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Ο∆ΗΓIΑ 2000/…/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

της ……

που τροποποιεί την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου

για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, παράγραφος 1,
στοιχείο γ),

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των Περιϕερει ών,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 181 της 26.6.1999, σ. 5.
2 ΕΕ C 329 της 17.11.1999, σ. 11.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1999 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει ακόµη
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ...
(δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 96/49/ΕΚ 1 περιέχει µεταβατικές διατάξεις που ίσχυαν µέχρι την 1η Ιανουαρίου

1999 προς διευκόλυνση της αποπεράτωσης των εργασιών τυποποίησης της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) σχετικά µε τους περιέκτες και τις δεξαµενές, αλλά οι

εργασίες αυτές δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.

(2) Οι εξοπλισµοί µεταφορών που καλύπτονται από την παρέκκλιση που προβλέπεται στο

άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ), πρέπει να προσδιοριστούν καλύτερα.

(3) Προκειµένου να επιτραπεί στα κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν, για ορισµένο χρονικό

διάστηµα, σιδηροδροµικά βαγόνια και δεξαµενές που δεν πληρούν τους όρους µιας νέας

διάταξης του Παραρτήµατος της οδηγίας 96/49/ΕΚ, πρέπει να προβλεφθεί µεταβατική

περίοδος που θα καλύπτει τα σιδηροδροµικά βαγόνια και τις δεξαµενές που έχουν

κατασκευαστεί µετά την 1η Ιανουαρίου 1997 και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για εθνικές

µεταφορές.

(4) Οι προθεσµίες για ορισµένους εξοπλισµούς που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφος 4,

της οδηγίας 96/49/ΕΚ πρέπει να µετατεθούν. Ο καθορισµός των εξοπλισµών αυτών και η

τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 96/49/ΕΚ πρέπει να υποβληθούν στην διαδικασία

του άρθρου 9 της εν λόγω οδηγίας.

(5) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 9, 11 και 14, της

οδηγίας 96/49/ΕΚ πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία του άρθρου 9 της εν λόγω οδηγίας.

(6) Τα απαιτούµενα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θεσπίζονται σύµφωνα µε την

απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισµό των όρων

άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. 2

                                                
1 ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/48/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της 5.7.1999, σ. 58).
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(7) Πρέπει να διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε µία µεταφορά να

µπορεί να χαρακτηριστεί ως µεταφορά ad hoc.

(8) Εποµένως, η οδηγία 96/49/ΕΚ είναι σκόπιµο να τροποποιηθεί,

ΕΞΕ∆ΩΣAN ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Η οδηγία 96/49/ΕΚ τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ), οι λέξεις «τη θερµοκρασία λειτουργίας του υλικού

µε το οποίο εκτελούνται οι» αντικαθίστανται από τη φράση «τη θερµοκρασία λειτουργίας

των υλικών των πλαστικών συσκευασιών, των δεξαµενών και του συναφούς εξοπλισµού τους

που χρησιµοποιούνται στις . . . ».

2) Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής :

α) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«3. Κάθε κράτος µέλος µπορεί να επιτρέπει στην επικράτειά του τη χρησιµοποίηση

βαγονιών κατασκευασµένων προ της 1ης Ιανουαρίου 1997 τα οποία δεν πληρούν τις

διατάξεις της παρούσας οδηγίας αλλά έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε την εθνική

νοµοθεσία που ίσχυε στις 31 ∆εκεµβρίου 1996, υπό τον όρο ότι τα βαγόνια αυτά

διατηρούνται στα απαιτούµενα επίπεδα ασφαλείας.

Οι δεξαµενές και τα βαγόνια που κατασκευάστηκαν από 1ης Ιανουαρίου 1997 και δεν

πληρούν τις διατάξεις του Παραρτήµατος, αλλά των οποίων η κατασκευή πληροί τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία κατασκευής τους,

µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται στις εθνικές µεταφορές επί ένα διάστηµα

που θα καθοριστεί µε τη διαδικασία του άρθρου 9.»
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β) στην παράγραφο 4 :

− στην πρώτη πρόταση, η ηµεροµηνία «31 ∆εκεµβρίου 1998» αντικαθίσταται από

την ηµεροµηνία «30 Ιουνίου 2001» και, στη δεύτερη πρόταση, η ηµεροµηνία

«1η Ιανουαρίου 1999» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η Ιουλίου 2001».

− προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια :

«Οι ηµεροµηνίες αυτές πρέπει να µετατεθούν για τους περιέκτες και τις
δεξαµενές περί των οποίων δεν υφίστανται λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές ή
δεν έχουν προστεθεί στο παράρτηµα επαρκείς παραποµπές στα οικεία ευρωπαϊκά
πρότυπα.

Οι περιέκτες και οι δεξαµενές που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο καθώς και η
τελευταία προθεσµία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας όσον αφορά
αυτούς τους περιέκτες και τις δεξαµενές θα καθοριστούν βάσει της διαδικασίας
του άρθρου 9».

γ) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«9. Εφόσον ενηµερώσουν προηγουµένως την Επιτροπή το αργότερο στις
31 ∆εκεµβρίου 2002 ή εντός διετίας από την εσχάτη ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή
του τροποποιηµένου παραρτήµατος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη µπορούν να
θεσπίζουν διατάξεις λιγότερο αυστηρές από εκείνες που προβλέπονται στο Παράρτηµα
προκειµένου για εσωτερικές µεταφορές µικρών ποσοτήτων ορισµένων επικίνδυνων
εµπορευµάτων, εξαιρουµένων των µετρίως και πολύ ραδιενεργών υλών.
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Οι παρεκκλίσεις αυτές εφαρµόζονται άνευ διακρίσεων.

Παρά τα ανωτέρω, τα ανωτέρω κράτη µέλη δύνανται, ενηµερώνοντας προηγουµένως
την Επιτροπή, να θεσπίσουν οποτεδήποτε διατάξεις όµοιες µε τις θεσπιζόµενες από
άλλα κράτη µέλη, µε βάση την παράγραφο αυτή.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι όροι που επιβάλλονται µε την παράγραφο αυτή
και αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, εάν τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη µπορούν να θεσπίσουν τις εν λόγω παρεκκλίσεις».

δ) Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«10. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν άδειες, ισχύουσες µόνον στην επικράτειά

τους, για την εκτέλεση ad hoc µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων οι οποίες είτε

απαγορεύονται από το Παράρτηµα είτε εκτελούνται υπό όρους διαφορετικούς από

εκείνους που προβλέπονται στο εν λόγω Παράρτηµα, εφόσον αυτές οι µεταφορές

πραγµατοποιούνται εκτάκτως και είναι σαφώς καθορισµένες και περιορισµένες

χρονικά».

ε) Η παράγραφος 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«11. Εφόσον ενηµερώσουν προηγουµένως την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν,

προκειµένου για διαδροµές δεόντως καθορισµένες στο έδαφός τους, να επιτρέπουν

τακτικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων που αποτελούν µέρος συγκεκριµένης

βιοµηχανικής διαδικασίας, οι οποίες είτε απαγορεύονται από το Παράρτηµα είτε

εκτελούνται υπό συνθήκες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες στο Παράρτηµα,

εφόσον οι µεταφορές αυτές είναι τοπικές και ελέγχονται αυστηρά υπό σαφώς

καθορισµένους όρους.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι επιβαλλόµενες βάσει του πρώτου εδαφίου

απαιτήσεις και αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, εάν το

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος µπορεί να επιτρέψει τις εν λόγω µεταφορές.»
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στ) Η παράγραφος 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«14. Εφόσον ενηµερώσουν προηγουµένως την Επιτροπή, τα κράτη µέλη µπορούν να

επιτρέπουν µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων υπό όρους λιγότερο αυστηρούς από

τους οριζόµενους στο Παράρτηµα, προκειµένου για τοπικές µεταφορές µικρής

διαδροµής εντός λιµένων, αερολιµένων ή βιοµηχανικών ζωνών.

