,
de unde se intenționează distribuirea la nivel local pe teritoriul Irlandei, în cantități mici, a buteliilor și a recipientelor
sub presiune respective către utilizatorul final. Transportul pe teritoriul Irlandei s-ar încadra la dispozițiile prevăzute
la articolul 6 alineatul (9), modificat, din Directiva 94/55/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–a–IE–6
Subiect: exceptarea de la anumite dispoziții din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea,
marcarea și etichetarea unor cantități mici (sub limitele fixate la 1.1.3.6) de articole pirotehnice cu termenul expirat
având codurile de clasificare 1.3G, 1.4G și 1.4S din clasa 1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE, care
poartă numerele de identificare a substanțelor respective ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195,
ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 sau ONU 0507,
pentru transportarea până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, în scopul eliminării.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1, 2, 4, 5 și 6
Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, clasificare, dispoziții privind ambalarea, dispoziții privind
transportul, construirea și testarea ambalajelor.
Conținutul legislației naționale: dispozițiile din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE privind ambalarea,
marcarea și etichetarea articolelor pirotehnice expirate care poartă numerele de identificare ONU 0092, ONU 0093,
ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505,
ONU 0506 sau ONU 0507, pentru transportarea până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, nu sunt
aplicabile, cu condiția respectării dispozițiilor generale privind ambalarea prevăzute în anexa I secțiunea I.1 la
Directiva 2008/68/CE și a includerii informațiilor suplimentare în documentul de transport. Această derogare se
aplică doar transportului local, până la o cazarmă sau un poligon de tragere militar, al unor cantități mici de
materiale pirotehnice expirate menționate, în vederea eliminării în condiții de siguranță.
Trimitere inițială la legislația națională: Regulamentul S.I. 349 din 2011, articolul 57 literele (f) și (g)
Observații: transportul unor cantități mici de articole pirotehnice maritime «cu termenul expirat», în special de către
proprietarii de ambarcațiuni de agrement și furnizorii de echipamente pentru nave, până la o cazarmă sau un
poligon de tragere militar, în vederea eliminării lor în condiții de siguranță, a creat dificultăți, în special cu privire la
cerințele de ambalare. Derogarea se aplică unor cantități mici (inferioare celor specificate la 1.1.3.6) în cadrul
transportului local, care cuprind toate numerele ONU alocate articolelor pirotehnice maritime.
Data expirării: 30 ianuarie 2020
RO–a–IE–7
Subiect: adoptarea RO-a-UK-4
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Trimitere inițială la legislația națională: —
Data expirării: 30 iunie 2022
PT Portugalia
RO-a-PT-3
Subiect: adoptarea RO-a-UK-4
Trimitere inițială la legislația națională: —
Data expirării: 30 ianuarie 2022
SE Suedia
RO-a-SE-1
Subiect: Adoptarea RO-a-FR-7
Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE (cantități mici)
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.
Contextul directivei:
Trimitere la legislația internă: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.
Observații:
Data expirării: 30 iunie 2022
UK Regatul Unit
RO–a–UK–1
Subiect: transportul anumitor produse radioactive cu risc redus, cum ar fi: ceasuri, ceasuri de mână, detectoare de
fum, cadrane de busolă (E1).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor ADR
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.
Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale
care conțin cantități limitate de materiale radioactive. (Un dispozitiv luminos destinat a fi purtat de o persoană; în
orice vehicul sau vehicul feroviar, nu mai mult de 500 de detectoare de fum de uz casnic cu o activitate individuală
care nu depășește 40 kBq; sau în orice vehicul sau vehicul feroviar, nu mai mult de cinci dispozitive de iluminare cu
tritiu gazos cu o activitate individuală care nu depășește 10 GBq).
Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).
The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).
Observații: această exceptare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când în ADR se vor
introduce modificări similare cu cele ale reglementărilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică («AIEA»).
Data expirării: 30 iunie 2021
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RO–a–UK–2
Subiect: exceptare de la condiția de a avea asupra sa un document de transport pentru anumite cantități de mărfuri
periculoase (altele decât cele din clasa 7) conform 1.1.3.6 (E2).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 și 1.1.3.6.3.
Conținutul anexei la directivă: exceptări de la anumite cerințe pentru anumite cantități per unitate de transport.
Conținutul legislației naționale: documentul de transport nu este necesar pentru cantități limitate, cu excepția cazului
în care acestea constituie o parte a unei încărcături mai mari.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).
Observații: exceptarea menționată este adecvată transportului național, în cadrul căruia un document de transport nu
este întotdeauna adecvat în cazul distribuției locale.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–3
Subiect: exceptare de la aplicarea cerinței, pentru vehiculele care transportă materiale cu nivel scăzut de radioacti
vitate, de a avea la bord echipamente de stingere a incendiilor (E4).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.4.
Conținutul anexei la directivă: cerința ca vehiculele să poarte la bord echipamente de stingere a incendiilor.
Conținutul legislației naționale: eliminarea cerinței de a purta stingătoare de incendiu atunci când se transportă numai
ambalaje exceptate (ONU 2908, 2909, 2910 și 2911).
Restricționează cerința de a transporta doar un număr mic de pachete.
Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).
Observații: dotarea cu echipament pentru stingerea incendiilor nu este relevantă în practică pentru transporturile de
ONU 2908, 2909, 2910 și ONU 2911, care adesea pot fi transportate în vehicule mici.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–4
Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor
din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau către utilizatori
și de la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali (N1).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.1.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.
Conținutul legislației naționale: nu este necesară alocarea unui marcaj RID/ADR sau ONU ambalajelor sau marcarea
lor în alt mod în cazul în care conțin mărfurile prevăzute în anexa 3.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.
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Observații: cerințele ADR sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până
la un comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final.
Scopul acestei derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să
fie transportate fără ambalaj exterior pe tronsonul final al traseului de distribuție locală.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–5
Subiect: permiterea unor «cantități totale maxime per unitate de transport» diferite pentru mărfurile din clasa 1 din
categoriile 1 și 2 din tabelul de la 1.1.3.6.3 (N10).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 și 1.1.3.6.4.
Conținutul anexei la directivă: exceptări referitoare la cantitățile transportate per unitate de transport.
Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în
comun a explozibililor.
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14
and Schedule 4.
Observații: pentru a permite limitări cantitative diferite pentru mărfurile din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1
și «500» pentru categoria 2. Pentru calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria
de transport 1 și «2» pentru categoria de transport 2.
Anterior în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva 94/55/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–6
Subiect: creșterea masei nete maxime autorizate de articole explozibile în vehiculele EX/II (N13).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.5.2.
Conținutul anexei la directivă: limitări privind cantitățile de substanțe și de articole explozibile transportate.
Conținutul legislației naționale: limitări privind cantitățile de substanțe și de articole explozibile transportate.
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.
Observații: reglementările din Regatul Unit autorizează o masă netă maximă de 5 000 kg în vehicule de tipul II
pentru grupele de compatibilitate 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1 J.
Multe dintre articolele din clasa 1.1C, 1.1D, 1.1E și 1.1 J care sunt transportate în Uniune sunt mari sau voluminoase
și au o lungime aproximativă de peste 2,5 metri. Acestea sunt în principal articole explozive de uz militar. Limitele
impuse construcției de vehicule EX/III (care sunt obligatoriu vehicule închise) fac dificilă încărcarea și descărcarea
acestor articole. Pentru unele articole ar fi necesar un echipament specializat de încărcare și de descărcare la începutul
și la sfârșitul călătoriei. În practică, acest tip de echipament este rareori disponibil. Nu există decât câteva vehicule
EX/III în uz în Regatul Unit și pentru acest sector ar fi extrem de oneros să solicite construirea altor vehicule speciale
de tipul EX/III pentru transportul tipului de explozibil menționat.
În Regatul Unit, explozibilii militari sunt transportați, în majoritatea cazurilor, de transportatori comerciali care, prin
urmare, nu pot beneficia de exceptarea acordată vehiculelor militare în temeiul Directivei 2008/68/CE. Pentru a
rezolva această problemă, Regatul Unit a permis întotdeauna transportul a până la 5 000 kg din aceste articole cu
vehicule EX/II. Limita actuală nu este întotdeauna suficientă, deoarece un articol poate să conțină mai mult de
1 000 kg de explozibil.
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Începând din anul 1950 s-au înregistrat doar două incidente (ambele în anii 1950) care au implicat explozibili
minieri cu o greutate mai mare de 5 000 kg Incidentele au fost provocate de explozia unei anvelope și de supraîn
călzirea sistemului de eșapament, care a aprins blindajul. Incendiile s-ar fi putut produce și în cazul unei încărcături
mai mici. Nu s-au înregistrat victime sau vătămări.
Dovezile empirice sugerează că, în cazul articolelor explozive ambalate corect, este improbabilă amorsarea acestora la
impact, de exemplu în cazul coliziunii vehiculelor. Dovezile din rapoartele militare și din datele încercărilor de impact
ale rachetelor arată că pentru amorsarea cartușelor este necesară o viteză de impact mai mare decât cea creată la
încercarea la șoc prin cădere de la înălțimea de 12 m.
Standardele de siguranță actuale nu ar fi afectate.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–7
Subiect: exceptarea de la cerințele de supraveghere pentru anumite mărfuri din clasa 1 (N12) în cantități mici.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.4 și 8.5 S1(6).
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la supravegherea vehiculelor care transportă anumite cantități de
mărfuri periculoase.
Conținutul legislației naționale: prevede instalații de staționare și de supraveghere sigure, dar nu impune suprave
gherea în permanență a anumitor încărcături din clasa 1, așa cum prevede 8.5 S1(6) din ADR.
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.
Observații: cerințele de supraveghere din ADR nu sunt întotdeauna fezabile în context național.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–8
Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor
împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, în vehicule și în containere (N4/5/6).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.
Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.
Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a
explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Regulation 18.
Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozi
bililor cu alte mărfuri periculoase. Orice variație va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți
componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod
rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol
ori de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».
Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:
1. Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241,
0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile
periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de mărfuri ONU 1942 al cărei
transport este autorizat se limitează prin asimilare cu un explozibil 1.1D.
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2. Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot
fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase
și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau
cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din
categoria de transport 2 să nu depășească 500 de kg sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu
depășească 500 de kg.
3. Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din
categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice și neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice
combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu
depășească 200 de kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 de kg.
4. Articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate
împreună cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea
totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–9
Subiect: alternativă la aplicarea de plăci portocalii pentru transportul în cantități mici de materiale radioactive în
vehicule mici.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.3.2.
Conținutul anexei la directivă: cerința privind aplicarea plăcilor portocalii pe vehiculele mici care transportă materiale
radioactive.
Conținutul legislației naționale: permite orice derogare aprobată în conformitate cu această procedură. Derogarea
solicitată este:
vehiculele trebuie să fie:
(a) placardate în conformitate cu dispozițiile aplicabile prevăzute la punctul 5.3.2 din ADR; sau
(b) în cazul unui vehicul care transportă mai puțin de zece ambalaje care conțin materiale radioactive nefisile sau
fisile exceptate, iar suma indicilor de transport ai acestor ambalaje nu este mai mare de 3, poate, ca alternativă, să
prezinte un aviz în conformitate cu cerințele prevăzute în legislația națională.
Trimitere inițială la legislația națională: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002, Regulation 5(4)(d).
Observații:
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–a–UK–10
Subiect: transportul de deșeuri rezultate din activitățile de îngrijire care implică riscuri de infecție, încadrate la
numărul ONU 3291, în greutate mai mică sau egală cu 15 kg
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: toate dispozițiile.
Conținutul legislației naționale: exceptare de la cerințele din anexa I secțiunea I.1 pentru transportul de deșeuri
rezultate din activitățile de îngrijire, care implică riscuri de infecție, încadrate la numărul ONU 3291, în greutate de
cel mult 15 kg
Trimitere inițială la legislația națională: Această derogare urmează a fi introdusă în cadrul constituit de «The Carriage
of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011».
Data expirării: 1 ianuarie 2017
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În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE
BE Belgia
RO–bi–BE–4
Subiect: transportul de mărfuri periculoase în cisterne în vederea eliminării prin incinerare.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 3.2.
Conținutul legislației naționale: prin derogare de la tabelul de la 3.2, este permisă în anumite condiții utilizarea unui
container-cisternă cu codul de cisternă L4BH în locul codului de cisternă L4DH pentru transportul de lichid
hidroreactiv, toxic, III, dacă nu se specifică altfel.
Trimitere inițială la legislația națională: Dérogation 01 – 2002.
Observații: regulamentul menționat se poate aplica doar la transportul deșeurilor periculoase pe o distanță scurtă.
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–bi–BE–5
Subiect: transportul deșeurilor la instalațiile de eliminare a deșeurilor.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (regulamentul vechi: A5, 2X14, 2X12).
Conținutul anexei la directivă: clasificarea, marcarea și cerințele referitoare la ambalare.
Conținutul legislației naționale: în locul clasificării deșeurilor în conformitate cu ADR, deșeurile sunt clasificate în
diferite grupe (solvenți inflamabili, vopsele, acizi, baterii etc.) pentru a evita reacții periculoase în cadrul unei grupe.
Cerințele privind fabricarea ambalajelor sunt mai puțin restrictive.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Observații: acest regulament se poate utiliza pentru transportul de cantități mici de deșeuri la instalațiile de eliminare.
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–bi–BE–6
Subiect: adoptarea RO–bi–SE–5
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–bi–BE–7
Subiect: adoptarea RO–bi–SE-6
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–bi–BE–8
Subiect: adoptarea RO–bi–UK–2
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Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Data expirării: 30 iunie 2020
RO–bi–BE–9
Subiect: adoptarea RO–bi–SE–3.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Data expirării: 15 ianuarie 2018
RO–bi–BE–10
Subiect: transportul în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include transportul pe un drum public.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: anexele A și B.
Conținutul legislației naționale: derogările se referă la documentația legată de ambalaje, la etichetarea și marcarea
acestora, precum și la certificatul conducătorului auto.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route
Observații: lista de mai jos conține numărul derogării din legislația națională, distanța permisă și mărfurile
periculoase implicate.
derogarea 2-2001:

