Κεθάιαην Γ: Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR - Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο νκάδσλ-ζηφρσλ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη άιισλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ
1. Δηζαγσγή
Ζ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ δηέπεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR (Accord Dangerous
Routier) ε νπνία ζπλήθζε ζηε Γελεχε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1957. Ζ Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR γηα ηελ Αζθάιεηα
ζηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθηλδχλσλ Δκπνξεπκάησλ (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road) απνηειεί ην βαζηθφ λνκνζέηεκα γηα ηε δηεζλή νδηθή
δηαθίλεζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, έρεη ζπληαρζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε ηνπ ΟΖΔ
(ΟΔΔ/United Nations Economic Commission for Europe-UNECE), ελψ εηέζε ζε εθαξκνγή ην 1978 θαη αλαζεσξείηαη
θάζε δχν ρξφληα.
Ζ πκθσλία ADR βξίζθεηαη ζε ηζρχ ππνρξεσηηθά γηα ηηο δηαθξαηηθέο κεηαθνξέο ησλ ζπλππνγξαθφλησλ θξαηψλ,
ελψ απφ ην 1994 ηζρχεη ππνρξεσηηθά θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο θάζε ρψξαο ηεο ΔΔ κε ηελ Οδεγία 94/55/ΔΚ
ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1994, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο
νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ελζσκάησζε ζην θείκελφ ηεο απηνχζηα ηα παξαξηήκαηα ηεο
ζπκθσλίαο ADR.
Ζ Διιάδα θχξσζε ηε ζπκθσλία ADR ην 1987 κε ηνλ Ν. 1741/1987 (ΦΔΚ Α 225/21.12.1987) «Κχξσζε Δπξσπατθήο
πκθσλίαο γηα ηε Γηεζλή Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθηλδχλσλ Δκπνξεπκάησλ (ADR) πνπ ππνγξάθεθε ζηε Γελεχε ηελ
30ε επη. 1957».
Ζ ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Οδεγία 94/55/ΔΚ θαη ηε πκθσλία ADR κε ην Π.Γ. 104/99 (ΦΔΚ
113Α/4.6.1999) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΚ ηεο 21εο
Ννεκβξίνπ 1994 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο Οδεγίεο 96/86/ΔΚ, 99/47/ΔΚ, 2001/7/ΔΚ, 2003/28/ΔΚ,
2004/111/EK πνπ ελζσκαηψζεθαλ κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο: Τ.Α. Φ 2/21099/1700/2000 (ΦΔΚ Β 509/7.4.2000),
Τ.Α. 21736/2092/99/01 (ΦΔΚ Β 1232/21.9.2001), Τ.Α. νηθ. 47368/2522/04 (ΦΔΚ Β 1303/25.8.2004) θαη Τ.Α.
19403/1388/08/08 (ΦΔΚ Β 781/2.5.2008).
Ζ πκθσλία αλαθέξεηαη ζηελ αζθαιή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ - κεηαμχ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλνληαη
ηα πεηξειαηνεηδή (πγξά θαχζηκα, πγξνπνηεκέλα αέξηα φπσο πξνπάλην, βνπηάλην, θιπ.) θαη πεηξνρεκηθά πξντφληα,
θαζψο θαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο, πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα νρήκαηα θαη νη νδεγνί ηνπο. θνπφο ηεο πκθσλίαο
είλαη λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθαιή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, φηαλ απηά
δηέξρνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε ζσκαηηθή
αθεξαηφηεηα, ή επξχηεξα ε πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα θαη ε πγεία ηνπ επξχηεξνπ
θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ είλαη δπλαηφ λα έξζεη ζε επαθή κε ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα. Ζ πκθσλία ADR είλαη
έλα δπλακηθφ λνκνζέηεκα, ην νπνίν παξαθνινπζεί ζπλερψο ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ
επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη ιακβάλεη ππφςε ηνλ εμνπιηζκφ ησλ νρεκάησλ, ηε θχζε ησλ επηθηλδχλσλ πιψλ, ηελ
ζπζθεπαζία ηνπο θαη γεληθφηεξα φια ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο απηέο.
Ζ πκθσλία ADR απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε, ηε πκθσλία - πιαίζην θαη ηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β.
Ζ ζπκθσλία πιαίζην θαζνξίδεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηηο δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ πνπ ηελ έρνπλ ππνγξάςεη.
Σν Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επηθίλδπλεο χιεο θαη ηα είδε ηνπο.
Σν Παξάξηεκα Β πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηελ ίδηα ηε κεηαθνξά.
Σα Παξαξηήκαηα Α θαη Β ηξνπνπνηνχληαη θαη ελεκεξψλνληαη θάζε δχν ρξφληα κε ζηφρν ηελ ηαρεία πξνζαξκνγή
ηνπο ζηελ ηερληθή πξφνδν.
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Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά ζηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β ηεο πκθσλίαο δίδνληαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο.
2. Η Οδεγία 2008/68/ΔΚ γηα ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ελζσκάησζε ησλ
Καλνληζκψλ ADR θαη RID)
Ζ Δπξσπατθή πκθσλία ADR θαζψο θαη ν Καλνληζκφο γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ (RID) ζεζπίδνπλ εληαίνπο θαλφλεο γηα ηελ αζθαιή δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Οη
δηεζλείο απηνί Καλνληζκνί απνηεινχλ θπξίσο ηερληθά θείκελα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην κε
μερσξηζηέο Οδεγίεο, ελψ νη δηαηάμεηο ηνπο επηθαηξνπνηνχληαη αλά δηεηία κε ζηφρν ηελ ηαρεία πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ
ηερληθή πξφνδν.
Με ηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 24εο
Σεπηεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νη δχν παξαπάλσ
Καλνληζκνί ADR θαη RID εληάζζνληαη ζηελ ίδηα Οδεγία σο μερσξηζηά Παξαξηήκαηα. Ζ ελ ιφγσ νδεγία
ζεζπίδεη θνηλφ θαζεζηψο γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο νδηθήο, ζηδεξνδξνκηθήο θαη εζσηεξηθήο πισηήο κεηαθνξάο
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ).
Με ηελ Οδεγία 2008/68/ΔΚ νη Καλνληζκνί ADR θαη RID επεθηείλνληαη ζηηο εγρψξηεο κεηαθνξέο, ψζηε λα
ελαξκνληζζνχλ ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα νη φξνη κεηαθνξάο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη λα
εμαζθαιηζζεί ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο θνηλήο αγνξάο κεηαθνξψλ. Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο νδεγίαο ήηαλ ε 20ε
Οθησβξίνπ 2008, ελψ ε πξνζεζκία κεηαθνξάο ηεο ζην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ ε 30ε Ηνπλίνπ 2009.
Ζ νδεγία 2008/68/ΔΚ εθαξκφδεηαη ζηηο νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο θαη εζσηεξηθέο πισηέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ εληφο ή κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
θνξηνεθθφξησζεο, ηεο κεηαθφξησζεο απφ έλα κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιν θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη ιφγσ
ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο.
Ζ νδεγία δελ εθαξκφδεηαη γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ:
κε νρήκαηα, βαγφληα θαη πινία πνπ αλήθνπλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή είλαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο,
κε πνληνπφξα πινία ζε ζαιάζζηεο νδνχο πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ εζσηεξηθψλ πισηψλ νδψλ,
κε πνξζκεία πνπ δηαζρίδνπλ απιψο κηα πισηή νδφ ή έλαλ ιηκέλα,
πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο πεξηκέηξνπ θιεηζηήο πεξηνρήο.
Με ηελ νδεγία 2008/68/ΔΚ θαηαξγείηαη ε νδεγία 1994/55/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1994 γηα ηελ
πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ απφ ηηο 30 Ινπλίνπ 2009. Δπηπιένλ θαηαξγνχληαη απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ 2009 (εκεξνκελία
πξνζεζκίαο κεηαθνξάο ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ ζην εζληθφ δίθαην ησλ θξαηψλ κειψλ) νη παξαθάησ νδεγίεο θαη
απνθάζεηο:
Οδεγία 1996/49/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ηνπιίνπ 1996 γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ
κειψλ ζρεηηθά κε ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ,
Οδεγία 1996/35/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Ηνπλίνπ 1996 ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε ζπκβνχισλ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή, ζηδεξνδξνκηθή θαη πισηή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Οδεγία 2000/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Απξηιίνπ 2000, γηα ηηο
ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο εμεηάζεηο ησλ ππνςήθησλ ζπκβνχισλ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή,
ηε ζηδεξνδξνκηθή θαη ηελ πισηή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
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Απνθάζεηο 2005/263/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Μαξηίνπ 2005, κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη ζηα θξάηε κέιε λα
εγθξίλνπλ νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 94/55/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη 2005/180/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 4εο Μαξηίνπ 2005, κε ηελ νπνία επηηξέπεηαη
ζηα θξάηε κέιε λα απνθαζίζνπλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 96/49/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο
πνπ αθνξνχλ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
πλεπαθφινπζα, θάζε ζρεηηθφ θνηλνηηθφ θαη εζληθφ δίθαην γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο αξρηθήο Οδεγίαο 94/55/ ΔΚ ζηελ
ηερληθή πξφνδν παχνπλ λα ηζρχνπλ.
Με ηελ Απφθαζε 2011/26/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 14εο Ιαλνπαξίνπ 2011 επηηξέπεηαη ζηα θξάηε κέιε λα
εθδψζνπλ νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Με ηελ Οδεγία 2010/61/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 2αο Σεπηεκβξίνπ 2010 ηξνπνπνηνχληαη νη Καλνληζκνί ADR θαη
RID γηα ηελ πξψηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο
2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Με ηελ Οδεγία 2012/45/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2012 ηξνπνπνηνχληαη νη Καλνληζκνί ADR θαη RID
γηα ηελ δεχηεξε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο νδεγίαο 2008/68/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Με ηελ Οδεγία 2014/103/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2014 ηξνπνπνηνχληαη νη Καλνληζκνί ADR θαη
RID γηα ηελ ηξίηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.

2.1 Δλαξκφληζε ηεο Διιάδαο κε ηελ Οδεγία 2008/68/ΔΚ θαη ηε Σπκθσλία ADR
Ζ Οδεγία 2008/68/ΔΚ θαη ηα Παξαξηήκαηα Α θαη Β ηεο πκθσλίαο ADR ελζσκαηψζεθαλ ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο
Διιάδαο κε ηελ ΚΥΑ 35043/2524/01.09.2010 (ΦΔΚ Β΄ 1385/02.09.2010) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
ηεο 24εο Σεπηεκβξίνπ 2008 ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ» ε νπνία
θαηαξγήζεθε απφ ηελ ΚΥΑ Γ1/20655/2897/2015 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 2014/103/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2014 γηα ηελ ηξίηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη
ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θ.π.α. 35043/2524 (ΦΔΚ
1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΔΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΔΚ 37/Β΄/2012) θαη 40955/4862 (ΦΔΚ
2514/Β΄/2013)».
Ζ ΚΤΑ 20655/2897/2015 εθαξκφδεηαη ζηηο νδηθέο θαη ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ εληφο
ηεο ρψξαο ή κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξηνεθθφξησζεο, ηεο
κεηαθφξησζεο απφ έλα κεηαθνξηθφ κέζν ζε άιιν θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ
κεηαθνξάο. Γελ εθαξκφδεηαη γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κε νρήκαηα θαη θνξηάκαμεο πνπ αλήθνπλ
ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ή είλαη ππφ ηελ επζχλε ηνπο θαη πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εμ νινθιήξνπ εληφο ηεο πεξηκέηξνπ
θιεηζηήο πεξηνρήο.