Η Επιτροπή εξετάζει εάν πληρούνται οι επιβαλλόµενοι βάσει του πρώτου εδαφίου όροι

και αποφασίζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9, εάν τα ενδιαφερόµενα κράτη

µέλη µπορούν να θεσπίσουν τις παρεκκλίσεις αυτές».

3) Το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο :

«Άρθρο 9

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την «επιτροπή για τις µεταφορές επικίνδυνων

εµπορευµάτων», του άρθρου 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ. 1

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας

απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ

ορίζεται σε τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

                                                
1 ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7. Οδηγία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/../ΕΚ

(βλ. σελίδα ...της παρούσας Επίσηµης Εφηµερίδας).
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Άρθρο 2

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την . . . *. Ενηµερώνουν

αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων

εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________

                                                
* Έξι µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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- Σχέδιο σκεπτικού του Συµβουλίου

________________________
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Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 18 Μαΐου 1999 η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο πρόταση
οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων,
βασισµένη στο άρθρο 71, παράγραφος 1, σηµείο γ) της συνθήκης ΕΚ 1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώµη του στις 20 Οκτωβρίου 1999 2 και η Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 22 Σεπτεµβρίου 1999 3

Η Επιτροπή των Περιφερειών µετά από αίτηση του Συµβουλίου για γνωµοδότησή της, στις
7 Ιουνίου 1999, ανακοίνωσε µε επιστολή της 22ας Ιουλίου 1999, την απόφασή της να µη
γνωµοδοτήσει.

Στις 26 Ιουνίου 2000, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το άρθρο 251 της
συνθήκης ΕΚ.

ΙΙ ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας της Επιτροπής είναι η επίλυση προβληµάτων που αφορούν την εφαρµογή
ορισµένων µεταβατικών διατάξεων της οδηγίας 96/49/ΕΚ 4, που ίσχυαν µέχρι τις
31 ∆εκεµβρίου 1998.

Λόγω της καθυστέρησης των εργασιών της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) σχετικά µε
την κατασκευή, τη χρήση και τις προϋποθέσεις χρήσης για τους περιέκτες µεταφοράς αερίων της
κλάσης 2 και για δεξαµενές (άρθρο 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 96/49/ΕΚ), η Επιτροπή προτείνει
να µετατεθεί η προαναφερόµενη προθεσµία της 31ης ∆εκεµβρίου 1998.

                                                
1 ΕΕ C 181 της 26.6.1999, σ. 25.
2 ΕΕ C ...
3 ΕΕ C 329 της 17.11.1999. σ. 11.
4 Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των

νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων (ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25).
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Η πρόταση αποσκοπεί επιπλέον, στην καλύτερη διευκρίνιση ορισµένων παρεκκλίσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας καθώς και στις διαδικασίες αποδοχής τους.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση του Συµβουλίου αντιστοιχεί ουσιαστικά µε την πρόταση της Επιτροπής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε χωρίς τροπολογίες την πρόταση της Επιτροπής. Σε
σχέση µε την εν λόγω πρόταση, η κοινή πρόταση περιλαµβάνει τις ακόλουθες τροποποιήσεις,
εκ των οποίων οι τρεις πρώτες εµπνέονται από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο 1 για την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 94/55/ΕΚ2, η
οποία στη συνέχεια αποκαλείται «πρόταση οδικές µεταφορές» :

− στην έκτη αιτιολογική παράγραφο και στο άρθρο 1 σηµείο 3, την τροποποίηση του
άρθρου 9 της οδηγία 96/49/ΕΚ, προκειµένου το κείµενο της οδηγίας να ευθυγραµµιστεί
µε το κείµενο της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου για θέµατα
επιτροπολογίας 3 (βλέπε τις τροπολογίες 1 και 4 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την "πρόταση οδικές µεταφορές"),

− στο άρθρο 1 σηµείο 1 την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2 σηµείο γ) για να
εξασφαλισθεί η συνοχή του κειµένου µε την ανάλογη διάταξη (άρθρο 5 παρ. 3, νέο
σηµείο γ))σχετικά µε τη θερµοκρασία χρησιµοποίησης των υλικών που
χρησιµοποιούνται για τις πλαστικές συσκευασίες, τις δεξαµενές και τους εξοπλισµούς
τους που περιλαµβάνονται στην κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την πρόταση
οδηγίας µεταφορές - η οποία στη συνέχεια αποκαλείται «κοινή θέση οδικές µεταφορές»
(βλέπε τροπολογία 2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «πρόταση οδικές
µεταφορές»),