300 m (clasele 3, 6.1 și 8) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 6-2004:

maximum 5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 7-2005:

traversarea unui drum public (ONU 1202) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 1-2006:

600 m (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 13-2007: 8 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015
derogarea 2-2009:

350 m (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 3-2009:

maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 5-2009:

maximum 4,5 km (substanțe chimice ambalate) – data expirării: 30 iunie 2015

derogarea 9-2009:

maximum 20 km (substanțe din clasa 2 ambalate) – data expirării: 9 septembrie 2015

derogarea 16-2009: 200 m (IBC) – data expirării: 15 ianuarie 2018
Data expirării: 15 ianuarie 2018
DE Germania
RO–bi–DE–1
Subiect: renunțarea la anumite mențiuni din documentul de transport (n2).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.
Conținutul anexei la directivă: conținutul documentului de transport.
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Conținutul legislației naționale: pentru toate clasele, cu excepția claselor 1 (cu excepția 1.4S), 5.2 și 7:
nu este necesară nicio mențiune în documentul de transport:
(a) referitoare la destinatar, în cazul distribuției locale (cu excepția încărcăturii complete și a transportului pe anumite
rute);
(b) referitoare la numărul și tipul ambalajelor, dacă nu se aplică dispozițiile prevăzute la 1.1.3.6 șidacă vehiculul este
în conformitate cu toate dispozițiile din anexele A și B;
(c) pentru cisternele goale, necurățate, este suficient documentul de transport pentru ultima încărcătură.
Trimitere inițială la legislația națională: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.
Observații: aplicarea tuturor dispozițiilor nu ar fi realizabilă în ceea ce privește tipul de trafic în cauză.
Derogarea a fost înregistrată de Comisia Europeană cu nr. 22 [în conformitate cu articolul 6 alineatul (10) din
Directiva 94/55/CE].
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DE–3
Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1-5.
Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.
Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în
ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (astfel cum au fost colectate) și clasificate
în grupe de deșeuri specifice (pentru evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instruc
țiunilor scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice
și de laborator etc.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: lista nr. 6*.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DE–4
Subiect: adoptarea RO-bi-BE-1
Trimitere inițială la legislația națională: —
Data expirării: 1 ianuarie 2017
RO–bi–DE–5
Subiect: transportul local de ONU 3343 (amestec de nitroglicerină, desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este
inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de maximum 30 %) în containere-cisternă, cu
derogare de la dispozițiile subpunctului 4.3.2.1.1 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind utilizarea containerelor-cisternă
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Conținutul legislației naționale: transportul local de nitroglicerină (ONU 3343) în containere-cisternă, pe distanțe
scurte, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:
1.

Cerințe privind containerele-cisternă

1.1. Se pot utiliza numai containere-cisternă autorizate în mod expres pentru acest scop și care respectă, totodată,
dispozițiile privind construcția, echipamentele, autorizarea modelului de construcție, încercările, etichetarea și
exploatarea prevăzute în capitolul 6.8 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.
1.2. Mecanismul de închidere a containerului-cisternă trebuie să prezinte o supapă care să reziste la o presiune
internă de 300 kPa (3 bari) peste presiunea normală și, astfel, să elibereze o deschidere în partea superioară cu o
zonă de eliberare a presiunii de cel puțin 135 cm2 (diametru de 132 mm). Deschiderea respectivă nu trebuie să
se închidă la loc după activare. Ca instalație de siguranță, se pot folosi unul sau mai multe elemente cu același
model de activare și cu o zonă corespunzătoare de eliberare a presiunii. Tipul de construcție al instalației de
siguranță trebuie să treacă cu succes încercarea de tip și omologarea de tip de către autoritatea responsabilă.
2.

Etichetarea
Fiecare container-cisternă trebuie etichetat pe ambele fețe cu o etichetă de pericol în conformitate cu modelul 3
de la subpunctul 5.2.2.2.2 din anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE.

3.