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ηελ ΚΤΑ 20655/2897/2015 πεξηέρνληαη νη Καλνληζκνί ADR θαη RID θαη εηδηθφηεξα πξνζαξηψληαη ηα Παξαξηήκαηα
Η.1.Α, Η.1.Β, Η.2, Η.3 θαη ΗΗ.1, ΗΗ.2, ΗΗ.3 ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
2014/103/ΔΔ.
Οη κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηξίησλ ρσξψλ επηηξέπνληαη, εθφζνλ πιεξνχληαη
νη απαηηήζεηο ησλ ADR ή RID, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηα παξαξηήκαηα ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ΚΤΑ
20655/2897/2015.
3. Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο ρξεζηψλ γηα ηελ αζθαιή νδηθή κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ θαη άιισλ
επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηε Σπκθσλία ADR
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξψπε ηνπ ΟΖΔ (ΟΔΔ/United Nations Economic Commission for Europe-UNECE)
έρεη εθδψζεη ηα αλαζεσξεκέλα Παξαξηήκαηα Α θαη Β ηεο πκθσλίαο ADR κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2015 ζε κία αλαζεσξεκέλε ελνπνηεκέλε έθδνζε ADR 2015.
Ζ Διιάδα έρεη ελζσκαηψζεη ζην Δζληθφ Γίθαην ηεο ρψξαο ηα αλαζεσξεκέλα παξαξηήκαηα ηεο ζπκθσλίαο ADR
φπσο εθαξκφδνληαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 (ADR 2015) κε ηελ ΚΤΑ 20655/2897/2015 «Πξνζαξκνγή ηεο
ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/103/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 2014 γηα ηελ
ηξίηε πξνζαξκνγή ζηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή πξφνδν ησλ παξαξηεκάησλ ηεο Οδεγίαο 2008/68/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο εζσηεξηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
θαη θσδηθνπνίεζε ησλ θ.π.α. 35043/2524 (ΦΔΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΔΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΔΚ
37/Β΄/2012) θαη 40955/4862 (ΦΔΚ 2514/Β΄/2013)» (Παξάξηεκα Η.1 ADR: Παξάξηεκα Η.1.Α: Παξάξηεκα Α ηεο ADR
θαη Παξάξηεκα Η.1.Β: Παξάξηεκα Β ηεο ADR).
Σα Παξαξηήκαηα Α θαη Β ηεο ADR είλαη ρσξηζκέλα ζε ελλέα κέξε: ην Παξάξηεκα Α απνηειείηαη απφ ηα Μέξε 1 έσο
7 θαη ην Παξάξηεκα Β απφ ηα Μέξε 8 θαη 9. Σν θάζε κέξνο είλαη ρσξηζκέλν ζε θεθάιαηα θαη θάζε θεθάιαην ζε
ηκήκαηα θαη ππφ-ηκήκαηα.
Ζ δνκή ησλ Παξαξηεκάησλ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο Τπνδεηγκαηηθνχο Καλνληζκνχο ησλ πζηάζεσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηε
κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εηδψλ (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods Model
Regulations1), ην Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Κψδηθα επηθίλδπλσλ εηδψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Ναπηηιίαο (ΗΜΟ
International Maritime Dangerous Goods Code), ηηο Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηελ Αζθαιή Αεξνκεηαθνξά ησλ
Δπηθίλδπλσλ Δηδψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air) θαη ηνπο Καλνληζκνχο γηα ηηο δηεζλείο ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο
επηθίλδπλσλ εηδψλ (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail,
Intergovernmental Organization for International Carriage by Rail).
Σν Παξάξηεκα Α “Γεληθέο Γηαηάμεηο θαη Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη είδε” πεξηιακβάλεη ηα
θάησζη:
Μέξνο 1: Γεληθέο Γηαηάμεηο
Μέξνο 2: Σαμηλφκεζε
Μέξνο 3: Καηάινγνη επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, εηδηθέο δηαηάμεηο θαη εμαηξέζεηο ζρεηηθέο κε πεξηνξηζκέλεο θαη
εμαηξνχκελεο πνζφηεηεο
Μέξνο 4: Γηαηάμεηο γηα ζπζθεπαζίεο θαη δεμακελέο
Μέξνο 5: Γηαδηθαζίεο απνζηνιήο

UN Model Regulations: νη Τπνδεηγκαηηθνί Καλνληζκνί πνπ απνηεινχλ παξάξηεκα ηεο δέθαηεο έθηεο αλαζεσξεκέλεο έθδνζεο
ησλ πζηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξά Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ, έθδνζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ST/SG/AC.10/1/Rev.16)
1
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Μέξνο 6: Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ζπζθεπαζηψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεζαίαο
ρσξεηηθφηεηαο γηα θνξηία ρχκα (IBC), κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, δεμακελψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα
θνξηία ρχκα
Μέξνο 7: Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, θφξησζεο, εθθφξησζεο θαη δηαρείξηζεο
Σν Παξάξηεκα Β “Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εμνπιηζκφ κεηαθνξάο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο”
πξνζδηνξίδεη ηηο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ νρεκάησλ πνπ
κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα θνξηία εγθεθξηκέλα γηα κεηαθνξά θαη απνηειείηαη απφ ηα Μέξε:
Μέξνο 8: Απαηηήζεηο γηα πιεξψκαηα νρεκάησλ, εμνπιηζκφ, δηαδηθαζία θαη ηεθκεξίσζε
Μέξνο 9: Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη έγθξηζε νρεκάησλ.
Οη θιάζεηο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηε πκθσλία ADR είλαη νη θάησζη :
Πίλαθαο 3.1: Κιάζεηο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηε Σπκθσλία ADR
Κιάζε/ Υπνθιάζε
Κιάζε 1
Κιάζε 2
Κιάζε 3
Κιάζε 4.1
Κιάζε 4.2
Κιάζε 4.3
Κιάζε 5.1
Κιάζε 5.2
Κιάζε 6.1
Κιάζε 6.2
Κιάζε 7
Κιάζε 8
Κιάζε 9

Πεξηγξαθή
Δθξεθηηθέο νπζίεο θαη είδε
Αέξηα
Δχθιεθηα πγξά
Δχθιεθηα ζηεξεά, απηελεξγέο νπζίεο θαη ζηεξεά απεπαηζζεηνπνηεκέλα εθξεθηηθά
Οπζίεο κε πηζαλφηεηα απηφκαηεο θαχζεο
Οπζίεο πνπ ζε επαθή κε λεξφ αλαδίδνπλ εχθιεθηα αέξηα
Ομεηδσηηθέο νπζίεο
Οξγαληθά ππεξνμείδηα
Σνμηθέο νπζίεο
Μνιπζκαηηθέο νπζίεο
Ραδηελεξγφ πιηθφ
Γηαβξσηηθέο νπζίεο
Γηάθνξεο επηθίλδπλεο νπζίεο θαη είδε

Οξηζκνί
χκθσλα κε ηελ ADR:
«ADR», ε επξσπατθή ζπκθσλία γηα ηηο δηεζλείο νδηθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, ε νπνία ζπλήθζε
ζηε Γελεχε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 1957, θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
«Όρεκα», νπνηνδήπνηε κεραλνθίλεην φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα νδηθή ρξήζε, ην νπνίν έρεη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο
ηξνρνχο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα κέγηζηε ηαρχηεηα άλσ ησλ 25 km/h, θαη ηα ξπκνπιθνχκελά ηνπ, εμαηξνπκέλσλ
ησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη επί ηξνρηψλ, ησλ θηλεηψλ κεραλψλ θαη ησλ γεσξγηθψλ θαη δαζηθψλ ειθπζηήξσλ
εθφζνλ δελ θηλνχληαη κε ηαρχηεηα κεγαιχηεξε απφ 40 km/h φηαλ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.
«Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα» (Dangerous goods), νη νπζίεο θαη ηα είδε ε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη
απφ ηελ παξνχζα πκθσλία ή επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πκθσλία.
«Mεηαθνξά θνξηίσλ ρχκα» (Carriage in bulk), ε κεηαθνξά κε ζπζθεπαζκέλσλ ζηεξεψλ ή εηδψλ ζε νρήκαηα ή
εκπνξεπκαηνθηβψηηα. Ο φξνο δελ έρεη εθαξκνγή ζε ζπζθεπαζκέλα εκπνξεχκαηα νχηε ζε νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη
ζε δεμακελέο.
«Όρεκα κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο δνρείσλ» (Battery−vehicle), φρεκα πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα
κε δηαλνκέα θαη κφληκα ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κεηαθνξηθή κνλάδα. ηνηρεία ελφο νρήκαηνο ζπζηνηρίαο δνρείσλ
ζεσξνχληαη: θχιηλδξνη, ζσιήλεο, δέζκεο θπιίλδξσλ (γλσζηά θαη σο πιαίζηα), βαξέιηα ππφ πίεζε θαη δεμακελέο
πξννξηζκέλεο γηα ηε κεηαθνξά αεξίσλ ηεο Κιάζεο 2 κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 450 ιίηξσλ.
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«Μεηαθνξά» (Carriage), ε αιιαγή ηφπνπ ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζηάζεσλ αλαγθαίσλ
ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο θαη πεξηφδσλ θαηά ηηο νπνίεο ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα παξακέλνπλ εληφο ησλ
θνξηακαμψλ, δεμακελψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ιφγσ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, πξηλ, θαηά
ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ αιιαγή ηφπνπ. Απηφο ν νξηζκφο θαιχπηεη επίζεο ηελ ελδηάκεζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε
ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ γηα ηελ αιιαγή ηξφπνπ ή κέζνπ κεηαθνξάο (κεηαθφξησζε). Απηφ ζα εθαξκφδεηαη εθφζνλ
ηα έγγξαθα κεηαθνξάο πνπ δείρλνπλ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο θαη ηνλ ηφπν ππνδνρήο παξνπζηάδνληαη εθφζνλ
δεηεζνχλ θαη εθφζνλ ηα θφια θαη δεμακελέο δελ αλνίγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, παξά
κφλν γηα ειέγρνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
«Μεηαθνξέαο» (Carrier), ε επηρείξεζε πνπ επηηειεί ηε κεηαθνξά κε ή ρσξίο κεηαθνξηθή ζχκβαζε.
«Παξαιήπηεο» (Consignee), ν παξαιήπηεο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο. Αλ ν παξαιήπηεο νξίδεη έλαλ
ηξίην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο, ην άηνκν απηφ ζα ζεσξείηαη ν
παξαιήπηεο κε ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο πκθσλίαο. Αλ ε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία ιακβάλεη ρψξα ρσξίο ζχκβαζε
κεηαθνξάο, ε επηρείξεζε πνπ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ άθημε ζεσξείηαη ν
παξαιήπηεο.
«Απνζηνιέαο» (Consignor), ε επηρείξεζε πνπ απνζηέιιεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο είηε
γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Αλ ε κεηαθνξηθή ιεηηνπξγία εθηειείηαη ππφ ζχκβαζε κεηαθνξάο, ν απνζηνιέαο είλαη ν
απνζηνιέαο ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε κεηαθνξάο.