− στο άρθρο 1 σηµείο 2α), την τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 3, που αποσκοπεί
να επιτρέψει να αποφευχθεί η εισαγωγή διακρίσεων µεταξύ των βαγονιών και των
δεξαµενών που κατασκευάστηκαν πριν ή µετά την 1η Ιουνίου 1997 και που είναι
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία κατασκευής, ώστε να
καταστεί δυνατόν να εξασφαλισθεί η συνοχή της οδηγίας µε την "κοινή θέση οδικές
µεταφορές" (βλέπε τροπολογία 3 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την "πρόταση
οδικές µεταφορές"),

                                                
1 Γνώµη της 18ης Ιανουαρίου 2000 (ΕΕ C ...)
2 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την

οδηγία 94/55/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (ΕΕ C 171 της 18.6.1999, σ. 17).

3 Απόφαση 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των
εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23).
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− στο άρθρο 1, σηµείο 2γ) την τροποποίηση του άρθρου 6 παράγραφος 9 προκειµένου να
παραχωρηθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα να επιτρέπουν παρεκκλίσεις για τη µεταφορά
στην επικράτειά τους µικρών ποσοτήτων ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων, υπό την
προϋπόθεση ότι θα ειδοποιούν σχετικά για τις παρεκκλίσεις αυτές την Επιτροπή.
Η κοινή θέση περιορίζει επίσης χρονικά, όπως και η ανάλογη διάταξη που περιλαµβάνεται
στην "κοινή θέση οδικές µεταφορές" (άρθρο 1ο, σηµείο 3, δ)), την περίοδο κατά την οποία τα
κράτη µέλη µπορούν να ειδοποιούν την Επιτροπή σχετικά µε τις παρεκκλίσεις για τη
µεταφορά στην επικράτειά τους µικρών ποσοτήτων ορισµένων επικινδύνων εµπορευµάτων.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 04.07.2000
SEC(2000) 1150τελικό

1999/0083 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές

επικίνδυνων εµπορευµάτων



2

1999/0083 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

A. Στις 17 Μαΐου 1999, η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ για την

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές
µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων (COM(1999)158 τελικό –
1999/0083 (COD))1.

B. Στις 22 Σεπτεµβρίου 19992, η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε

ευνοϊκή γνώµη. Στις 18 Ιανουαρίου 20003, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γνωµοδότησε για την πρόταση σε πρώτη ανάγνωση. Κατόπιν των τροπολογιών

που υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη
πρόταση στις 19 Απριλίου 20004.

Γ. Το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 26 Ιουνίου 2000.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των
κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων τέθηκε

σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1997.

Η οδηγία αυτή προέβλεπε ορισµένες µεταβατικές διατάξεις οι οποίες ίσχυαν έως την

1η Ιανουαρίου 1999,ώστε να µπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN)
να ολοκληρώσει ορισµένες εργασίες τυποποίησης και να καταστεί δυνατή η

τροποποίηση ορισµένων διατάξεων των παραρτηµάτων της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας
για τις ∆ιεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (ADR).

Επειδή οι εργασίες αυτές καθυστέρησαν, η προθεσµία που προβλέπεται στην οδηγία
94/55/ΕΚ δεν συµβαδίζει µε την παρούσα κατάσταση, και, ως εκ τούτου, αναµένεται

ότι θα υπάρξουν προβλήµατα εφαρµογής βραχυπρόθεσµα.

1
ΕΕ C 171της 18.06.1999,σ. 17.

2
ΕΕ C 329της 17.11.1999,σ. 10.

3
ΕΕ C …

4
ΕΕ C …
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Αυτά τα βραχυπρόθεσµα προβλήµατα εφαρµογής είναι τα εξής:

1. Το πρώτο βραχυπρόθεσµο πρόβληµα αφορά το άρθρο 6 παράγραφος 4,
σχετικά µε τους περιέκτες µεταφοράς αερίων της κλάσης 2, καθώς και τις
δεξαµενές. Η ισχύς της εν λόγω µεταβατικής διάταξης έληγε την

1η Ιανουαρίου 1999.