Dispoziții privind operarea

3.1. Trebuie asigurat faptul că, pe parcursul transportului, nitroglicerina este distribuită în mod uniform în mediul de
gelatinizare și că nu se poate produce separarea amestecului.
3.2. Pe parcursul încărcării și al descărcării, nu este permis să se rămână în sau pe vehicul decât în scopul operării
echipamentelor de încărcare și de descărcare.
3.3. Containerele-cisternă trebuie golite complet la locul de descărcare. Dacă nu pot fi golite complet, ele trebuie
închise ermetic după descărcare până când sunt umplute din nou.
Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: derogare Renania de Nord-Westfalia
Observații: aceasta vizează transportul rutier local în containere-cisternă pe distanțe scurte efectuat în cadrul unui
proces industrial între două locuri fixe de producție. În scopul producerii unui produs farmaceutic, de la locul de
producție A se livrează către locul de producție B, în cadrul unui transport conform cu normele, în containerecisternă de 600 de litri, o soluție de rășini inflamabilă (ONU 1866), grupul de ambalare II. În locul de producție B, se
adaugă o soluție de nitroglicerină și se amestecă, producându-se un amestec gelatinos care conține nitroglicerină,
desensibilizat, lichid, inflamabil, care nu este inclus în nicio altă categorie, cu un conținut masic de nitroglicerină de
maximum 30 % (ONU 3343) pentru utilizări ulterioare. Transportul de întoarcere a substanței la locul de producție
A se realizează de asemenea în containerele-cisternă menționate, care au fost verificate și aprobate în mod expres de
către autoritatea competentă pentru această operațiune specifică de transport și poartă codul de container L10DN.
Sfârșitul perioadei de valabilitate: 30 iunie 2022
RO–bi–DE–6
Subiect: adoptarea RO–bi–SE–6.
Trimitere inițială la legislația națională: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnens
chifffahrt (GGVSEB)
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DE–7
Subiect: adoptarea RO-bi-BE-10
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Trimitere inițială la legislația națională:
Data expirării: 20 martie 2021
DK Danemarca
RO–bi–DK–1
Subiect: numerele ONU 1202, 1203, 1223 și clasa 2 – fără document de transport.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.
Conținutul anexei la directivă: documentul de transport necesar.
Conținutul legislației naționale: în cazul în care se transportă produse din uleiuri minerale din clasa 3, ONU 1202,
1203 și 1223, și gaze din clasa 2 în vederea distribuirii (mărfuri care urmează să fie livrate către doi sau mai mulți
destinatari și colectarea mărfurilor returnate în situații similare), nu este necesar un document de transport, cu
condiția ca instrucțiunile scrise, în afara informațiilor cerute în conformitate cu ADR, să conțină informații cu privire
la numărul ONU, la nume și la clasă.
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.
Observații: derogarea națională respectivă este justificată de dezvoltarea unui echipament electronic care permite, de
exemplu pentru companiile petroliere care îl utilizează, transmiterea continuă către vehicule de informații cu privire
la clienți. Deoarece acest tip de informații nu sunt disponibile la începutul operațiunii de transport și vor fi transmise
vehiculului în timpul transportului, nu este posibilă întocmirea documentelor de transport înainte de începerea
transportului. Aceste tipuri de transport sunt limitate la zone restrânse.
Danemarca beneficiază de o derogare pentru o dispoziție similară în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Directiva
94/55/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DK–2
Subiect: adoptarea RO–bi–SE-6
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, astfel cum a
fost modificată.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DK–3
Subiect: adoptarea RO–bi–UK–1
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, astfel cum a
fost modificată.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–DK–4
Subiect: transportul rutier de mărfuri periculoase din anumite clase, colectate de la gospodării private și de la
întreprinderi, spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare din apropiere, în
vederea eliminării.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9
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Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale, dispoziții privind clasificarea, dispoziții speciale, dispoziții privind
ambalarea, proceduri de transport, cerințe privind construirea și testarea ambalajelor, dispoziții privind condițiile de
transport, încărcarea, descărcarea și manipularea, cerințe privind echipajul, echipamentele, exploatarea și documentele
vehiculelor, precum și cerințe privind construcția vehiculelor și omologarea acestora.
Conținutul legislației naționale: în anumite condiții, mărfurile periculoase provenind de la gospodării private și de la
întreprinderi pot fi transportate spre punctele de colectare a deșeurilor sau spre instalațiile de prelucrare intermediare
din apropiere, în vederea eliminării. Trebuie respectate dispoziții diferite, în funcție de natura transportului și de
riscurile asociate acestuia, cum ar fi cantitatea de mărfuri periculoase per ambalaj interior, per ambalaj exterior și/sau
per unitate de transport, precum și de caracterul auxiliar sau neauxiliar al transportului de mărfuri periculoase în
raport cu activitatea principală a întreprinderii.
Trimitere inițială la legislația națională: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.
Observații: nu este posibilă aplicarea de către gestionarii și întreprinderile de deșeuri a tuturor dispozițiilor din
anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE în cazul în care deșeuri care pot conține reziduuri de mărfuri
periculoase sunt transportate de la gospodării private și/sau de la întreprinderi spre puncte de colectare a deșeurilor
aflate în apropiere, în scopul eliminării. Deșeurile constau, în mod normal, din ambalaje care au fost transportate
inițial în conformitate cu exceptarea prevăzută în anexa I secțiunea I.1 punctul 1.1.3.1 litera (c) la Directiva
2008/68/CE și/sau vândute cu amănuntul. Cu toate acestea, scutirea de la punctul 1.1.3.1 litera (c) nu se aplică
transportului spre punctele de colectare a deșeurilor, iar dispozițiile din anexa I secțiunea I.1 capitolul 3.4 la Directiva
2008/68/CE nu se aplică transportului de ambalaje interioare utilizate.
Data expirării: 1 ianuarie 2019

EL Grecia
RO–bi–EL–1
Subiect: derogare de la cerințele de siguranță pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), înmatriculate înainte de
31 decembrie 2001, pentru transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase în cantități mici.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 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.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construcția, echipamentul, omologarea de tip, controalele și încercările,
precum și marcarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), a cisternelor demontabile, a containerelor-cisternă și a cutiilor
mobile-cisternă, ale căror carcase sunt construite din materiale metalice, precum și a vehiculelor-baterie și a
CGEM-urilor.
Conținutul legislației naționale: dispoziție tranzitorie: cisternele fixe (vehiculele-cisternă), cisternele demontabile și
containerele-cisternă înmatriculate pentru prima dată în Grecia între 1 ianuarie 1985 și 31 decembrie 2001 pot fi
utilizate în continuare. Dispoziția tranzitorie menționată se referă la vehiculele utilizate pentru transportul
următoarelor materiale periculoase (ONU: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245,
1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Ea este destinată să acopere transportul în cantități mici sau transportul local
pentru vehiculele înmatriculate în perioada respectivă. Dispoziția tranzitorie menționată se aplică vehiculelor-cisternă
adaptate în conformitate cu următoarele:
1. Punctele din ADR referitoare la inspecții și la încercări: 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. Grosimea minimă a peretelui rezervorului de 3 mm pentru cisternele cu o capacitate a compartimentelor
rezervorului de până la 3 500 l și de cel puțin 4 mm în cazul oțelului moale pentru cisterne ale căror compar
timente au o capacitate de până la 6 000 l, indiferent de tipul sau de grosimea pereților despărțitori.
3. În cazul în care materialul utilizat este aluminiul sau alt metal, cisternele ar trebui să îndeplinească cerințele
privind grosimea și alte specificații tehnice care decurg din desenele tehnice avizate de autoritatea locală din țara
în care au fost înmatriculate anterior. În absența desenelor tehnice, cisternele trebuie să îndeplinească condițiile
prevăzute la 6.8.2.1.17 (211.127).
4. Cisternele trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la punctele marginale 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129), la
punctul 6.8.2.2 cu subpunctele 6.8.2.2.1 și 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).
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Mai exact, vehiculele-cisternă cu o masă mai mică de 4 tone folosite numai în scopul transportului local al motorinei
(ONU 1202), înmatriculate pentru prima dată înainte de 31.12.2002, a căror grosime a pereților este mai mică de
3 mm, pot fi utilizate doar dacă sunt transformate în conformitate cu punctul marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).
Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών
μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρ
μολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Dispoziții privind construcția, echipamentele, inspecțiile și
încercările cisternelor fixe (vehicule-cisternă) și cisternelor demontabile aflate în circulație, pentru anumite categorii
de mărfuri periculoase].
Data expirării: 30 iunie 2017