«Πιεξσηήο» (Filler), θάζε επηρείξεζε πνπ θνξηψλεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε κηα δεμακελή (βπηηνθφξν,
απνζπλδεφκελε δεμακελή, θνξεηή δεμακελή ή δεμακελή−εκπνξεπκαηνθηβψηην) θαη/ ή ζε έλα φρεκα, κεγάιν
εκπνξεπκαηνθηβψηην ή κηθξφ εκπνξεπκαηνθηβψηην γηα κεηαθνξά θνξηίσλ ρχδελ, ή ζε έλα φρεκα κεηαθνξάο
ζπζηνηρίαο δνρείσλ αεξίσλ ή MEGC.
«Σηαζεξή δεμακελή» (Fixed tank), κηα δεμακελή κε ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 1000 ιίηξσλ πνπ είλαη κφληκα
ζηεξεσκέλε ζε έλα φρεκα (πνπ ηφηε ιέγεηαη βπηηνθφξν φρεκα) ή είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ελφο
ηέηνηνπ νρήκαηνο.
«Οξγαληζκφο Δπηζεψξεζεο» (Inspection body), έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο επηζεψξεζεο θαη ειέγρνπ
εγθεθξηκέλνο απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
«Φνξησηήο» (Loader), θάζε επηρείξεζε πνπ θνξηψλεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε φρεκα ή κεγάιν
εκπνξεπκαηνθηβψηην.
«Σπζθεπαζηήο» (Packer), θάζε επηρείξεζε πνπ ηνπνζεηεί επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζε ζπζθεπαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο γηα θνξηία ρχκα
(IBCs) θαη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, πξνεηνηκάδεη θφια πξνο κεηαθνξά.
«Οκάδα ζπζθεπαζίαο» (Packing group), κηα νκάδα ζηελ νπνία απνδίδνληαη θάπνηεο νπζίεο, γηα ιφγνπο
ζπζθεπαζίαο, ζχκθσλα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ ηνπο:
Οκάδα πζθεπαζίαο I: Οπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν
Οκάδα πζθεπαζίαο II: Οπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κέηξην θίλδπλν
Οκάδα πζθεπαζίαο III: Οπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ρακειφ θίλδπλν
«Κφιν» (Package), νιφθιεξν ην πξντφλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζπλίζηαηαη απφ ζπζθεπαζία ή
κεγάιε ζπζθεπαζία ή IBC θαη ηα πεξηερφκελά ηεο έηνηκα πξνο απνζηνιή. Ο φξνο πεξηιακβάλεη δνρεία γηα αέξηα
θαη είδε πνπ ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, βάξνπο ή ζρήκαηνο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ρσξίο ζπζθεπαζία, ή ζε
βάζεηο, θισβνχο ή ζπζθεπέο ρεηξηζκνχ. Ο φξνο δελ ηζρχεη γηα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη ρχδελ, νχηε ζε
νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζε δεμακελέο.
«Φνξεηή δεμακελή» (Portable tank), κηα πνιπηξνπηθή δεμακελή ε νπνία, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά
νπζηψλ ηεο Κιάζεο 2, έρεη ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 450 ιίηξσλ ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ζην Κεθάιαην 6.7 ή ηνλ
Κψδηθα IMDG θαη κε έλδεημε νδεγίαο θνξεηήο δεμακελήο (T−Code) ζηε ζηήιε (10) ηνπ Πίλαθα A ζην Κεθάιαην 3.2.
«Bπηηνθφξν φρεκα» (Tank−vehicle), φρεκα θαηαζθεπαζκέλν γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ, αεξίσλ ή νπζηψλ ζε ζθφλε
ή ζε θφθθνπο θαη πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ζηαζεξέο δεμακελέο. Δπηπιένλ ηνπ θπξίσο νρήκαηνο, ή ησλ
θηλεηψλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλη’απηνχ, ην βπηηνθφξν πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα πεξηβιήκαηα,
ηα είδε εμνπιηζκνχ ηνπο θαη ηα εμαξηήκαηα γηα ηελ πξφζδεζή ηνπο ζην φρεκα ή ζηηο θηλεηέο κνλάδεο.
«Αξηζκφο UN» (UN number), ν ηεηξαςήθηνο αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηεο νπζίαο ή ηνπ είδνπο ζχκθσλα κε ηνπο
Τπνδεηγκαηηθνχο Καλνληζκνχο ηνπ ΟΖΔ.
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«Αξκφδηα Αξρή» (Competent authority), ε αξρή ή αξρέο ή νπνηνδήπνηε άιιν ζψκα ή ζψκαηα πνπ
ραξαθηεξίδνληαη έηζη ζε θάζε θξάηνο θαη ζε θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία.
«Δκπνξεπκαηνθηβψηην» (Container), αληηθείκελν εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο (αλπςνχκελν φρεκα ή άιιεο παξφκνηεο
θαηαζθεπέο):
- κφληκνπ ραξαθηήξα θαη θαηά ζπλέπεηα επαξθνχο αληνρήο ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα επαλαιακβαλφκελε
ρξήζε
- εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ, κε έλα ή πεξηζζφηεξα κέζα κεηαθνξάο,
ρσξίο ζξαχζε ηνπ θνξηίνπ.
- εμνπιηζκέλνπ κε ζπζθεπέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ εμππεξεηηθή ζηνηβαζία θαη ην ρεηξηζκφ ηνπ, εηδηθφηεξα φηαλ
κεηαθνξηψλεηαη απφ έλα κέζν κεηαθνξάο ζε άιιν.
- ζρεδηαζκέλν θαηά ηξφπν ψζηε λα είλαη εχθνιε ε πιήξσζε θαη ε θέλσζε
- έρεη εζσηεξηθφ φγθν φρη κηθξφηεξν ηνπ 1m3, εθηφο απφ εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ηε κεηαθνξά ξαδηελεξγνχ
πιηθνχ.
«Δκπνξεπκαηνθηβψηην κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο γηα θνξηία ρχδελ» (Intermediate bulk container, IBC) κία
άθακπηε ή εχθακπηε θνξεηή ζπζθεπαζία εθηφο απφ απηέο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην 6.1, ε νπνία:
(a) έρεη ρσξεηηθφηεηα:
- φρη κεγαιχηεξε απφ 3 m3 γηα ζηεξεά θαη πγξά ησλ Οκάδσλ πζθεπαζίαο II θαη III
- φρη κεγαιχηεξε απφ 1.5 m3 γηα ζηεξεά ηεο Οκάδαο πζθεπαζίαο I φηαλ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε εχθακπηα,
άθακπηνπ πιαζηηθνχ, ζχλζεηα, ηλνζαλίδεο θαη μχιηλα IBC.
- φρη κεγαιχηεξε απφ 3 m3 γηα ζηεξεά ηεο Οκάδαο πζθεπαζίαο I φηαλ είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε κεηαιιηθά
IBC.
- φρη κεγαιχηεξε απφ 3 m3 γηα ξαδηελεξγφ πιηθφ ηεο Κιάζεο 7.
(b) είλαη ζρεδηαζκέλε γηα κεραληθφ ρεηξηζκφ.
(c) είλαη αλζεθηηθή ζηηο θαηαπνλήζεηο πνπ παξάγνληαη θαηά ην ρεηξηζκφ θαη ηε κεηαθνξά
«Μεγάιν εκπνξεπκαηνθηβψηην» (Large container), λνείηαη:
(a) εκπνξεπκαηνθηβψηην ην νπνίν δελ εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ κηθξνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ.
(b) ππφ ηελ έλλνηα ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα Αζθαιή Δκπνξεπκαηνθηβψηηα (CSC), έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην κε
ηέηνην κέγεζνο ψζηε ην εκβαδφλ πνπ πεξηθιείεηαη ζηηο ηέζζεξηο θάησ γσλίεο ηνπ λα είλαη:
ηνπιάρηζηνλ 14 m2 (150 ηεηξαγσληθά πφδηα) ή
ηνπιάρηζηνλ 7 m2 (75 ηεηξαγσληθά πφδηα) αλ έρεη άλσ γσληαθά εμαξηήκαηα
«Δκπνξεπκαηνθηβψηην αεξίσλ πνιιαπιψλ−ζηνηρείσλ» (Multiple−element gas container, MEGC), κία κνλάδα
πνπ πεξηέρεη ζηνηρεία πνπ αιιεινζπλδένληαη κε δηαλνκέα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε πιαίζην. ηνηρεία ελφο
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ αεξίσλ πνιιαπιψλ−ζηνηρείσλ ζεσξνχληαη: θχιηλδξνη, ζσιήλεο, βαξέιηα ππφ πίεζε θαη
δέζκεο θπιίλδξσλ, φπσο επίζεο δεμακελέο γηα ηε κεηαθνξά αεξίσλ ηεο Κιάζεο 2 κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ
450 ιίηξα.
«Μηθξφ εκπνξεπκαηνθηβψηην» (Small container), έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην κε εζσηεξηθφ φγθν φρη ιηγφηεξν απφ 1
m3 θαη φρη πεξηζζφηεξν απφ 3 m3.
«Δκπνξεπκαηνθηβψηην−δεμακελή» (Tank−container), είδνο εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ
νξηζκφ ηνπ φξνπ «εκπνξεπκαηνθηβψηην» θαη ζπλίζηαηαη απφ έλα πεξίβιεκα θαη είδε εμνπιηζκνχ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε ηνπ εκπνξεπκαηνθηβψηηνπ−δεμακελήο ρσξίο
ζεκαληηθή αιιαγή ζπκπεξηθνξάο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ, αεξίσλ, ζε ζθφλε ή ζε θφθθνπο
νπζηψλ, θαη ε νπνία φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα κεηαθνξά νπζηψλ ηεο Κιάζεο 2, έρεη ρσξεηηθφηεηα πάλσ απφ 0.45
m3 (450 ιίηξα).
«Φεηξηζηήο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ-δεμακελήο/ θνξεηήο δεμακελήο» (Tank-container/ portable tank operator),
ε επηρείξεζε ζηεο νπνίαο ην φλνκα έρεη ηαμηλνκεζεί ην εκπνξεπκαηνθηβψηην-δεμακελή ή θνξεηή δεμακελή.
«Μνλάδα κεηαθνξάο» (Transport unit), απηνθίλεην φρεκα ρσξίο πξνζαξηεκέλν ξπκνπιθνχκελν φρεκα ή ζπξκφ
απνηεινχκελν απφ απηνθίλεην φρεκα θαη πξνζαξηεκέλν ξπκνπιθνχκελν φρεκα.
«Δθθνξησηήο» (Unloader), θάζε επηρείξεζε ε νπνία :
α) αθαηξεί έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην, έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην γηα θνξηία ρχδελ, έλα MEGC, έλα
εκπνξεπκαηνθηβψηην-δεμακελή ή κία θνξεηή δεμακελή απφ έλα φρεκα,
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β) εθθνξηψλεη ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα ή θνξεηέο δεμακελέο απφ απφ
έλα φρεκα ή εκπνξεπκαηνθηβψηην ή
γ) εθθνξηψλεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα απφ κία δεμακελή (βπηηνθφξν φρεκα, απνζπλδεφκελε δεμακελή, θνξεηή
δεμακελή ή εκπνξεπκαηνθηβψηην-δεμακελή) ή απφ κία θνξηάκαμα ζπζηνηρίαο δεμακελψλ ή MEGC, ή απφ έλα φρεκα,
κεγάιν εκπνξεπκαηνθηβψηην ή κηθξφ εκπνξεπκαηνθηβψηην γηα κεηαθνξά θνξηίσλ ρχδελ ή απφ έλα
εκπνξεπκαηνθηβψηην γηα θνξηία ρχδελ.