Λόγω της καθυστέρησης που σηµειώνεται στις εργασίες τυποποίησης, στην

έκδοση 1999των παραρτηµάτων της ADR θα περιληφθεί πολύ περιορισµένος
αριθµός προτύπων.

Η έλλειψη προτύπων σε συνδυασµό µε την αυστηρή εφαρµογή της
προθεσµίας, συνεπάγεται υποχρέωση για τα κράτη µέλη των οποίων η εθνική

νοµοθεσία δεν είναι σύµφωνη µε τα παραρτήµατα της ADR, να θεσπίσουν νέα
εθνική νοµοθεσία και να την εφαρµόσουν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Στη συνέχεια και αφού τα πρότυπα περιληφθούν στα παραρτήµατα της ADR
(την 1η Ιανουαρίου 2001για τους περισσότερους εξοπλισµούς), τα ίδια κράτη

µέλη οφείλουν να τροποποιήσουν και πάλι την εθνική τους νοµοθεσία.

2. Το δεύτερο βραχυπρόθεσµο πρόβληµα αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 3
στοιχείο β) σχετικά µε το κέντρο βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων. Η εν
λόγω µεταβατική διάταξη έληγε στις 31 ∆εκεµβρίου 1998.

Παρά το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εργασίες τροποποίησης των διατάξεων
του παραρτήµατος Β της ADR σχετικά µε το κέντρο βάρους των βυτιοφόρων

οχηµάτων, οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν θα περιληφθούν στην έκδοση του
1999του παραρτήµατος αυτού.

Για τις χώρες όπου ισχύει η εν λόγω µεταβατική διάταξη (∆ανία, Νορβηγία),
αυτό συνεπάγεται υποχρέωση τροποποίησης της εθνικής νοµοθεσίας σύµφωνα

µε τις διατάξεις που ισχύουν σήµερα και εφαρµογής τους από την
1η Ιανουαρίου 1999.

Μετά την τροποποίηση αυτή θα ακολουθήσει νέα τροποποίηση, πιθανόν την
1η Ιανουαρίου 2001,σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραρτηµάτων της ADR
που θα αρχίσουν να ισχύουν την ηµεροµηνία αυτή.

3. Το τρίτο βραχυπρόθεσµο πρόβληµα αφορά την τελευταία παράγραφο του

άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο γ), όπου προβλέπεται ότι πριν από τις
31 ∆εκεµβρίου 1998 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συµβούλιο έκθεση, στην

οποία θα αξιολογούνται τα θέµατα ασφαλείας που καλύπτει το σηµείο αυτό
και θα προτείνεται αναλόγως παράταση ή κατάργηση του σηµείου.

∆εδοµένου ότι το πρότυπο της CEN σχετικά µε τη διασφάλιση ποιότητας δεν
έχει εκδοθεί και εποµένως δεν χρησιµοποιείται ακόµη, η Επιτροπή δεν µπορεί

να εκπονήσει προς το παρόν τη σχετική έκθεση.

Εκτός από αυτά τα βραχυπρόθεσµα προβλήµατα εφαρµογής, η πρόταση της

Επιτροπής αποσκοπεί στην εξασφάλιση συνοχής µεταξύ των παραποµπών σε
διατάξεις των παραρτηµάτων και του περιεχοµένου των συγκεκριµένων

παραρτηµάτων. ∆εδοµένου ότι τα παραρτήµατα αυτά τροποποιήθηκαν το 1997
και το 1999,η συνοχή αυτή δεν εξασφαλίζεται πλέον.
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Τέλος, ο τελευταίος στόχος της παρούσας πρότασης είναι η τροποποίηση
ορισµένων διατάξεων του άρθρου 6 – Παρεκκλίσεις, για να διευκρινισθούν