RO–bi–EL–2
Subiect: derogare de la dispozițiile privind construcția vehiculelor de bază, referitoare la vehiculele proiectate pentru
transportul local de mărfuri periculoase, care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții referitoare la construcția vehiculelor de bază.
Conținutul legislației naționale: derogarea se aplică vehiculelor destinate transportului local de mărfuri periculoase
(categoriile ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208,1230, 3262
și 3257), care au fost înmatriculate pentru prima dată înainte de 31 decembrie 2001.
Vehiculele trebuie să respecte cerințele prevăzute la punctul 9 (9.2.1-9.2.6) din anexa B la Directiva 94/55/CE, cu
următoarele excepții.
Respectarea cerințelor de la 9.2.3.2 este necesară doar în cazul în care vehiculul a fost echipat de către producător cu
un sistem de frânare antiblocare; vehiculul trebuie prevăzut cu un sistem de frânare de anduranță definit la 9.2.3.3.1,
dar care nu respectă în mod necesar dispozițiile de la 9.2.3.3.2 și 9.2.3.3.3.
Alimentarea cu energie electrică a tahografului trebuie asigurată prin intermediul unui dispozitiv de siguranță
conectat direct la baterie (punctul marginal 220 514) și echipamentul electric al mecanismului pentru ridicarea osiei
boghiului trebuie instalat în poziția în care a fost instalat inițial de către producătorul vehiculului și trebuie să fie
protejat de o carcasă corespunzătoare, închisă etanș (punctul marginal 220 517).
Mai precis, vehiculele-cisternă cu o masă maximă mai mică de 4 tone destinate transportului local de motorină
pentru încălzire (ONU 1202) trebuie să respecte cerințele de la 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 și 9.2.4.5, dar respectarea
celorlalte cerințe nu este neapărat necesară.
Trimitere inițială la legislația națională: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές
μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Cerințe tehnice pentru vehiculele aflate în uz, destinate a fi
utilizate în transportul local de anumite categorii de mărfuri periculoase).
Observații: numărul vehiculelor vizate este mic în comparație cu numărul total de vehicule deja înmatriculate și, în
afară de aceasta, ele sunt destinate doar transportului local. Forma derogării solicitate, dimensiunea parcului de
vehicule în cauză și tipul mărfurilor transportate nu creează o problemă de siguranță rutieră.
Data expirării: 30 iunie 2016

ES Spania
RO–bi–ES–2
Subiect: echipament special pentru distribuirea amoniacului anhidru.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.
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Conținutul anexei la directivă: pentru a evita orice pierdere de conținut în cazul unei avarii la instalațiile exterioare
(conducte, dispozitive laterale de închidere), supapa interioară de închidere și suportul acesteia trebuie să fie protejate
contra riscului de smulgere sub efectul presiunilor exterioare sau să fie proiectate astfel încât să reziste la aceste
presiuni. Dispozitivele de umplere și de golire (inclusiv flanșele sau bușoanele filetate) și capacele de protecție (dacă
există) trebuie să poată fi asigurate împotriva oricărei deschideri accidentale.
Conținutul legislației naționale: cisternele utilizate în scopuri agricole pentru distribuirea și aplicarea amoniacului
anhidru care au fost puse în funcțiune înainte de 1 ianuarie 1997 pot fi echipate cu dispozitive de siguranță
exterioare în locul celor interioare, cu condiția să asigure o protecție cel puțin echivalentă cu protecția oferită de
peretele cisternei.
Trimitere inițială la legislația națională: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.
Observații: înainte de 1 ianuarie 1997, un tip de cisternă echipată cu dispozitive de siguranță externe a fost utilizat
exclusiv în agricultură pentru aplicarea amoniacului anhidru direct pe sol. În prezent, se află încă în funcțiune diverse
cisterne de acest tip. Acestea sunt rareori conduse încărcate pe drumurile publice, utilizându-se doar pentru
împrăștierea îngrășămintelor în exploatările agricole mari.
Data expirării: 28 februarie 2022
FI Finlanda
RO–bi–FI–1
Subiect: modificarea informațiilor din documentul de transport referitor la substanțe explozive.
Temei juridic: articolul 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 litera (a)
Conținutul anexei la directivă: dispoziții speciale pentru clasa 1.
Conținutul legislației naționale:
în documentul de transport, se permite indicarea numărului de detonatoare (1 000 de detonatoare corespund la 1 kg
de explozibil) în locul masei nete reale a substanțelor explozive.
Trimitere inițială la legislația națională:
Regulamentul Agenției finlandeze pentru siguranța transporturilor privind transportul rutier de mărfuri periculoase
Observații:
informația se consideră a fi suficientă pentru transportul național. Prezenta derogare se utilizează în principal pentru
transportul local de cantități mici de explozibili pentru sectorul minier.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–FI–3
Subiect: adoptarea RO–bi–DE–1
Trimitere inițială la legislația națională:
Data expirării: 28 februarie 2022
FR Franța
RO–bi–FR–1
Subiect: utilizarea documentului maritim ca document de transport pentru călătorii pe distanțe scurte după
descărcarea navei.
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Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1
Conținutul anexei la directivă: informații care trebuie să figureze în documentul utilizat ca document de transport
pentru mărfuri periculoase.
Conținutul legislației naționale: documentul maritim se utilizează ca document de transport pe o rază de 15 km.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route –
Article 23-4.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–FR–3
Subiect: transportul cisternelor fixe pentru GPL (18).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul legislației naționale: transportul cisternelor fixe pentru GPL se supune unor norme speciale. Se aplică doar
pe distanțe scurte.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route –
Article 30.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO-bi-FR-4
Subiect: adoptarea Ro-bi-UK-2
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses
par voies terrestres.
Data expirării: 30 ianuarie 2022
HU Ungaria
RO–bi-HU–1
Subiect: adoptarea RO-bi-SE-3
Trimitere inițială la legislația națională: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének
belföldi alkalmazásáról
Data expirării: 30 ianuarie 2020
IE Irlanda
RO–bi–IE–3
Subiect: exceptare pentru a permite încărcarea și descărcarea într-un loc public, fără permisiunea specială a autori
tăților competente, a mărfurilor periculoase cărora li se aplică dispoziția specială CV1 de la 7.5.11 sau S1 de la 8.5.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 7.5 și 8.5.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții suplimentare referitoare la încărcare, la descărcare și la manipulare.
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Conținutul legislației naționale: se autorizează încărcarea și descărcarea mărfurilor periculoase într-un loc public fără
permisiunea specială a autorității competente, prin derogare de la cerințele de la 7.5.11 sau 8.5.
Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(5) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».
Observații: pentru transportul național pe teritoriul statului, această dispoziție constituie o sarcină foarte oneroasă
pentru autoritățile competente.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–6
Subiect: exceptare de la cerința de la 4.3.4.2.2, care prevede ca tuburile flexibile de umplere și de golire care nu sunt
conectate permanent la rezervorul unui vehicul-cisternă să fie goale în timpul transportului.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.3
Conținutul anexei la directivă: utilizarea vehiculelor-cisternă.
Conținutul legislației naționale: furtunurile flexibile rulate (inclusiv conductele fixe asociate acestora) instalate pe
vehiculele-cisternă utilizate la distribuția cu amănuntul a produselor petroliere cu numerele de identificare a
substanțelor ONU 1011, 1202, 1223, 1863 și 1978 nu este obligatoriu să fie goale în timpul transportului rutier, cu
condiția adoptării de măsuri specifice pentru a preveni orice pierdere de conținut.
Trimitere inițială la legislația națională: Regulation 82(8) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».
Observații: furtunurile flexibile instalate pe vehiculele-cisternă care livrează la domiciliu trebuie să rămână pline în
permanență, chiar și în timpul transportului. Sistemul de golire, cunoscut sub numele de sistem «țeavă umedă»,
impune ca furtunul și contorul vehiculului-cisternă să fie amorsate, astfel încât să asigure primirea de către client a
cantității corecte de produs.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–7
Subiect: exceptarea de la unele cerințe de la 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11 din ADR pentru transportul în vrac al îngrășă
mântului nitrat de amoniu ONU 2067 din porturi până la destinatari.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 și 7.5.11.
Conținutul anexei la directivă: cerința privind deținerea unui document de transport separat, care să indice cantitatea
totală corectă a încărcăturii individuale, pentru fiecare operațiune de transport, precum și cerința privind curățarea
vehiculului înainte și după fiecare transport.
Conținutul legislației naționale: derogare propusă pentru a permite modificări ale cerințelor ADR privind documentul
de transport și curățarea vehiculului, pentru a ține seama de aspectele practice ale transportului în vrac între port și
destinatar.
Trimitere inițială la legislația națională: modificare propusă a «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004».
Observații: dispozițiile ADR impun (a) un document de transport separat care să indice masa totală a mărfurilor
periculoase transportate în încărcătura respectivă și (b) dispoziția specială «CV24» privind curățarea pentru fiecare
încărcătură transportată între port și destinatar în timpul descărcării unui vrachier. Deoarece transportul are caracter
local și implică descărcarea unui vrachier, care presupune transportul mai multor încărcături din aceeași substanță (în
aceeași zi sau în zile consecutive) între vrachier și destinatar, un document de transport unic care să indice o masă
totală aproximativă pentru fiecare încărcătură ar trebui să fie suficient, iar respectarea dispoziției speciale «CV24» nu
ar mai trebui să fie necesară.
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Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–IE–8
Subiect: transportul de mărfuri periculoase între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a
clădirilor sau între două părți ale unor clădiri private situate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar separate
de un drum public.
Trimitere la anexa la directivă: anexa I secțiunea 1.1 la Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
Conținutul legislației naționale: excluderea din sfera de aplicare a reglementărilor în cazul în care un vehicul este
utilizat pentru transferul de mărfuri periculoase
(a) între clădiri private și un alt vehicul aflat în imediata vecinătate a clădirilor în cauză; sau
(b) între două părți ale clădirilor private aflate în imediată vecinătate una față de cealaltă, dar care pot fi separate de
un drum public,
cu condiția ca transportul să se efectueze pe itinerarul cel mai scurt.
Trimitere inițială la legislația națională: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of
Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.
Observații: diverse situații pot apărea în cazul în care mărfurile sunt transferate între două părți ale unor clădiri
private sau între clădiri private și un vehicul asociat acestor clădiri, care sunt separate de un drum public. Această
formă de transport nu constituie un transport de mărfuri periculoase în sensul obișnuit al termenului și, prin urmare,
reglementările referitoare la transportul de mărfuri periculoase nu trebuie să fie aplicate. A se vedea, de asemenea,
RO-bi-SE-3 și RO-bi-UK-1.
Data expirării: 30 ianuarie 2020