Οη θχξηεο εκπιεθφκελεο νκάδεο ζηελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο απνζηνιείο,
κεηαθνξείο, παξαιήπηεο, θνξησηέο, ζπζθεπαζηέο, πιεξσηέο θαη ρεηξηζηέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-δεμακελψλ/
θνξεηψλ δεμακελψλ.
Αλαιπηηθά νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο ησλ παξαπάλσ ρξεζηψλ αλαθνξηθά ζηελ αζθαιή κεηαθνξά πεηξειαηνεηδψλ
θαη άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ.

3.1 Ννκνζεηηθέο Υπνρξεψζεηο ησλ νκάδσλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ εμαηξνπκέλσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ
Γεληθέο ππνρξεψζεηο αζθάιεηαο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (απνζηνιείο, κεηαθνξείο, παξαιήπηεο,
θνξησηέο, ζπζθεπαζηέο, πιεξσηέο θαη ρεηξηζηέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ-δεμακελψλ/ θνξεηψλ δεμακελψλ)
ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα ζχκθσλα κε ηε θχζε θαη ηελ έθηαζε ησλ πξνβιέςηκσλ θηλδχλσλ, γηα
ηελ απνθπγή δεκηάο ή ζσκαηηθήο βιάβεο θαη, αλ είλαη απαξαίηεην, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ADR.
Τν πξνζσπηθφ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεη θαηάιιειε εθπαίδεπζε κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαθνξά ησλ επηθηλδχλσλ
αλάινγα κε ηηο ππεπζπλφηεηεο θαη ηα θαζήθνληά ηνπ (π.ρ. πξνζσπηθφ πνπ έρεη πξνζιεθζεί απφ ην ρεηξηζηή ηνπ
νρήκαηνο ή ηνλ απνζηνιέα, πξνζσπηθφ πνπ θνξηψλεη ή εθθνξηψλεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, πξνζσπηθφ ζε
κεηαθνξηθά ή λαπηηιηαθά πξαθηνξεία θαη νδεγνί νρεκάησλ, εθηφο απηψλ πνπ θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο
νδεγψλ νρεκάησλ ζχκθσλα κε ηελ 8.2.1, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ).
Ζ εθπαίδεπζε απηή πεξηιακβάλεη ζέκαηα γεληθήο ελεκεξφηεηαο αλαθνξηθά ζηηο γεληθέο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ
κεηαθνξάο επηθηλδχλσλ, εηδηθή εθπαίδεπζε αλά ζέκα αλάινγε ησλ θαζεθφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο απαηηήζεηο
ησλ θαλνληζκψλ κε βάζε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα κεηαθνξάο θαη εθπαίδεπζε αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο
θηλδχλνπο θαη ηα πηζαλά αηπρήκαηα θαηά ηε κεηαθνξά, ηε θφξησζε θαη εθθφξησζε ησλ επηθηλδχλσλ, ηνλ αζθαιή
ρεηξηζκφ θαη ηα κέηξα επείγνπζαο αλάγθεο.
Ζ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε πηζαλέο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο. Σήξεζε αξρείνπ
εθπαίδεπζεο απφ ηνλ εξγνδφηε θαη επαιήζεπζε κε ηελ έλαξμε λέαο εξγνδνζίαο.
Τήξεζε ησλ δηαηάμεσλ αζθάιεηαο ηνπ θεθαιαίνπ 1.10 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α ηεο Σπκθσλίαο ADR. Καηάιιειε
εθπαίδεπζε φισλ ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο
αλαθνξηθά ζηε θχζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο, ηελ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο, ζε κεζφδνπο γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο
αζθάιεηαο, φπσο θαη ελεκέξσζε γηα ηα ζρέδηα αζθάιεηαο θαη ηα θαζήθνληα θαη επζχλεο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηνλ έιεγρν ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ εθπαίδεπζε απηή πξέπεη λα παξέρεηαη θαηά ηελ πξφζιεςε θαη λα ζπκπιεξψλεηαη
πεξηνδηθψο κε αλαλεσηηθή εθπαίδεπζε.
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Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζα δίλνληαη γηα κεηαθνξά κφλν φηαλ νη κεηαθνξείο αλαγλσξίδνληαη θαηάιιεια (θάζε
κέινο ηνπ πιεξψκαηνο νρήκαηνο ζα πξέπεη λα θέξεη κέζα αλαγλψξηζεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθία ηνπο,
θαηά ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ).
Πεξηνρέο ζε πξνζσξηλνχο ζηαζκνχο απνζήθεπζεο, πξνζσξηλέο ηνπνζεζίεο απνζήθεπζεο, ζηαζκνχο νρεκάησλ,
πεξηνρέο αγθπξνβνιίσλ θαη ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο ζχλδεζεο ζπξκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πξνζσξηλή
απνζήθεπζε θαηά ηε κεηαθνξά ησλ επηθηλδχλσλ πξέπεη λα αζθαιίδνληαη θαηάιιεια, λα θσηίδνληαη επαξθψο θαη
φπνπ είλαη δπλαηφ λα κελ είλαη πξνζβάζηκεο ζην θνηλφ.
ε πεξίπησζε άκεζεο πηζαλφηεηαο δηαθηλδχλεπζεο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα
ελεκεξψζνπλ ακέζσο ηηο ππεξεζίεο εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα παξάζρνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο.
Οη κεηαθνξείο, απνζηνιείο θαη ινηπνί ζπκκεηέρνληεο ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πςειψλ
ζπλεπεηψλ2 ζα πξέπεη λα πηνζεηνχλ, εθαξκφδνπλ θαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε θαηάιιειν ζρέδην αζθάιεηαο
(security plan). Σν ζρέδην αζθάιεηαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
ADR (§ 1.10.3 Παξάξηεκα Α, ADR, Γηαηάμεηο γηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ηζρπξψλ ζπλεπεηψλ).
Οη κεηαθνξείο, νη παξαιήπηεο θαη νη απνζηνιείο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα
ηελ αληαιιαγή απεηιεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζε
πεξηζηαηηθά αζθάιεηαο.
Παξνρή πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζηα πιαίζηα ησλ αλαινγηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, φισλ ησλ απαξαίηεησλ
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ απφ απηέο. Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θαζηζηνχλ
πξνζβάζηκα ηα νρήκαηα ή κέξε ησλ νρεκάησλ θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, γηα ιφγνπο δηεθπεξαίσζεο
ειέγρσλ. Μπνξνχλ, αλ θξίλνπλ απαξαίηεην, λα θαζνξίζνπλ έλα άηνκν ηεο επηρείξεζεο σο ζπλνδφ ηνπ
αληηπξνζψπνπ ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Πξφζιεςε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ πηζηνπνηεκέλσλ Σπκβνχισλ Αζθαινχο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ
Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ) γηα ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελέρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο νδηθήο κεηαθνξάο
επηθηλδχλσλ ή νη ελέξγεηεο θνξηνεθθφξησζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαθνξέο απηέο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο ADR (§ 1.8.3 Παξάξηεκα Α, ADR, χκβνπινο αζθαινχο κεηαθνξάο).
Δηδηθέο Υπνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ
Απνζηνιέαο
Ο απνζηνιέαο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδίλεη πξνο κεηαθνξά κφλν απνζηνιέο
θνξηίσλ νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πκθσλίαο ADR. Οη ππνρξεψζεηο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο
θάησζη :
1. Σα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζα πξέπεη λα είλαη ηαμηλνκεκέλα θαη εγθεθξηκέλα γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηελ
πκθσλία ADR.
2. Παξνρή ζηνλ κεηαθνξέα πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ θαη, αλ είλαη απαξαίηεην, ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ
κεηαθνξάο θαη ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ (εμνπζηνδνηήζεηο, εγθξίζεηο, εηδνπνηήζεηο, πηζηνπνηεηηθά, θιπ.),
ιακβάλνληαο ππφςε εηδηθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 5.4 θαη ησλ Πηλάθσλ ζην Μέξνο 3.
3. Υξήζε ζπζθεπαζηψλ, κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο γηα θνξηία ρχδελ
(IBCs) θαη δεμακελψλ (βπηηνθφξα νρήκαηα, απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο
δνρείσλ αεξίσλ, MEGCs, θνξεηέο δεμακελέο θαη δεμακελέο−εκπνξεπκαηνθηβψηηα) εγθεθξηκέλσλ θαη
«Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ηζρπξψλ ζπλεπεηψλ» είλαη εθείλα πνπ έρνπλ ην ελδερφκελν ρξήζεο ζε ηξνκνθξαηηθή πξάμε θαη ηα
νπνία πηζαλψο, σο απνηέιεζκα λα πξνθαινχλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο φπσο καδηθέο απψιεηεο ή καδηθέο θαηαζηξνθέο (βι. § 1.10.3
& Πίλαθα 1.10.5 Καηάινγνο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ηζρπξψλ ζπλεπεηψλ, Παξάξηεκα Α, ADR).
2
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4.
5.

6.

7.

θαηάιιεισλ γηα ηε κεηαθνξά ησλ ελ ιφγσ νπζηψλ θαη θεξφλησλ ησλ ζεκάλζεσλ πνπ ππαγνξεχεη ε παξνχζα
πκθσλία.
πκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ κέζσλ ηεο απνζηνιήο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο απνζηνιήο.
Δμαζθάιηζε φηη αθφκα θαη θελέο, αθαζάξηζηεο θαη κε εμαεξσκέλεο δεμακελέο (νρήκαηα−δεμακελέο,
απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο δνρείσλ αεξίσλ, MEGCs, θνξεηέο δεμακελέο θαη
δεμακελέο−εκπνξεπκαηνθηβψηηα) ή θελά αθάζαξηα νρήκαηα θαη κεγάια θαη κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα θνξηίνπ
ρχδελ θέξνπλ φιεο ηηο θαηάιιειεο ζεκάλζεηο θαη επηζεκάλζεηο θαη φηη νη θελέο αθαζάξηζηεο δεμακελέο είλαη
θιεηζηέο θαη έρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ζηεγαλφηεηαο ζαλ λα ήηαλ γεκάηεο.
Δάλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο άιισλ ζπκκεηερφλησλ (ζπζθεπαζηήο, θνξησηήο, πιεξσηήο, θιπ.), ιήςε
θαηάιιεισλ κέηξσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε απνζηνιή ηνπ θνξηίνπ πιεξεί ηηο απαηηήζεηο ηεο πκθσλίαο.
Αλαθνξηθά ζηα ζεκεία 1, 2, 3 θαη 5 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ησλ άιισλ
ζπκκεηερφλησλ.
Όηαλ ελεξγεί εθ κέξνπο ηξίηνπ, ν ηειεπηαίνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη γξαπηψο ηνλ απνζηνιέα γηα ην φηη
πξφθεηηαη γηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα θαη λα ηνπ γλσζηνπνηεί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα έγγξαθα πνπ
ρξεηάδεηαη γηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ.

Μεηαθνξέαο
Ο κεηαθνξέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηα θάησζη :
1. Σα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξνο κεηαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη εγθεθξηκέλα γηα κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηε
πκθσλία ADR.