καλύτερα ορισµένες παρεκκλίσεις, η µακροπρόθεσµη αντιµετώπισή τους
καθώς και η διαδικασία αποδοχής τους.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Σε σχέση µε την πρόταση της Επιτροπής, οι κυριότερες τροποποιήσεις της κοινής
θέσης αφορούν τις προθεσµίες που είχαν προβλεφθεί για ορισµένες µεταβατικές

διατάξεις καθώς και τη θέσπιση περιορισµένου χρονικού περιθωρίου προκειµένου
να ζητηθούν παρεκκλίσεις για τη µεταφορά µικρών ποσοτήτων ή για τις µεταφορές

τοπικού χαρακτήρα. Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις ενσωµατώνουν το σύνολο των
τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3.2 Τροπολογίες που υπέδειξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

3.2.1Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν

στην κοινή θέση

- Η τροπολογία αριθ. 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε

την προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης ενσωµατώνεται στην
ένατη αιτιολογική σκέψη.

- Η τροπολογία αριθ. 2 που αφορά την προσθήκη νέου σηµείου στο
άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/55/ΕΚ ενσωµατώνεται στο

άρθρο 1 παράγραφος 2.

- Η τροπολογία αριθ. 3 σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 6
παράγραφος 3 της οδηγίας 94/55/ΕΚ ενσωµατώνεται στο άρθρο 1
παράγραφος 3 στοιχείο α).

- Η τροπολογία αριθ. 4 που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 9
της οδηγίας 94/55/ΕΚ ενσωµατώνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5.

3.2.2Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν
ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Καµία τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ανήκει σ’αυτήν
την περίπτωση. Όλες οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση.

3.3 Σε σχέση µε την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση

επέφερε τις ακόλουθες σηµαντικές τροποποιήσεις (οι παραποµπές εντός
παρενθέσεως αναφέρονται στις διατάξεις της κοινής θέσης)

- Η προθεσµία που προβλέπεται για τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 5
παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 94/55/ΕΚ η οποία αφορά το

κέντρο βάρους των βυτιοφόρων οχηµάτων µετατίθεται στις
30 Ιουνίου 2005για τα βυτιοφόρα οχήµατα που δεν καλύπτονται ακόµη

από την ειδική διάταξη του σηµείου 3 του παραρτήµατος Γ (άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο β), πρώτο εδάφιο).
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- Η προθεσµία για τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 6 της
οδηγίας 94/55/ΕΚ που εφαρµόζεται στις πλαστικές συσκευασίες

µετατίθεται στις 30 Ιουνίου 2001 για τις συσκευασίες που δεν
υπερβαίνουν τα 20 λίτρα (άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ)).

- Οι αιτήσεις για παρεκκλίσεις δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 9 της
οδηγίας 94/55/ΕΚ οι οποίες αφορούν τη µεταφορά µικρών ποσοτήτων ή

µεταφορές τοπικού χαρακτήρα µπορούν να υποβάλλονται εντός
περιορισµένου χρονικού διαστήµατος (άρθρο 1 παράγραφος 3
στοιχείο δ)).

3.4 ∆ιαδικασία επιτροπών

Συµβαδίζοντας µε την τροπολογία αριθ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κοινή
θέση τροποποιεί το άρθρο 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ ώστε να εξασφαλισθεί η συνοχή

της οδηγίας αυτής µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ
5

περί επιτροπών.

3.5 Συµπέρασµα

Η κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο περιλαµβάνει το σύνολο των
τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι άλλες τροποποιήσεις που επιφέρει

η κοινή θέση συµβαδίζουν µε τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής (εδάφια 1
και 3 του σηµείου 3.3.). Όσον αφορά τη νέα παρέκκλιση για τις µικρές πλαστικές

συσκευασίες (εδάφιο 2 του σηµείου 3.3),η Επιτροπή την κρίνει αποδεκτή δεδοµένου
ότι, στην πράξη, οι εν λόγω συσκευασίες χρησιµοποιούνται για διανοµή στον τελικό

καταναλωτή. ∆εν παρεµποδίζει εποµένως τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διατυπώνει θετική γνώµη για το σύνολο της κοινής θέσης.

5
ΕΕ L 184 της 17.7.1999,σ. 23.