NL Țările de Jos
RO–bi–NL–13
Subiect: programul din 2015 privind transportul deșeurilor menajere periculoase.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0,
5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 și 9.
Conținutul anexei la directivă: exceptări pentru anumite cantități, dispoziții speciale, utilizarea ambalajelor, utilizarea
supraambalajelor, documentație, construirea și testarea ambalajelor, încărcarea, descărcarea și manipularea, efectivele,
echipamentele, operarea, vehiculele și documentele, construirea și omologarea vehiculelor.
Conținutul legislației naționale: dispoziții privind transportul de cantități mici de deșeuri menajere periculoase,
precum și de deșeuri menajere periculoase colectate de la întreprinderi, care sunt ambalate corespunzător în
recipiente cu o capacitate maximă de 60 de litri. Date fiind cantitățile reduse transportate și dată fiind natura diferită
a diverselor substanțe, nu este posibil ca operațiunile de transport să fie realizate cu respectarea deplină a normelor
ADR. În consecință, în cadrul programului menționat mai sus se stipulează o variantă simplificată, bazată pe o serie
de dispoziții din ADR.
Trimitere inițială la legislația națională: Scheme for transport of domestic hazardous waste 2015.
Observații: programul a fost instituit pentru a permite persoanelor fizice și întreprinderilor să depoziteze cantități
mici de deșeuri chimice într-un amplasament unic. Prin urmare, substanțele respective constau în reziduuri cum ar fi
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deșeurile de vopsele. Gradul de risc este redus prin alegerea unui mijloc de transport care include, printre altele,
utilizarea unor elemente speciale de transport și avize de tipul «fumatul interzis», plus un girofar galben, clar vizibile
publicului. În ceea ce privește transportul, ideea de bază este ca siguranța să fie garantată. Aceasta se poate realiza, de
exemplu, prin transportarea substanțelor în ambalaje sigilate, astfel încât să se evite dispersia sau riscul emiterii sau
acumulării de vapori toxici în vehicul. Vehiculul este dotat cu unități adecvate pentru depozitarea diverselor categorii
de deșeuri, care oferă protecție împotriva deplasării accidentale sau în cursul manevrelor, precum și împotriva
deschiderii din neatenție. În același timp, deși cantitățile de deșeuri sunt reduse, operatorul de transport trebuie să
dețină un certificat de competență profesională, dată fiind diversitatea substanțelor respective. Din cauza lipsei de
cunoștințe a persoanelor fizice în ceea ce privește nivelurile de pericol aferente acestor substanțe, ar trebui să se pună
la dispoziție instrucțiuni scrise, conform celor prevăzute în anexa la program.
Data expirării: 30 iunie 2021