2. Όια ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα πάλσ ζηηο κεηαθνξηθέο κνλάδεο. Αλ
ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο ειεθηξνληθήο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ (EDP) ή ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο
δεδνκέλσλ (EDI) αληί ηεο έγγξαθεο ηεθκεξίσζεο, ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κεηαθνξάο θαηά ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακν κε εθείλνλ ηεο έγγξαθεο ηεθκεξίσζεο.
3. Οπηηθφο έιεγρνο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ θνξηίσλ ψζηε λα εμαθξηβσζεί φηη δελ έρνπλ εκθαλή ειαηηψκαηα,
δηαξξνέο ή ξσγκέο, ειιηπή εμνπιηζκφ, θιπ.
4. Ζ εκεξνκελία πξνζεζκίαο γηα ηνλ επφκελν έιεγρν ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ, νρεκάησλ κεηαθνξάο
ζπζηνηρίαο δνρείσλ αεξίσλ, ζηαζεξψλ δεμακελψλ, απνζπλδεφκελσλ δεμακελψλ, θνξεηψλ δεμακελψλ,
δεμακελψλ−εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη MEGCs δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη.
5. Σα νρήκαηα δελ πξέπεη λα είλαη ππεξθνξησκέλα.
6. Όιεο νη πηλαθίδεο θηλδχλνπ θαη νη ζεκάλζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα νρήκαηα λα είλαη επηθνιιεκέλεο.
7. Ο εμνπιηζκφο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνλ νδεγφ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην φρεκα. Όπνπ είλαη
θαηάιιειν, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηα έγγξαθα κεηαθνξάο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα, κε νπηηθή
επηζεψξεζε ηνπ νρήκαηνο ή ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη, φπνπ ρξεηάδεηαη, ηνπ θνξηίνπ.
8. ηηο πεξηπηψζεηο 1, 2, 5 θαη 6 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ησλ άιισλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
9. Δάλ παξαηεξεζεί παξαβίαζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο πκθσλίαο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ εδάθηα, δελ ζα
γίλεηαη κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ψζπνπ ην δήηεκα λα δηεπζεηεζεί.
10. Δάλ παξαηεξεζεί παξαβίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα δηαθηλδπλεχζεη ηελ
αζθάιεηα ηεο επηρείξεζεο, ε απνζηνιή ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. Ζ επηρείξεζε
κεηαθνξάο κπνξεί λα ζπλερηζηεί κφλν φηαλ ε απνζηνιή ζπκκνξθσζεί κε ηνπο αξκφδνληεο θαλνληζκνχο
ζχκθσλα κε ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο.
Παξαιήπηεο
Ο παξαιήπηεο έρεη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο:
1. Να κελ αξλείηαη ηελ παξαιαβή ησλ εκπνξεπκάησλ ρσξίο ζνβαξνχο ιφγνπο θαη λα επηβεβαηψλεη, κεηά ηελ
εθθφξησζε, φηη έρνπλ ηεξεζεί νη πξνυπνζέζεηο ηεο πκθσλίαο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
2. ε πεξίπησζε επηβεβαίσζεο παξαβίαζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πκθσλίαο γηα έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην, ν
παξαιήπηεο κπνξεί λα ην επηζηξέςεη ζηνλ κεηαθνξέα κφλν εθφζνλ έρεη απνθαηαζηαζεί ε παξαβίαζε.
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3. Δάλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ππεξεζίεο άιισλ ζπκκεηερφλησλ (εθθνξησηή, θαζαξηζηή, ππεξεζίαο απνιχκαλζεο,
θιπ.) ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο παξαπάλσ
απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ.
Φνξησηήο
Ο θνξησηήο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
1. Να παξαδίδεη ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζην κεηαθνξέα κφλν εάλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα πξνο κεηαθνξά
ζχκθσλα κε ηε πκθσλία.
2. Να ειέγρεη, ζηελ παξάδνζε πξνο κεηαθνξά ζπζθεπαζκέλσλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ή αθαζάξηζησλ
θελψλ ζπζθεπαζηψλ, εάλ ε ζπζθεπαζία είλαη θζαξκέλε. ε πεξίπησζε πνπ ε ζπζθεπαζία ελφο θφινπ είλαη
θζαξκέλε, ηδηαίηεξα αλ δελ είλαη ζηεγαλφ θαη ππάξρνπλ δηαξξνέο ή πηζαλφηεηα δηαξξνψλ ηεο επηθίλδπλεο
νπζίαο δελ ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη έσο φηνπ επηζθεπαζηεί ε θζνξά. Απηή ε ππνρξέσζε ηζρχεη επίζεο γηα
θελέο αθαζάξηζηεο ζπζθεπαζίεο.
3. Να ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο θφξησζεο θαη ρεηξηζκνχ φηαλ θνξηψλεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα
ζε έλα φρεκα, ή κεγάιν ή κηθξφ εκπνξεπκαηνθηβψηην.
4. Να ηεξεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ζεκάλζεσλ θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 5.3 ηεο ADR θαηφπηλ ηεο
θφξησζεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζε έλα εκπνξεπκαηνθηβψηην.
5. Να ζπκκνξθψλεηαη θαηά ηε θφξησζε θφισλ, κε ηηο απαγνξεχζεηο πεξί κηθηήο θφξησζεο ιακβάλνληαο ππφςε
επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ βξίζθνληαη ήδε ζην φρεκα ή ζε κεγάιν εκπνξεπκαηνθηβψηην.
6. ηηο πεξηπηψζεηο 1, 4 θαη 5 κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ησλ άιισλ
ζπκκεηερφλησλ ζηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Σπζθεπαζηήο
Ο ζπζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα θάησζη:
1. Σηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ζπζθεπαζίαο, ή ζπλζήθεο κηθηήο ζπζθεπαζίαο θαη
2. Σηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζήκαλζε θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ θφισλ, φηαλ πξνεηνηκάδεη θφια πξνο
κεηαθνξά.
Πιεξσηήο
Ο πιεξσηήο έρεη ηηο θάησζη ππνρξεψζεηο:
1. Πξηλ ηελ πιήξσζε ησλ δεμακελψλ, νη δεμακελέο θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο ζα πξέπεη λα εμαθξηβψλεηαη φηη είλαη
ηερληθά ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε.
2. Ζ εκεξνκελία πξνζεζκίαο γηα ηνλ επφκελν έιεγρν ησλ νρεκάησλ − εμακελψλ, νρεκάησλ κεηαθνξάο
ζπζηνηρίαο δνρείσλ αεξίσλ, απνζπλδεφκελσλ δεμακελψλ, θνξεηψλ δεμακελψλ, δεμακελψλ −
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη MEGCs δελ ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη.
3. Πιήξσζε κφλν ησλ δεμακελψλ κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα γηα κεηαθνξά ζηηο
δεμακελέο απηέο.
4. Καηά ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα
ζε παξαθείκελα δηακεξίζκαηα.
5. Καηά ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο, λα ειέγρεηαη ν κέγηζηνο επηηξεπηφο βαζκφο πιήξσζεο ή ε κέγηζηε
επηηξεπηή κάδα πεξηερνκέλνπ αλά ιίηξν ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ εθάζηνηε νπζία.
6. Μεηά ηελ πιήξσζε ηεο δεμακελήο, λα ειέγρεηαη φηη φιεο νη δηαηάμεηο ζθξάγηζεο είλαη ζε θιεηζηή ζέζε θαη φηη
δελ ππάξρεη θακία δηαξξνή.
7. Να δηαζθαιίδεηαη φηη δελ πξνζθνιιήζεθαλ ζην εμσηεξηθφ ησλ δεμακελψλ επηθίλδπλα ππνιείκκαηα ηεο νπζίαο
κε ηελ νπνία γέκηζαλ νη δεμακελέο.
8. Καηά ηελ πξνεηνηκαζία επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ γηα κεηαθνξά, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη
πνξηνθαιί πηλαθίδεο, νη εηηθέηεο ή νη πηλαθίδεο ζήκαλζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάλζεσλ γηα νπζίεο
ζε απμεκέλε ζεξκνθξαζία θαη νπζίεο επηθίλδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ) πνπ πξνδηαγξάθνληαη, έρνπλ
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ηνπνζεηεζεί επάλσ ζηηο δεμακελέο, ζηα νρήκαηα θαη ζηα κεγάια ή κηθξά εκπνξεπκαηνθηβψηηα πξνο κεηαθνξά
θνξηίσλ ρχδελ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο.
9. Καηά ηε θφξησζε νρεκάησλ ή δεμακελψλ κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ρχδελ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 7.3 «Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά ρχκα».
Φεηξηζηήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ−δεμακελψλ/ θνξεηψλ δεμακελψλ
Ο ρεηξηζηήο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ−δεμακελψλ/ θνξεηψλ δεμακελψλ έρεη ηηο εμήο ππνρξεψζεηο :
1. Σήξεζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή, εμνπιηζκφ, ειέγρνπο θαη ζήκαλζε.
2. Γηαζθάιηζε φηη ε ζπληήξεζε ησλ θειπθψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη φηη, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, ην εκπνξεπκαηνθηβψηην−δεμακελή/ θνξεηή δεμακελή
ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο πκθσλίαο έσο ηελ επφκελε επηζεψξεζε.
3. Πξαγκαηνπνίεζε εθηελνχο ειέγρνπ φηαλ ε αζθάιεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ είλαη πηζαλφ λα
έρεη δεκησζεί απφ θάπνηα επηζθεπή, κεηαηξνπή ή αηχρεκα.
Δθθνξησηήο
Ο εθθνξησηήο έρεη ηηο παξαθάησ ππνρξεψζεηο:
1. Να εμαθξηβψλεη φηη έρνπλ εθθνξησζεί ηα ζσζηά εκπνξεχκαηα ζπγθξίλνληαο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ
εγγξάθνπ κεηαθνξάο κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ θφινπ, ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ηεο δεμακελήο, ηνπ MEGC ή
ηνπ νρήκαηνο.
2. Να ειέγρεη, πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο, εάλ νη ζπζθεπαζίεο, ε δεμακελή, ην φρεκα ή ην
εκπνξεπκαηνθηβψηην έρνπλ ππνζηεί θζνξέο. ε πεξίπησζε πνπ νη θζνξέο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηηο εξγαζίεο
εθθφξησζεο λα δηαζθαιίδεη ηε κε εθηέιεζε ηεο εθθφξησζεο έσο ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ.
3. πκκφξθσζε κε φιεο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εθθφξησζε.
4. Ακέζσο κεηά ηελ εθθφξησζε ηεο δεμακελήο, ηεο θνξηάκαμαο ή ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ λα αθαηξεί
επηθίλδπλα ππνιείκκαηα πνπ έρνπλ ηπρφλ πξνζθνιιεζεί ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δεμακελήο, ηνπ νρήκαηνο ή
ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθφξησζεο θαη λα δηαζθαιίδεη ην θιείζηκν ησλ βαιβίδσλ θαη
ησλ αλνηγκάησλ επηζθφπεζεο.
5. Να δηαζθαιίδεη ηελ εθηέιεζε ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο ησλ νρεκάησλ ή
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
6. Να δηαζθαιίδεη φηη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα αθνχ εθθελσζνχλ, θαζαξηζηνχλ θαη απνιπκαλζνχλ δελ θέξνπλ
ζεκάλζεηο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 5.3.
7. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη ππεξεζίεο άιισλ ζπκκεηερφλησλ (θαζαξηζηήο, ππεξεζία απνιχκαλζεο, θιπ.) ζα
πξέπεη λα ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πκθσλίαο.
Ταμηλφκεζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ θαη θαηάινγνο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (Μέξνο 2 θαη 3
ηνπ Καλνληζκνχ)
Οη θιάζεηο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε ηε πκθσλία ADR παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.1. Κάζε
θαηαρψξεζε επηθίλδπλεο νπζίαο ή κείγκαηνο ζε κία θιάζε ηαμηλνκείηαη κε έλαλ αξηζκφ UN κε ηνπο εμήο ηχπνπο
θαηαρσξήζεσλ: α) κνλαδηθέο θαηαρσξήζεηο γηα ζαθψο θαζνξηζκέλεο νπζίεο ή είδε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
θαηαρσξήζεσλ γηα νπζίεο πνπ θαιχπηνπλ δηάθνξα ηζνκεξή π.ρ. UN 1090 ΑΚΔΣΟΝΖ, β) γεληθέο θαηαρσξήζεηο γηα
κία ζαθψο θαζνξηζκέλε νκάδα νπζηψλ ή εηδψλ, πνπ δελ είλαη εθηφο άιισο νξηδφκελεο (ε.α.ν.) θαηαρσξήζεηο π.ρ.
UN 1133 ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΔ ΟΤΗΔ, γ) εηδηθέο ε.α.ν. θαηαρσξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ νκάδα νπζηψλ ή εηδψλ
ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθήο ή ηερληθήο θχζεο, πνπ δελ πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθά UN 1987 ΑΛΚΟΟΛΔ, ΔΤΦΛΔΚΣΑ,
Δ.Α.Ο., δ) γεληθέο ε.α.ν. θαηαρσξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ νκάδα νπζηψλ ή εηδψλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο επηθίλδπλεο
ηδηφηεηεο, πνπ δελ πξνζδηνξίδνληαη δηαθνξεηηθά, π.ρ. UN 1993 ΔΤΦΛΔΚΣΟ ΤΓΡΟ, Δ.Α.Ο.
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Γηα ιφγνπο ζπζθεπαζίαο, νπζίεο ησλ θιάζεσλ 3, 4.1 (εθηφο ησλ απηελεξγψλ νπζηψλ), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 θαη 9
απνδίδνληαη ζε νκάδεο ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ:
Οκάδα ζπζθεπαζίαο I: Οπζίεο πςεινχ θηλδχλνπ,
Οκάδα ζπζθεπαζίαο II: Οπζίεο κεηξίνπ θηλδχλνπ,
Οκάδα ζπζθεπαζίαο III: Οπζίεο ρακεινχ θηλδχλνπ.
Οη βαζηθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά ζηελ ηαμηλφκεζε επηθίλδπλσλ νπζηψλ, δηαιπκάησλ θαη κεηγκάησλ ζχκθσλα κε ηε
πκθσλία ADR πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη:
Σήξεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηαμηλφκεζεο νπζηψλ, δηαιπκάησλ θαη κεηγκάησλ ηνπ Μέξνπο 2 ηεο ADR
(Μέξνο 2 Σαμηλφκεζε). Σα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο επηθεθαιίδεο κηαο θιάζεο
νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηδηφηεηέο ηνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο αληίζηνηρεο θιάζεο. Δηδηθφηεξα ε ηαμηλφκεζε
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζε κία θιάζε θαη ζε κηα νκάδα ζπζθεπαζίαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα
ADR πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θιάζε θαη ε θαηάηαμε ησλ ζπλαθψλ θηλδχλσλ ζε κηα επηθίλδπλε νπζία ή είδνο
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο θιάζεο ή θιάζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο. Όιεο νη
θαηαρσξήζεηο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα Α ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 κε αξηζκεηηθή
ζεηξά ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ UN. Ο Πίλαθαο απηφο πεξηέρεη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα επηθίλδπλα
εκπνξεχκαηα, φπσο νλνκαζία, θιάζε, νκάδα ζπζθεπαζίαο, εηηθέηα/ εηηθέηεο πνπ πξέπεη λα επηθνιινχληαη,
δηαηάμεηο γηα ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά. Δπηπιένλ είλαη δηαζέζηκνο έλαο αιθαβεηηθφο θαηάινγνο
θαηαρσξήζεσλ ν νπνίνο δελ απνηειεί επίζεκν ηκήκα ηεο πκθσλίαο ADR (βι. Πίλαθα Β ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2,
ADR).
Δκπνξεχκαηα πνπ δελ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά (νπζίεο πνπ δελ έρνπλ κνλαδηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ Πίλαθα
Α ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 θαη δελ απνηεινχλ νπζίεο κε απνδεθηέο γηα κεηαθνξά) πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζηε
ζρεηηθή θιάζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηεο § 2.1.3. Δπηπιένλ ζα πξνζδηνξίδνληαη νη δεπηεξεχνληεο θίλδπλνη
(εάλ ππάξρνπλ), ε νκάδα ζπζθεπαζίαο (εάλ ππάξρεη) θαη ν ζρεηηθφο αξηζκφο UN. Οη θαηάινγνη νκαδηθψλ
θαηαρσξήζεσλ θάζε θιάζεο απνηεινχλ δέληξα απνθάζεσλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ
επηινγή ηεο ζρεηηθήο νκαδηθήο θαηαρψξεζεο (UN).
Οπζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαιπκάησλ θαη κεηγκάησλ πνπ δελ αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά ηαμηλνκνχληαη
ζχκθσλα κε ην βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα ησλ δηαθφξσλ Κιάζεσλ. Οη θίλδπλνη πνπ
παξνπζηάδνπλ νη νπζίεο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηα θπζηθά θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο θπζηνινγηθέο
ηνπο ηδηφηεηεο.
Σήξεζε ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ππεξηζρχνληα θηλδχλνπ γηα ηελ θαηαρψξεζε κηαο νπζίαο, δηαιχκαηνο ή
κείγκαηνο ζε κία θιάζε ή νκάδα νπζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηεο νπζίαο,
δηαιχκαηνο ή κείγκαηνο εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θιάζεηο ή νκάδεο νπζηψλ. Δάλ ην παξαπάλσ δελ
είλαη δπλαηφ ε ηαμηλφκεζε ηεο νπζίαο ζε κία θιάζε πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα πξνηεξαηφηεηαο
ησλ θηλδχλσλ ηεο ADR.
Όηαλ ε Κιάζε κηαο νπζίαο είλαη αβέβαηε θαη παξαπέκπεηαη γηα πεξαηηέξσ έιεγρν, πξέπεη λα δίδεηαη κηα
δνθηκαζηηθή Κιάζε, θαηάιιειε νλνκαζία απνζηνιήο θαη αξηζκφο UN κε βάζε ηηο γλψζεηο ηνπ απνζηνιέα γηα
ηελ νπζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ ηαμηλφκεζεο ηνπ Κεθαιαίνπ 2.2 ηεο πκθσλίαο ADR. ηελ
πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ε πην απζηεξή νκάδα ζπζθεπαζίαο δπλαηή γηα ηελ θαηάιιειε νλνκαζία
απνζηνιήο, ελψ ε νλνκαζία απνζηνιήο ζα ζπκπιεξψλεηαη κε ηε ιέμε «ΓΔΗΓΜΑ».
Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ή νξίδνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο νπζηψλ κε απνδεθηψλ γηα κεηαθνξά
δελ ζα πξέπεη λα γίλνληαη απνδεθηά απφ κεηαθνξά.
Σρέδηα αζθάιεηαο (security plans)
Σα ζρέδηα αζθάιεηαο πξέπεη λα ζπληάζζνληαη ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ηζρπξψλ
ζπλεπεηψλ δειαδή εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ ην ελδερφκελν ρξήζεο ζε ηξνκνθξαηηθή πξάμε θαη ηα νπνία πηζαλψο
λα πξνθαινχλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο φπσο καδηθέο απψιεηεο ή καδηθέο θαηαζηξνθέο. Σα ζρέδηα αζθάιεηαο πξέπεη λα
πεξηιακβάλνπλ θαη΄ειάρηζην ηα θάησζη:
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Καζήθνληα πξνζσπηθνχ αλαθνξηθά ζηελ αζθάιεηα. Σν πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα
κε ηελ θαηάιιειε δηθαηνδνζία λα θέξεη εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπ.
Αξρεία ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ή ηχπσλ ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Δπηζθφπεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απαξαίηεησλ ζηάζεσλ γηα ηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία, ηεο θχιαμεο ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζην φρεκα,
δεμακελψλ ή εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ην ηαμίδη θαη ηεο ελδηάκεζεο
απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαηά ηε δηαδξνκή κεηαθνξάο ή θαηά ηε κεηαθφξησζε κεηαμχ
κνλάδσλ.
αθή δήισζε ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο, ηζφκεηξα κε ηα
θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ:
- ηεο εθπαίδεπζεο
- ηεο πνιηηηθήο αζθάιεηαο (π.ρ. αληαπφθξηζε ζε ζπλζήθεο ηζρπξήο απεηιήο, επαιήζεπζε αλαγλψξηζεο
ηνπ λένπ πξνζσπηθνχ)
- ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο (επηινγή/ ρξήζε γλσζηψλ δηαδξνκψλ, πξφζβαζε ζε επηθίλδπλα
εκπνξεχκαηα ζε ελδηάκεζε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, εγγχηεηα ζε εππαζείο ππνδνκέο, θιπ.)
- ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ αζθάιεηαο
Απνηειεζκαηηθέο θαη ελεκεξσκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλαθνξά θαη ηελ αληηκεηψπηζε απεηιψλ αζθάιεηαο,
παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ή ζπκβάλησλ αζθάιεηαο.
Γηαδηθαζίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδίσλ αζθάιεηαο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πεξηνδηθή
επαλεμέηαζε θαη εθζπγρξνληζκφ ησλ ζρεδίσλ αζθάιεηαο.
Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαθνξάο πνπ πεξηέρνληαη ζην ζρέδην
αζθάιεηαο.
Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ε δηαλνκή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία θαη
πεξηέρνληαη ζην ζρέδην αζθάιεηαο πεξηνξίδεηαη κφλν ζε εθείλνπο πνπ είλαη απαξαίηεην λα ηηο δηαζέηνπλ.
Σχκβνπινο Αζθαινχο Μεηαθνξάο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ (ΣΑΜΔΔ)
Κάζε επηρείξεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νπνίαο πεξηιακβάλνπλ ηε κεηαθνξά, ή ηε ζρεηηθή ζπζθεπαζία, θφξησζε,
πιήξσζε ή εθθφξησζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νδηθψο πξέπεη λα δηνξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο πκβνχινπο
Αζθαιείαο γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ (ΑΜΔΔ), ππεχζπλνπο γηα ηελ απνθπγή θηλδχλσλ εγγελψλ
ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο φζνλ αθνξά ζε άηνκα, ηδηνθηεζίεο θαη ζην πεξηβάιινλ.
Ο ΑΜΔΔ πξέπεη λα θαηέρεη επαγγεικαηηθφ πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ηζρχνλ γηα κεηαθνξά νδηθψο. Σν
πηζηνπνηεηηθφ ηζρχεη γηα έλα κφλν ηχπν απφ ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη γηα ηα
νπνία ν ζχκβνπινο εμεηάζηεθε επηηπρψο:
- θιάζε 1
- θιάζε 2
- θιάζε 7
-θιάζε 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 θαη 9
- UN 1202, 1203, 1223, 3475 θαη θαχζηκα αεξνπιάλσλ ηαμηλνκεκέλα ππφ UN Αξηζ. 1268 ή 1863.