PT Portugalia
RO–bi–PT–1
Subiect: documentele de transport pentru ONU 1965.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.
Conținutul legislației naționale: denumirea corectă pentru expediție care trebuie indicată în documentul de transport,
astfel cum se prevede în secțiunea 5.4.1 din RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por
Estrada), pentru gazele butan și propan din comerț, prevăzute la rubrica colectivă «Nr. ONU 1965 hidrocarburi
gazoase, lichefiate, n.s.a.», transportate în butelii, poate fi înlocuită cu alte denumiri comerciale, după cum urmează:
«ONU 1965 Butan» în cazul amestecurilor A, A01, A02 și A0, descrise în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportate
în butelii;
«ONU 1965 Propan» în cazul amestecului C, descris în subsecțiunea 2.2.2.3 din RPE, transportat în butelii.
Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de abril de 2004, ao abrigo do artigo 5.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 267-A/2003 de 27 de outubro.
Observații: se recunoaște că este important să se faciliteze completarea de către operatorii economici a documentelor
de transport pentru mărfurile periculoase, cu condiția ca siguranța acestor operațiuni să nu fie afectată.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–PT–2
Subiect: documentele de transport pentru cisterne și containere goale necurățate.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la documentele de transport.
Conținutul legislației naționale: pentru călătoriile de retur ale cisternelor și ale containerelor goale în care au fost
transportate mărfuri periculoase, documentul de transport menționat în secțiunea 5.4.1 a RPE poate fi înlocuit cu
documentul de transport eliberat pentru călătoria imediat anterioară, efectuată pentru livrarea mărfurilor.
Trimitere inițială la legislația națională: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de julho de 2004, ao abrigo do artigo 5.o,
n.o 1, do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de outubro.
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Observații: obligația ca transportul cisternelor și al containerelor goale care au conținut mărfuri periculoase să fie
însoțite de un document de transport în conformitate cu RPE creează, în anumite cazuri, dificultăți practice, care pot
fi menținute la un nivel minim fără a aduce atingere siguranței.
Data expirării: 30 iunie 2021
SE Suedia
RO–bi–SE–1
Subiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.
Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se
efectuează, cu câteva excepții, în conformitate cu dispozițiile ADR, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu
sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.
Principalele excepții sunt:
ambalajele mici (mai puțin de 30 kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în ambalaje,
inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor de la subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2,
6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa I, secțiunea I.1 la prezenta directivă. În cazul ambalajelor, inclusiv al
IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un eșantion
reprezentativ de ambalaje interioare mici.
Această excepție este permisă cu condiția ca:
— ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu
grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunile 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa I secțiunea I.1 la
prezenta directivă;
— ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge
în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; și
— ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu
depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru
ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; și
— următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport «Ambalat în conformitate cu partea 16 din
ADR-S»
Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri
periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.
Observații: Subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa I secțiunea I.1 la
prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un
eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.
Data expirării: 30 iunie 2021
RO–bi–SE–2
Subiect: numele și adresa expeditorului în documentul de transport.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.
Conținutul anexei la directivă: informații generale care trebuie să figureze în documentul de transport.
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Conținutul legislației naționale: legislația națională precizează că numele și adresa expeditorului nu sunt necesare în
cazul în care ambalajele goale necurățate sunt returnate în cadrul unui sistem de distribuție.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: ambalajele goale necurățate care sunt returnate vor conține, în majoritatea cazurilor, cantități mici de
mărfuri periculoase.
Această derogare este utilizată în principal de către uzine la returnarea recipientelor de gaz goale, necurățate, în
schimbul celor pline.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–3
Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor industriale, care include
transportul pe drumuri publice între diferitele zone ale amplasamentelor.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.
Conținutul legislației naționale: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a amplasamentelor
industriale, care include transportul pe drumuri publice între diferitele zone ale amplasamentelor. Derogările se referă
la etichetarea și marcarea ambalajelor, la documentele de transport, la certificatul conducătorului auto și la certificatul
de omologare conform părții 9.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: există câteva situații în care mărfurile periculoase se transferă între locuri situate pe laturile opuse ale unui
drum public. Această formă de transport nu constituie transport de mărfuri periculoase pe un drum privat și, prin
urmare, ar trebui să se aplice cerințele specifice. A se compara, de asemenea, cu articolul 6 alineatul (14) din
Directiva 96/49/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–4
Subiect: transportul mărfurilor periculoase confiscate de autorități.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
Conținutul legislației naționale: se pot autoriza abateri de la reglementări dacă acestea se justifică din motive de
protecția muncii, de prevenire a riscurilor aferente descărcării, de depunere de dovezi etc.
Abaterile de la reglementări se autorizează doar în cazul în care se asigură nivele de siguranță satisfăcătoare în timpul
transportului în condiții normale.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: aceste derogări se pot aplica doar de către autoritățile care confiscă mărfuri periculoase.
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Această derogare este destinată transportului local, de exemplu de mărfuri care au fost confiscate de poliție, precum
explozibili sau bunuri furate. Problema care apare în cazul acestor tipuri de mărfuri este că nu se poate face o
clasificare sigură a acestora. În plus, adesea mărfurile nu sunt ambalate, marcate sau etichetate în conformitate cu
ADR. În fiecare an poliția efectuează câteva sute de astfel de transporturi. În cazul băuturilor alcoolice de
contrabandă, acestea trebuie să fie transportate de la locul confiscării la un depozit pentru păstrarea probelor și apoi
la o instalație de eliminare, ultimele două amplasamente putându-se afla la distanțe mari unul de altul. Abaterile
permise sunt: (a) nu este necesară etichetarea fiecărui ambalaj și (b) nu este necesară utilizarea de ambalaje autorizate.
Cu toate acestea, fiecare palet care conține astfel de ambalaje trebuie corect etichetat. Toate celelalte cerințe trebuie
îndeplinite. În fiecare an se efectuează aproximativ 20 de transporturi de acest tip.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–5
Subiect: transportul mărfurilor periculoase în imediata apropiere a porturilor și în cadrul porturilor.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2
Conținutul anexei la directivă: documentele care trebuie să se afle la bordul unității de transport; fiecare unitate de
transport care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie dotată cu echipamentele specificate; omologarea
vehiculelor.
Conținutul legislației naționale:
nu sunt necesare documente la bordul unității de transport (cu excepția certificatului conducătorului auto).
Nu este necesară dotarea unității de transport cu echipamentele specificate la 8.1.5.
Pentru tractoare nu este necesar un certificat de omologare.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: a se compara cu articolul 6 alineatul (14) din Directiva 96/49/CE.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–6
Subiect: certificatul de formare ADR al inspectorilor.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.1.
Conținutul anexei la directivă: conducătorii vehiculelor trebuie să urmeze cursuri de formare.
Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca inspectorii care efectuează inspecția tehnică anuală a vehiculelor să
frecventeze cursurile de formare menționate la 8.2 sau să dețină un certificat de formare ADR.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: în unele cazuri, este posibil ca vehiculele verificate în cadrul inspecției tehnice să transporte o încărcătură
de mărfuri periculoase, de ex. cisterne goale necurățate.
Dispozițiile de la 1.3 și 8.2.3 sunt încă în vigoare.
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Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–7
Subiect: distribuția locală a produselor cu numerele ONU 1202, 1203 și 1223 în autocisterne.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.
Conținutul anexei la directivă: pentru cisternele și containerele-cisternă goale necurățate, descrierea se face în
conformitate cu 5.4.1.1.6. Numele și adresele destinatarilor multipli pot fi menționate în alte documente.
Conținutul legislației naționale: pentru cisternele și containerele-cisternă goale necurățate, nu este necesară descrierea
în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.6 în cazul în care cantitatea de substanță din planul de
încărcare este marcată cu 0 (zero). Numele și adresa destinatarilor nu sunt necesare în niciun document aflat la
bordul vehiculului.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–9
Subiect: transportul local legat de terenurile agricole sau de șantierele de construcții.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 5.4, 6.8 și 9.1.2.
Conținutul anexei la directivă: documentul de transport, construcția cisternelor, certificatul de omologare.
Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca transportul local legat de terenurile agricole sau de șantierele de
construcții să respecte dispozițiile anumitor reglementări:
(a) nu este necesară declararea mărfurilor periculoase;
(b) se pot utiliza în continuare cisternele/rezervoarele mai vechi care nu au fost construite în conformitate cu
dispozițiile prevăzute la 6.8, ci în conformitate cu vechea legislație națională și sunt instalate pe rulote de șantier;
(c) autocisternele mai vechi, care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la 6.7 sau la 6.8, destinate transportului de
substanțe cu numerele ONU 1268, 1999, 3256 și 3257, cu sau fără echipamente pentru acoperirea suprafeței de
drum, se pot utiliza în continuare pentru transporturi locale și în imediata apropiere a șantierelor de construcții
de drumuri;
(d) nu sunt necesare certificate de omologare pentru rulotele de șantier și autocisternele cu sau fără echipament de
acoperire a suprafeței de drum.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: o rulotă de șantier este un tip de caravană pentru o echipă de lucru, cu o cabină pentru echipă și dotată
cu o cisternă/un rezervor pentru motorină, neomologat(ă), destinată funcționării tractoarelor forestiere.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–10
Subiect: transportul de explozibili în cisterne.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 4.1.4.
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Conținutul anexei la directivă: explozibilii se pot ambala doar în conformitate cu 4.1.4.
Conținutul legislației naționale: autoritatea națională competentă va omologa vehiculele destinate transportului
explozibililor în cisterne. Transportul în cisterne este permis doar pentru explozibilii enumerați în regulament sau
printr-o autorizație specială eliberată de autoritatea competentă.
Un vehicul încărcat cu explozibil în cisterne trebuie marcat și etichetat în conformitate cu punctele 5.3.2.1.1,
5.3.1.1.2 și 5.3.1.4. Un singur vehicul din unitatea de transport poate conține mărfuri periculoase.
Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri
periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase și cu regulamentul suedez
SÄIFS 1993:4.
Observații: această derogare se aplică doar transportului intern, în cazul în care transportul respectiv are, de regulă,
un caracter local. Dispozițiile în cauză erau în vigoare în Suedia înaintea aderării acesteia la Uniunea Europeană.
Doar două companii efectuează transporturi de explozibili în vehicule-cisternă. În viitorul apropiat se prevede
trecerea la emulsii.
Fosta derogare nr. 84.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–11
Subiect: permisul de conducere.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.2.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la formarea echipajului vehiculului.
Conținutul legislației naționale: formarea conducătorilor auto nu este permisă pe niciunul dintre vehiculele
menționate la 8.2.1.1
Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – Norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri
periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.
Observații: transport local.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–12
Subiect: transportul de artificii cu numărul ONU 0335.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexa B, 7.2.4, V2 (1)
Conținutul anexei la directivă: dispoziții pentru utilizarea vehiculelor EX/II și EX/III.
Conținutul legislației naționale: în cazul transportului de artificii ONU 0335, dispoziția specială V2 (1) de la 7.2.4 se
aplică numai pentru un conținut net de explozibili mai mare de 3 000 kg (4 000 kg cu remorcă), cu condiția ca
artificiile să fi fost incluse în categoria ONU 0335 conform tabelului de clasificări predefinite a artificiilor de la
subpunctul 2.1.3.5.5 din cadrul ediției a paisprezecea revizuită a
Recomandărilor ONU privind transportul de mărfuri periculoase. O astfel de includere se efectuează de comun acord
cu autoritatea competentă. Verificarea acesteia se realizează la bordul unității de transport.
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Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul rutier național de mărfuri
periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.
Observații: transportul de artificii este limitat în timp la două perioade scurte ale anului, și anume în momentul
trecerii de la un an la altul și la trecerea de la luna aprilie la luna mai. Transportul de la expeditor la terminale poate
fi efectuat fără prea mari probleme de vehiculele omologate EX din actualul parc auto. Totuși, distribuția atât a
artificiilor de la terminale la zonele de comercializare, cât și a surplusurilor înapoi la terminal este limitată, din cauza
numărului mic de vehicule omologate EX. Companiile de transport nu sunt interesate să investească în astfel de
omologări, deoarece se află în imposibilitatea de a-și recupera costurile. Acest lucru pune în pericol întreaga existență
a expeditorilor de artificii, deoarece produsele acestora nu pot ajunge pe piață.
În caz de utilizare a prezentei derogări, clasificarea artificiilor trebuie efectuată în baza listei predefinite în cadrul
Recomandărilor ONU, pentru a beneficia de cea mai actualizată clasificare posibilă.
O excepție similară există și pentru artificiile ONU 0336, încorporată în Dispoziția specială 651, 3.3.1 din ADR
2005.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–SE–13
Subiect: adoptarea RO-bi-DK-4
Temei juridic: Directiva 2008/68/CE, articolul 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) (transportul local pe distanțe scurte)
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 1-9.
Conținutul anexei la directivă:
Trimiterea la legislația națională: Särskilda bestämmelser om visa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.
Observații:
Data expirării: 30 iunie 2022

UK Regatul Unit
RO–bi–UK–1
Subiect: traversarea drumurilor publice de către vehiculele care transportă mărfuri periculoase (N8).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice.
Conținutul legislației naționale: neaplicarea normelor privind transportul de mărfuri periculoase între amplasamente
private separate de un drum public. Pentru clasa 7, această derogare nu se aplică la niciuna dintre dispozițiile Regula
mentului din 2002 privind transportul rutier al materialelor radioactive [Radioactive Material (Road Transport)
Regulations 2002].
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b);
Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).
Observații: poate apărea cu ușurință o situație în care mărfurile sunt transferate între amplasamente private situate pe
ambele părți ale unui drum public. Acesta nu constituie un transport de mărfuri periculoase pe un drum public în
sensul normal al termenului și, în acest caz, nu este necesar să se aplice niciuna dintre dispozițiile regulamentului
privind mărfurile periculoase.
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Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–2
Subiect: exceptarea de la interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide
ambalajele de mărfuri periculoase într-un lanț de distribuție locală, de la depozitul de distribuție locală până la un
comerciant cu amănuntul sau până la un utilizator final și de la comerciantul cu amănuntul până la utilizatorul final
(cu excepția clasei 7) (N 11).
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 8.3.3.
Conținutul anexei la directivă: interdicția pentru conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto de a deschide
ambalajele de mărfuri periculoase.
Conținutul legislației naționale: interdicția de a deschide ambalajele este restricționată de clauza «cu excepția cazului
în care conducătorul auto sau însoțitorul conducătorului auto este autorizat în acest sens de către operatorul
vehiculului».
Trimitere inițială la legislația națională: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).
Observații: luată ad litteram, interdicția astfel formulată în anexă poate să creeze probleme serioase în cadrul
distribuției pentru comercializare cu amănuntul.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–3
Subiect: dispoziții de transport alternative pentru cutiile de lemn care conțin substanțe ONU 3065 din grupul de
ambalare III.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 și 5.3.
Conținutul anexei la directivă: cerințe de ambalare și de etichetare.
Conținutul legislației naționale: permite transportul băuturilor alcoolice cu un conținut de alcool în volum mai mare
de 24 % însă mai mic de 70 % (grup de ambalare III) în cutii de lemn neomologate cu număr ONU, fără etichete de
periculozitate, ce se supun unor cerințe mai stricte de încărcare și privitoare la vehicul.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 7 (13) and (14).
Observații: acestea sunt produse cu valoare ridicată care fac obiectul unor accize guvernamentale și care trebuie
transportate între distilerie și antrepozitele vamale în vehicule sigilate securizate, purtând sigiliul autorităților guverna
mentale. În cadrul cerințelor suplimentare privind asigurarea siguranței se iau în considerare cerințe mai puțin stricte
privitoare la ambalare și la etichetare.
Data expirării: 30 iunie 2021

RO–bi–UK–4
Subiect: adoptarea RO–bi–SE-12
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2007 Part 1.
Data expirării: 30 iunie 2021
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RO–bi–UK–5
Subiect: colectarea de baterii uzate pentru eliminare sau reciclare.
Trimitere la anexa I secțiunea I.1 din Directiva 2008/68/CE: anexele A și B.
Conținutul anexei la directivă: dispoziția specială 636
Conținutul legislației naționale: permite următoarele condiții alternative pentru dispoziția specială 636 din
capitolul 3.3:
Acumulatorii și bateriile de litiu uzate (ONU 3090 și ONU 3091), colectate și prezentate pentru transport, în vederea
eliminării, între punctul de colectare de la consumator și instalația de prelucrare intermediară, precum și alte baterii
sau acumulatori care nu conțin litiu (ONU 2800 și ONU 3028) nu intră sub incidența celorlalte dispoziții ale ADR în
cazul în care îndeplinesc următoarele condiții:
sunt ambalate în butoaie IH2 sau în cutii 4H2, corespunzând nivelului de performanță al grupului de ambalare II
pentru solide;
fiecare ambalaj conține maximum 5 % baterii cu litiu și cu litiu-ion;
masa brută maximă a fiecărui ambalaj nu depășește 25 de kg;
cantitatea totală de ambalaje per unitate de transport nu depășește 333 de kg;
nu se poate transporta nicio altă marfă periculoasă.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
2007 part 1.
Observații: punctele de colectare de la consumatori se află, în general, în puncte de vânzare cu amănuntul și este
dificil să se instruiască publicul larg în privința trierii și ambalării bateriilor uzate în conformitate cu ADR. Sistemul
britanic ar funcționa în temeiul orientărilor stabilite prin Programul de acțiune privind deșeurile și resursele (Waste
and Resources Action Programme) al Regatului Unit și ar implica furnizarea de ambalaje conforme cu prevederile ADR
și a instrucțiunilor corespunzătoare.
Data expirării: 30 iunie 2021”.
2. În anexa II, secțiunea II.3 se înlocuiește cu următorul text:
„II.3. Derogări naționale
Derogări acordate statelor membre pentru transportul de mărfuri periculoase pe teritoriul lor, în temeiul articolului 6
alineatul (2) din Directiva 2008/68/CE.
Numerotarea derogărilor: RA–a/bi/bii–SM–nn
RA = transport feroviar
a/bi/bii = articolul 6 alineatul (2) a/bi/bii
SM = abreviere pentru «stat membru»
nn = număr de ordine
În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/68/CE
DE Germania
RA–a–DE–2
Subiect: autorizarea ambalării combinate.
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Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.
Conținutul anexei la directivă: interzicerea ambalării combinate.
Conținutul legislației naționale: clasele 1.4S, 2, 3 și 6.1; autorizarea ambalării combinate a articolelor din clasa 1.4S
(cartușe pentru arme mici), a aerosolilor (clasa 2) și a materialelor de curățare și tratare din clasa 3 și 6.1 (numerele
ONU indicate) sub formă de seturi care se vând în ambalaje combinate din grupa de ambalaje II și în cantități mici.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: lista nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.
Data expirării: 30 iunie 2021
FR Franța
RA–a–FR–3
Subiect: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.4.1.
Conținutul anexei la directivă: informații referitoare la materialele periculoase care trebuie să figureze în scrisoarea de
trăsură.
Conținutul legislației naționale: transportul pentru necesitățile proprii ale transportatorului feroviar al unor cantități
care nu depășesc limitele stabilite la 1.1.3.6 nu se supune obligației de declarare a încărcăturii.
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer – Article 20.2.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–a–FR–4
Subiect: exceptare de la etichetare a anumitor vagoane de mesagerie.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.
Conținutul anexei la directivă: obligația de a aplica etichete pe pereții vagoanelor.
Conținutul legislației naționale: se etichetează numai vagoanele de mesagerie care transportă mai mult de 3 tone
dintr-un material din aceeași clasă (alta decât 1, 6.2 sau 7).
Trimitere inițială la legislația națională: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin
de fer – Article 21.1.
Data expirării: 30 iunie 2021
SE Suedia
RA–a–SE–1
Subiect: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă mărfuri periculoase sub
formă de mesagerie expres.
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Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.
Conținutul anexei la directivă: este necesară afișarea etichetelor pe vagoanele de cale ferată încărcate cu mărfuri
periculoase.
Conținutul legislației naționale: nu este necesară marcarea cu etichete a unui vagon de cale ferată care transportă
mărfuri periculoase sub formă de mesagerie expres.
Trimitere inițială la legislația națională: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i
terräng.
Observații: există limite cantitative în RID pentru mărfurile desemnate ca mărfuri expres. Prin urmare, este vorba de
cantități mici.
Data expirării: 30 iunie 2021
UK Regatul Unit
RA–a–UK–1
Subiect: transportul unor articole care conțin anumite materiale cu nivel scăzut de radioactivitate, cum ar fi: ceasuri,
ceasuri de mână, detectoare de fum, cadrane de busolă.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: majoritatea cerințelor RID.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la transportul materialelor din clasa 7.
Conținutul legislației naționale: exceptare totală de la reglementările naționale pentru anumite produse comerciale
care conțin cantități limitate de materiale radioactive.
Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations
1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).
Observații: prezenta derogare este o măsură pe termen scurt, care nu va mai fi necesară atunci când se vor introduce
în RID modificări similare cu reglementările AIEA.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–a–UK–2
Subiect: reducerea restricțiilor privind transportul încărcăturilor mixte de explozibili și transportul explozibililor
împreună cu alte mărfuri periculoase în vagoane, în vehicule și în containere (N4/5/6).
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5.2.1 și 7.5.2.2.
Conținutul anexei la directivă: restricții privind anumite tipuri de încărcături mixte.
Conținutul legislației naționale: legislația națională este mai puțin restrictivă cu privire la încărcarea în comun a
explozibililor, cu condiția ca un astfel de transport să se poată efectua fără riscuri.
Trimitere inițială la legislația națională: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations
1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).
Observații: Regatul Unit dorește să permită unele variații ale regulilor de grupare a explozibililor între ei și a explozi
bililor cu alte mărfuri periculoase. Orice variație va comporta o limitare cantitativă pentru una sau mai multe părți
componente ale încărcăturii și ar fi admisă doar cu condiția «să fi fost luate toate măsurile care se pot aplica în mod
rezonabil pentru a preveni aducerea în contact a explozibililor cu aceste mărfuri sau de a le pune altminteri în pericol
sau de a fi puși chiar aceștia în pericol de respectivele mărfuri».
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Exemple de variații pe care Regatul Unit ar putea dori să le permită sunt:
1. Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241,
0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 sau 0361 pot fi transportați în același vehicul cu mărfurile
periculoase cărora li s-a alocat la clasificare numărul ONU 1942. Cantitatea de explozibil cu numărul ONU 1942
care poate fi transportată se limitează prin asimilare cu un explozibil de tipul 1.1D.
2. Explozibilii cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 sau 0453 pot
fi transportați în același vehicul cu mărfuri periculoase (cu excepția gazelor inflamabile, a substanțelor infecțioase
și a substanțelor toxice) din categoria de transport 2 sau cu mărfuri periculoase din categoria de transport 3 sau
cu orice combinație a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al mărfurilor periculoase din
categoria de transport 2 să nu depășească 500 de kg sau litri, iar masa netă totală a acestor explozibili să nu
depășească 500 de kg.
3. Explozibilii de tipul 1.4G pot fi transportați în același vehicul cu lichide inflamabile și gaze inflamabile din
categoria de transport 2 sau cu gaze netoxice, neinflamabile din categoria de transport 3 sau cu orice combinație
a acestora, cu condiția ca masa totală sau volumul total al tuturor mărfurilor periculoase să nu depășească
200 de kg sau litri, iar masa totală netă a explozibililor să nu depășească 20 de kg.
4. Articolele explozive cărora li s-au alocat la clasificare numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 pot fi transportate
împreună cu articole explozive din grupele de compatibilitate D, E sau F în compoziția cărora intră. Cantitatea
totală de explozibili cu numerele ONU 0106, 0107 sau 0257 nu trebuie să depășească 20 de kg.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–a–UK–3
Subiect: să permită cantități totale maxime pe unitatea de transport diferite pentru mărfurile din clasa 1 din
categoriile 1 și 2 specificate în tabelul de la punctul 1.1.3.1.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 1.1.3.1.
Conținutul anexei la directivă: exceptări legate de natura operațiunii de transport.
Conținutul legislației naționale: stabilește norme referitoare la exceptările pentru cantități limitate și încărcarea în
comun a explozibililor.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).
Observații: pentru a permite limite diferite pentru cantitățile limită și factori de multiplicare diferiți pentru încărcă
turile mixte în cazul mărfurilor din clasa 1, respectiv «50» pentru categoria 1 și «500» pentru categoria 2. Pentru
calcularea încărcăturilor mixte, factorii de multiplicare sunt «20» pentru categoria de transport 1 și «2» pentru
categoria de transport 2.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–a–UK–4
Subiect: adoptarea RA–a–FR-6.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.
Conținutul anexei la directivă: relaxarea cerințelor de placardare pentru transportul cu vagoane purtătoare (de tip
piggy-back).
Conținutul legislației naționale: cerința de placardare nu se aplică în cazurile în care plăcile vehiculelor sunt clar
vizibile.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2004: Regulation 7(12).
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Observații: aceasta a fost întotdeauna o dispoziție națională în Regatul Unit.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–a–UK–5
Subiect: distribuția de mărfuri în ambalaje interioare către comercianții cu amănuntul sau utilizatori (cu excepția celor
din clasele 1, 4.2, 6.2 și 7) de la depozitele de distribuție locale către comercianții cu amănuntul sau utilizatori și de
la comercianții cu amănuntul către utilizatorii finali.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 6.1.
Conținutul anexei la directivă: cerințe privind construirea și testarea ambalajelor.
Conținutul legislației naționale: nu este necesar ca ambalajelor să li se fi alocat un marcaj RID/ADR sau ONU.
Trimitere inițială la legislația națională: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment
Regulations 2007: Regulation 26.
Observații: cerințele RID sunt inadecvate pentru etapele finale ale transportului de la un depozit de distribuție până la
un comerciant cu amănuntul sau utilizator sau de la un comerciant cu amănuntul la un utilizator final. Scopul acestei
derogări este de a autoriza ca recipientele interioare cu mărfuri destinate distribuției cu amănuntul să fie transportate
fără ambalaj exterior pe traseul feroviar al distribuției locale.
Data expirării: 30 iunie 2021
În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Directiva 2008/68/CE
DE Germania
RA–bi–DE–2
Subiect: transportul de deșeuri periculoase ambalate.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 1-5.
Conținutul anexei la directivă: clasificare, ambalare și marcare.
Conținutul legislației naționale: clasele 2-6.1, 8 și 9: ambalarea combinată și transportul deșeurilor periculoase în
ambalaje și IBC-uri; deșeurile trebuie să fie ambalate în ambalaje interioare (așa cum au fost colectate) și clasificate în
grupe de deșeuri specifice (evitarea reacțiilor periculoase în cadrul unei grupe de deșeuri); utilizarea instrucțiunilor
scrise speciale pentru grupele de deșeuri, de asemenea și ca scrisoare de trăsură; colectarea deșeurilor casnice și de
laborator etc.
Trimitere inițială la legislația
(BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