Σν πηζηνπνηεηηθφ έρεη ηζρχ πέληε έηε θαη αλαλεψλεηαη κε παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε αλαλεσηηθήο εθπαίδεπζεο.
ρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ν χκβνπινο Αζθάιεηαο έρεη ηα αθφινπζα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα:
Παξαθoινχζεζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Παξνρή ζπκβνπιψλ ζηελ επηρείξεζε γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Μεξηκλά γηα ηελ θαηάξηηζε εηήζηαο αλαθνξάο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηελ ηνπηθή δεκφζηα αξρή,
σο πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Οη
αλαθνξέο θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ.
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Δπηπιένλ ηα θαζήθνληα ηνπ ζπκβνχινπ πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αθφινπζσλ πξαθηηθψλ θαη
δηαδηθαζηψλ:
Γηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη.
Σελ πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο ζην ζπλππνινγηζκφ εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηα επηθίλδπλα
εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη θαηά ηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ.
Γηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά, ηε θφξησζε ή
εθθφξησζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Καηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηήξεζε ησλ αξρείσλ εθπαίδεπζεο.
Δθαξκνγή θαηάιιεισλ ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο πνπ κπνξεί λα
επεξεάζεη ηελ αζθάιεηα θαηά ηε κεηαθνξά, θφξησζε ή εθθφξησζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Γηεξεχλεζε/αλάιπζε θαη φπνπ είλαη απαξαίηεην, ζχληαμε αλαθνξάο ζρεηηθά κε ζνβαξά αηπρήκαηα,
ζπκβάληα ή ζνβαξέο παξαβάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά ηε κεηαθνξά, θφξησζε ή εθθφξησζε
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Όηαλ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθνξάο ή θνξηνεθθφξησζεο ζεκεηψλεηαη αηχρεκα
επηθίλδπλν γηα ην θνηλφ, ηα αγαζά ή ην πεξηβάιινλ ν ζχκβνπινο αζθάιεηαο ππνβάιιεη αλαθνξά αηπρήκαηνο
ζηε δηεχζπλζε επηρείξεζεο, ζηε Γηεχζπλζε Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ (ΠΜΔ θαη ζηελ αξκφδηα ηνπηθή Αζηπλνκηθή Αξρή).
Δθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή επαλάιεςεο αηπρεκάησλ, ζπκβάλησλ ή ζνβαξψλ
παξαβάζεσλ.
πλππνινγηζκφ ησλ λνκηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη εηδηθψλ απαηηήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ θαηά ηελ επηινγή θαη ρξήζε ππεξγνιάβσλ ή ηξίησλ.
Δπηβεβαίσζε φηη νη εξγαδφκελνη ζηε κεηαθνξά, θφξησζε ή εθθφξησζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ έρεη
ζηε δηάζεζή ηνπο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη νδεγίεο.
Δηζαγσγή κέηξσλ επαηζζεηνπνίεζεο ζηνπο θηλδχλνπο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά, ηε θφξησζε ή
εθθφξησζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Δθαξκνγή κεζφδσλ επαιήζεπζεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε χπαξμε, ζηα νρήκαηα, ησλ εγγξάθσλ κεηαθνξάο
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο θαη ηε ζπκκφξθσζε ησλ ελ ιφγσ
εγγξάθσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηνπο θαλνληζκνχο.
Δθαξκνγή κεζφδσλ επαιήζεπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε θφξησζε
θαη εθθφξησζε.
Ύπαξμε θαηάιιεινπ ζρεδίνπ αζθάιεηαο (Σκήκα 1.10.3.2 ηεο ADR).
Αλαθνξά ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα
Δάλ ιάβεη ρψξα έλα ζνβαξφ αηχρεκα ή ζπκβάλ θαηά ηε θφξησζε, πιήξσζε, κεηαθνξά ή εθθφξησζε επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ ζε επηθξάηεηα Κξάηνπο Μέινπο, ν θνξησηήο, ν πιεξσηήο, ν κεηαθνξέαο ή ν παξαιήπηεο αληίζηνηρα
ζα πξέπεη λα εμαθξηβψζεη φηη κία αλαθνξά ζπκβάληνο ζχκθσλε κε ην πξφηππν πνπ νξίδεηαη ζηελ §1.8.5.4 ηεο
πκθσλίαο ADR ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ Κξάηνπο Μέινπο.
Δηδηθφηεξα έλα πεξηζηαηηθφ ππφθεηηαη ζε αλαθνξά (βι. § 1.8.5.4 ππφδεηγκα αλαθνξάο ζπκβάλησλ θαηά ηε
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζχκθσλα κε RID/ADR 1.8.5) εάλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα απειεπζεξψζεθαλ
ή αλ ππήξμε επηθείκελνο θίλδπλνο απψιεηαο πξντφληνο, ηξαπκαηηζκφο, βιάβε πιηθνχ ή πεξηβάιινληνο ή αλ
ελεπιάθεζαλ νη αξρέο θαη πιεξνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Ωο ηξαπκαηηζκφο λνείηαη έλα ζπκβάλ θαηά ην νπνίν ζάλαηνο ή ηξαπκαηηζκφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα επηθίλδπλα
εκπνξεχκαηα, έρεη ζπκβεί θαη φπνπ ν ηξαπκαηηζκφο :
α) απαηηεί ηαηξηθή εληαηηθή θξνληίδα
β) απαηηεί παξακνλή ζε λνζνθνκεία γηα κία ηνπιάρηζηνλ εκέξα ή
γ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηα εξγαζίαο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ζπλερφκελεο εκέξεο
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Ωο απψιεηα πξντφληνο λνείηαη ε απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ :
α) Καηεγνξίαο κεηαθνξάο 0 ή 1 ζε πνζφηεηεο 50 kg/ 50 l ή πεξηζζφηεξν
β) Καηεγνξίαο κεηαθνξάο 2 ζε πνζφηεηεο 333 kg/ 333 l ή πεξηζζφηεξν
γ) Καηεγνξίαο κεηαθνξάο 3 ή 4 ζε πνζφηεηεο 1000 kg/ 1000 l ή πεξηζζφηεξν
Σν θξηηήξην ηεο απψιεηαο εθαξκφδεηαη επίζεο αλ ππήξμε επηθείκελνο θίλδπλνο απψιεηαο πξντφληνο ζηηο παξαπάλσ
πνζφηεηεο.
Γηαηάμεηο γηα ζπζθεπαζίεο θαη δεμακελέο (Μέξνο 4)
Ζ ρξήζε ησλ ζπζθεπαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο γηα κεηαθνξά
ρχκα (ΗBC) θαη κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 4.1 ηεο
πκθσλίαο. Σα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε θαιήο πνηφηεηαο ζπζθεπαζίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ IBC θαη κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, πνπ πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθέο ψζηε λα αληέρνπλ ηα
ρηππήκαηα θαη ηα θνξηία πνπ ζπκβαίλνπλ ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
κεηαθφξησζεο κεηαμχ κεηαθνξηθψλ κνλάδσλ θαη απνζεθψλ. Δπηπιένλ νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο θαη θιεηζκέλεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη νπνηαδήπνηε δηαξξνή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο πξνο κεηαθνξά πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθιεζεί ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο,
απφ δφλεζε, ή αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία ή ηελ πίεζε (πνπ πξνθχπηνπλ απφ πςφκεηξν, γηα
παξάδεηγκα).
Γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα φισλ ησλ θιάζεσλ 1 έσο 9 πνπ κεηαθέξνληαη δίδνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο
ζπζθεπαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ θαηάινγν νδεγηψλ ζηελ § 4.1.4 ηεο Σπκθσλίαο. Οη νδεγίεο ζπζθεπαζίαο
ππνδηαηξνχληαη ζε ηξία ππνηκήκαηα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ ζπζθεπαζηψλ :
- Τπν-ηκήκα 4.1.4.1 : γηα ζπζθεπαζίεο άιιεο απφ ηα IBC θαη κεγάιεο ζπζθεπαζίεο, νη νδεγίεο ζπζθεπαζίεο
ππνδεηθλχνληαη απφ ην γξάκκα Ρ ή R γηα ζπζθεπαζίεο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ νδεγηψλ RID θαη ADR.
- Τπν-ηκήκα 4.1.4.2 : γηα IBC, νη νδεγίεο ζπζθεπαζίεο ππνδεηθλχνληαη απφ ηα γξάκκαηα IBC.
- Τπν-ηκήκα 4.1.4.3 : γηα κεγάιεο ζπζθεπαζίεο, νη νδεγίεο ζπζθεπαζίεο ππνδεηθλχνληαη απφ ηα γξάκκαηα LP.
Δθηφο απφ ηηο νδεγίεο ζπζθεπαζίαο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο ζπζθεπαζίαο ζηελ νδεγία
ζπζθεπαζίαο γηα κεκνλσκέλεο νπζίεο ή είδε νη νπνίεο επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ αιθαξηζκεηηθφ
θψδηθα πνπ πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα : «PP» γηα ζπζθεπαζίεο εθηφο ησλ IBC θαη ησλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, ή
«RR» γηα εηδηθέο δηαηάμεηο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ νδεγηψλ RID θαη ADR, «B» γηα IBCs ή “ΒΒ” γηα εηδηθέο δηαηάμεηο
ζπζθεπαζίαο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ νδεγηψλ RID θαη ADR θαη «L» γηα κεγάιεο ζπζθεπαζίεο.
Ζ ρξήζε ησλ θνξεηψλ δεμακελψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αεξίσλ πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ (MEGCs) πξέπεη λα
γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 4.2 ηεο πκθσλίαο. Γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ
επηηξέπεηαη λα κεηαθέξνληαη κε θνξεηέο δεμακελέο δίλνληαη θαηάιιειεο νδεγίεο γηα θνξεηέο δεμακελέο. Οη νδεγίεο
γηα θνξεηέο δεμακελέο θαζνξίδνπλ ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο γηα κία θνξεηή δεμακελή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κεηαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ. Οη νδεγίεο γηα θνξεηέο δεμακελέο Σ1 έσο Σ22 θαζνξίδνπλ ηελ ειάρηζηε ηζρχνπζα
πίεζε ειέγρνπ, ην ειάρηζην πάρνο θειχθνπο (ζε mm ράιπβα αλαθνξάο), θαη ηεο απαηηήζεηο εθηφλσζεο πίεζεο θαη
αλνίγκαηνο ππζκέλα. Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θνξεηέο δεμακελέο θαηαρσξνχληαη γηα νξηζκέλεο νπζίεο γηα λα
ππνδείμνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο είλαη επηπιένλ ή αληί εθείλσλ πνπ δίλνληαη απφ ηηο νδεγίεο γηα θνξεηέο δεμακελέο ή
ηηο απαηηήζεηο ζην Κεθάιαην 6.7. Οη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θνξεηέο δεμακελέο (π.ρ. βαζκφο πιήξσζεο, θιπ.)
ηαπηνπνηνχληαη απφ έλαλ αιθαξηζκεηηθφ θσδηθφ πνπ αξρίδεη κε ηα γξάκκαηα “TP” (πξφβιεςε γηα δεμακελή) θαη
θαηαρσξνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο ζηε ηήιε (11) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2. Ο θαηάινγνο ησλ εηδηθψλ
δηαηάμεσλ γηα θνξεηέο δεμακελέο δίλεηαη ζηελ § 4.2.5.3.