națională:

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung

–

GGAV

2002

vom

6.11.2002

Observații: lista nr. 6*.
Data expirării: 30 iunie 2021
RA–bi–DE–3
Subiect: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I, în vagoane-cisternă de
cale ferată.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.
Conținutul anexei la directivă: dispoziții privind construcția de cisterne și de vagoane-cisternă. Capitolul 6.8
subpunctul 6.8.2.3 prevede omologarea de tip pentru cisternele care transportă substanța cu numărul ONU 1381
(fosfor, galben, în apă).
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Conținutul legislației naționale: transportul local de ONU 1381 (fosfor, galben, în apă), clasa 4.2, grupa de ambalaje I,
pe distanțe scurte (de la Sassnitz-Mukran la Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz și Bitterfeld) în vagoane-cisternă de cale
ferată construite în conformitate cu standarde rusești. Transportul mărfurilor face obiectul unor dispoziții
operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.
Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-1/92.
Data expirării: 30 ianuarie 2020 (autorizație extinsă)
DK Danemarca
RA–bi–DK–1
Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5
Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.
Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 la
Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează
strâmtoarea Great Belt (Storebælt). Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța
dintre încărcăturile de mărfuri periculoase.
Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og
Øresund, 15 February 2005.
Observații:
Data expirării: 30 iunie 2022
RA–bi–DK–2
Subiect: transportul mărfurilor periculoase în tuneluri
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 7.5
Conținutul anexei la directivă: încărcare, descărcare și distanțe de protecție.
Conținutul legislației naționale: legislația include prevederi alternative la cele stipulate în anexa II secțiunea II.1 la
Directiva 2008/68/CE cu privire la transportul prin tunelul feroviar care face parte din legătura fixă ce traversează
strâmtoarea Øresund. Aceste dispoziții alternative sunt legate doar de volumul încărcăturii și de distanța dintre
încărcăturile de mărfuri periculoase.
Trimitere inițială la legislația națională: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og
Øresund, 15 February 2005.
Observații:
Data expirării: 28 februarie 2022
SE Suedia
RA–bi–SE–1
Subiect: transportul de deșeuri periculoase către instalațiile de eliminare a deșeurilor periculoase.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: părțile 5 și 6.
Conținutul anexei la directivă: cerințe referitoare la construirea și testarea ambalajelor.
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Conținutul legislației naționale: transportul de ambalaje care conțin deșeuri constând în mărfuri periculoase se
efectuează în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă, de la care sunt permise numai câteva excepții. Nu
sunt permise excepții pentru toate tipurile de substanțe și articole.
Principalele excepții sunt:
ambalajele mici (mai puțin de 30 de kg) pentru deșeuri constând în mărfuri periculoase pot fi împachetate în
ambalaje, inclusiv IBC-uri și ambalaje mari, fără a se conforma dispozițiilor de la subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2,
6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa II, secțiunea II.1 la prezenta directivă. În cazul ambalajelor,
inclusiv al IBC-urilor sau al ambalajelor mari, nu este necesară testarea gradului de pregătire pentru transport pe un
eșantion reprezentativ de ambalaje interioare mici.
Această excepție este permisă cu condiția ca:
— ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari să fie conforme cu tipul care a fost testat și aprobat în conformitate cu
grupa de ambalare I sau II din dispozițiile aplicabile din secțiunile 6.1, 6.5 sau 6.6 din anexa II secțiunea II.1 la
prezenta directivă;
— ambalajele mici să fie împachetate cu un material absorbant care să rețină orice lichid liber care s-ar putea scurge
în ambalajele exterioare, în IBC-uri sau în ambalajele mari în timpul transportului; și
— ambalajele, IBC-urile sau ambalajele mari, pregătite pentru transport, să aibă o greutate brută care să nu
depășească masa brută permisă indicată pe marcajul de tip ONU pentru grupele de ambalare I sau II pentru
ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari; și
— următoarea mențiune să fie inclusă în documentul de transport «ambalat în conformitate cu partea 16 din RID-S».
Trimitere inițială la legislația națională: Apendicele S – norme speciale pentru transportul feroviar național de mărfuri
periculoase, elaborate în conformitate cu Legea privind transportul mărfurilor periculoase.
Observații: Subpunctele 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 și 6.6.5.4.3 din anexa II secțiunea II.1 la
prezenta directivă sunt dificil de aplicat deoarece ambalajele, IBC-urile și ambalajele mari trebuie să fie testate pe un
eșantion reprezentativ de deșeuri, care este dificil de prevăzut dinainte.
Data expirării: 30 iunie 2021

În temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Directiva 2008/68/CE
DE Germania
RA–bii–DE–1
Subiect: Transportul local de ONU 1051 (cianură de hidrogen, stabilizată, lichidă, cu un conținut masic de maximum
1 % apă), în vagoane-cisternă de cale ferată, cu derogare de la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1.
Conținutul anexei la directivă: Interzicere a transportului de ONU 1051 (cianură de hidrogen), stabilizată, lichidă, cu
un conținut masic de maximum 1 % apă, în vagoane-cisternă de cale ferată (cisterne RID).
Conținutul legislației naționale: transportul feroviar local pe anumite rute desemnate, care face parte dintr-un proces
industrial specific și este strict controlat în condiții clar definite. Transportul se efectuează în vagoane-cisternă
autorizate expres în acest scop, ale căror construcție și echipamente sunt adaptate constant în conformitate cu cele
mai recente cerințe de siguranță. Procesul de transport este reglementat în detaliu prin dispoziții suplimentare de
siguranță în exploatare, în acord cu autoritățile competente din domeniul siguranței și al intervențiilor de urgență, și
este monitorizat de autoritățile de supraveghere relevante.
Trimiterile inițiale la dispozițiile legale naționale: Ausnahmezulassung Eisenbahn-Bundesamt, No E-1/97.
Sfârșitul perioadei de valabilitate: 1 ianuarie 2023
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RA–bii–DE–2
Subiect: transportul local, pe rute stabilite, de ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de ambalaje I, în containere
amplasate pe vagoane.
Trimitere la anexa II secțiunea II.1 la Directiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1
Conținutul anexei la directivă: dispoziții generale privind transportul în vrac. Capitolul 3.2, tabelul A, interzice
transportul în vrac al carbonatului de calciu.
Conținutul legislației naționale: transportul local pe calea ferată al ONU 1402 (carbonat de calciu), grupa de
ambalaje I, pe rute special stabilite, în cadrul unui proces industrial definit și controlat îndeaproape în condiții
specificate clar. Încărcăturile se transportă în containere special construite, în vagoane. Transportul mărfurilor face
obiectul unor dispoziții operaționale suplimentare stabilite de autoritățile de siguranță competente.
Trimitere inițială la legislația națională: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E-3/10.
Data expirării: 15 ianuarie 2018”.
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