Ζ ρξήζε ζηαζεξψλ δεμακελψλ (βπηηνθφξσλ νρεκάησλ), απνζπλδεφκελσλ δεμακελψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλδεμακελψλ θαη δεμακελψλ ελαιιαζζφκελεο θαξφηζαο κε πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα απφ κεηαιιηθφ πιηθφ, νρεκάησλζπζηνηρηψλ θαη νρεκάησλ θνληέηλεξ κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο δνρείσλ αεξίσλ (MEGCs) πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα
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κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 4.3 ηεο πκθσλίαο. Ζ θαηαζθεπή, ν εμνπιηζκφο, ν ηχπνο έγθξηζεο, νη έιεγρνη θαη νη
ζεκάλζεηο ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ θαη ινηπψλ δεμακελψλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Κεθάιαην 6.8.
Μηα νπζία πνπ ππφθεηηαη ζηε πκθσλία κπνξεί λα κεηαθέξεηαη ζε ζηαζεξέο δεμακελέο (βπηηνθφξα νρήκαηα),
απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο, δεμακελέο−εκπνξεπκαηνθηβψηηα, δεμακελέο ζε θηλεηά
ακαμψκαηα θαη MEGCs κφλν φηαλ γίλεηαη πξφβιεςε γηα θσδηθφ δεμακελήο ζχκθσλα κε ηα 4.3.3.1.1 θαη 4.3.4.1.1
ζηε ηήιε (12) ηνπ Πίλαθα A ζην Κεθάιαην 3.2.
O απαηηνχκελνο ηχπνο δεμακελήο, βπηηνθφξνπ νρήκαηνο, νρήκαηνο κε ζπζηνηρίεο θαη MEGC δίλεηαη ζε κνξθή
θσδηθνχ ζηε ηήιε (12) ηνπ Πίλαθα A ζην Κεθάιαην 3.2. Οη θσδηθνί ηαπηνπνίεζεο παξάγνληαη απφ γξάκκαηα ή
αξηζκνχο ζε δεδνκέλε ζεηξά. Οη επεμεγήζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ησλ ηεζζάξσλ κεξψλ ηνπ θσδηθνχ δίλνληαη ζην
4.3.3.1.1 (φηαλ ε νπζία πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί αλήθεη ζηελ Κιάζε 2) θαη ζηελ 4.3.4.1.1 (φηαλ ε νπζία πνπ
πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί αλήθεη ζηηο Κιάζεηο 3 έσο 9).
Ο απαηηνχκελνο ηχπνο αληηζηνηρεί ζηεο ειάρηζηεο απζηεξφηεηαο απαηηήζεηο θαηαζθεπήο νη νπνίεο είλαη απνδεθηέο
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηθίλδπλε νπζία εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη αιιηψο ζηα Κεθάιαηα 4.3 ή 6.8.
Γηα νξηζκέλεο νπζίεο, νη δεμακελέο, ηα νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο ή ηα MEGCs ππφθεηληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο
δηαηάμεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη σο εηδηθέο δηαηάμεηο ζηε Σηήιε (#13) ηνπ Πίλαθα A ζην Κεθάιαην 3.2.
Οη δεμακελέο, ηα νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο θαη ηα MEGCs δελ πξέπεη λα γεκίδνληαη κε επηθίλδπλεο νπζίεο άιιεο απφ
εθείλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ νπνίσλ έρνπλ εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην 6.8.2.3.1 θαη νη νπνίεο, ζε επαθή κε ηα πιηθά
ηνπ πιαηζίνπ, ηα παξεκβχζκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο πξνζηαηεπηηθέο επελδχζεηο, δελ είλαη επηξξεπείο ζην λα
αληηδξάζνπλ επηθίλδπλα κε απηά θαη λα ζρεκαηίζνπλ επηθίλδπλα πξντφληα ή εμαζζελίζνπλ ζεκαληηθά απηά ηα
πιηθά.
Σν αξρείν ηεο δεμακελήο ζα δηαηεξείηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ ρεηξηζηή ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα
παξέρεη απηή ηελ ηεθκεξίσζε φηαλ δεηείηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Σν αξρείν ηεο δεμακελήο δηαηεξείηαη γηα φιν ην
ρξφλν δσήο ηεο δεμακελήο θαη γηα 15 κήλεο κεηά αθνχ ε δεμακελή έρεη ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο. Αληίγξαθα ηνπ
αξρείνπ ηεο δεμακελήο ή φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ ζα πξέπεη παξέρνληαη ζηνπο εηδηθνχο γηα ηηο δνθηκέο,
ηελ επηζεψξεζε θαη ηνπο ειέγρνπο ησλ δεμακελψλ ζηελ πεξίπησζε πεξηνδηθψλ ειέγρσλ ή ειέγρσλ θαη’εμαίξεζε.
Ο βαζκφο πιήξσζεο γηα ηηο δεμακελέο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο
ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ § 4.3.2.2. Γηα δεμακελέο ησλ νπνίσλ ηα πεξηερφκελα, κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο
ζέξκαλζεο, δηαηεξνχληαη ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 50 °C θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, ν βαζκφο πιήξσζεο
ζηελ αξρή πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, θαη ε ζεξκνθξαζία λα είλαη έηζη ξπζκηζκέλε, ψζηε ε δεμακελή λα κελ είλαη
γεκάηε θαηά πεξηζζφηεξν απφ 95% ηεο ρσξεηηθφηεηάο ηεο θαη ψζηε ε ζεξκνθξαζία πιήξσζεο λα κελ
ππεξβαίλεηαη, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο θαη εθθέλσζεο ησλ δεμακελψλ, νρεκάησλ κε ζπζηνηρίεο θαη MEGCs, πξέπεη λα
ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνθπγή απειεπζέξσζεο επηθίλδπλσλ πνζνηήησλ αεξίσλ θαη αηκψλ. Οη
δεμακελέο, ηα νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο θαη ηα MEGCs πξέπεη λα είλαη θιεηζηά ψζηε ηα πεξηερφκελα λα κελ κπνξνχλ
ρχλνληαη αλεμέιεγθηα. Σα αλνίγκαηα ησλ δεμακελψλ πνπ εθθελψλνληαη απφ ηνλ ππζκέλα πξέπεη λα είλαη θιεηζηά κε
θνριπσεηδή πψκαηα, παξεκβχζκαηα ή άιιεο ζπζθεπέο ίζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ ζηεγαλφηεηα ησλ πσκάησλ
ησλ δεμακελψλ, θαη ησλ νρεκάησλ κε ζπζηνηρίεο θαη ησλ MEGCs πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηνλ γεκηζηή κεηά ηελ
πιήξσζε ηεο δεμακελήο. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ην άλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα βπζνκέηξεζεο.
Όπνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα δηάθνξα ζπζηήκαηα θιεηζίκαηνο ζηε ζεηξά, ην θνληηλφηεξν ζηελ νπζία πνπ
κεηαθέξεηαη πξέπεη λα θιείλεηαη πξψην.
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Γελ πξέπεη λα ππάξρεη επηθίλδπλν ππφιεηκκα απφ ηελ νπζία πιήξσζεο θνιιεκέλν ζην εμσηεξηθφ ηεο δεμακελήο
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο (θαη γηα ηηο θελέο δεμακελέο).
Οπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ επηθίλδπλα κεηαμχ ηνπο δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε δηπιαλά
δηακεξίζκαηα ησλ δεμακελψλ.
Οπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ επηθίλδπλα κεηαμχ ηνπο κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε δηπιαλά
δηακεξίζκαηα ησλ δεμακελψλ, φηαλ απηά ηα δηακεξίζκαηα είλαη ρσξηζκέλα κε ρψξηζκα κε πάρνο ηνηρψκαηνο ίζν κε
ή κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηεο ίδηαο ηεο δεμακελήο. Μπνξνχλ επίζεο λα κεηαθέξνληαη ρσξηζκέλα κε θελφ ρψξν ή
θελφ δηακέξηζκα κεηαμχ γεκάησλ δηακεξηζκάησλ.
Όπνπ θελέο δεμακελέο, φρεκα κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο δνρείσλ θαη MEGCs, αθάζαξηα, δελ είλαη θιεηζηά κε ηνλ ίδην
ηξφπν θαη δελ είλαη ζηεγαλά ζηνλ ίδην βαζκφ ζαλ λα ήηαλ γεκάηα θαη φπνπ νη δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο δελ κπνξνχλ
λα ηθαλνπνηεζνχλ, πξέπεη λα κεηαθέξνληαη, κε ηελ δένπζα πξνζνρή, ψζηε λα ππάξρεη επαξθήο αζθάιεηα, ζην
θνληηλφηεξν θαηάιιειν κέξνο φπνπ κπνξεί λα γίλεη θαζαξηζκφο ή επηζθεπή. Ζ κεηαθνξά είλαη επαξθψο αζθαιήο
εάλ έρνπλ ιεθζεί θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηζνδχλακνπ αζθαιείαο αλάινγνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
πκθσλίαο θαη ηελ απνθπγή ηεο αλεμέιεγθηεο απειεπζέξσζεο ησλ επηθίλδπλσλ πξντφλησλ.
Κελέο ζηαζεξέο δεμακελέο (βπηηνθφξα νρήκαηα), απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κε ζπζηνηρίεο,
δεμακελέο−εκπνξεπκαηνθηβψηηα, δεμακελέο ζε θηλεηά ακαμψκαηα θαη MEGCs, αθαζάξηζηεο, κπνξνχλ επίζεο λα
κεηαθέξνληαη κεηά ηε ιήμε ησλ πεξηφδσλ πνπ νξίδνληαη ζηα 6.8.2.4.2 θαη 6.8.2.4.3 γηα πξαγκαηνπνίεζε
επηζεψξεζεο.
Αλαθνξηθά ζηηο δεμακελέο απφ πιαζηηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο, ζηαζεξέο δεμακελέο (Β/Ο), απνζπλδεφκελεο δεμακελέο,
δεμακελέο-εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη δεμακελέο ελαιιαζζφκελεο θαξφηζαο κε πιαίζηα θαηαζθεπαζκέλα απφ
κεηαιιηθφ χιηθφ, ε ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 4.4 ηεο πκθσλίαο.
Γηαδηθαζίεο απνζηνιήο (Μέξνο 5)
Σν Μέξνο απηφ θαζνξίδεη ηηο δηαηάμεηο αλαθνξηθά ζηελ επηζήκαλζε, ηε ζήκαλζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε θαη, φπνπ
απαηηείηαη, ηελ έγθξηζε ησλ απνζηνιψλ θνξηίσλ θαη ηελ ππνβνιή πξνεηδνπνηήζεσλ γηα απνζηνιέο επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Αλαθνξηθά ζηε ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 5.2. Δθηφο θαη αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηε πκθσλία, ν αξηζκφο UN πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη, πξέπεη λα ζεκαίλεηαη επαλάγλσζηα θαη αλεμίηεια ζε θάζε θφιν. ηελ
πεξίπησζε αζπζθεχαζησλ εηδψλ ε ζήκαλζε πξέπεη λα εθηίζεηαη ζην είδνο, ζηελ βάζε ηνπ ή ζηε ζπζθεπή
δηαθίλεζεο, απνζήθεπζεο ή εθθίλεζήο ηνπ. Δπηπιένλ φιεο νη ζεκάλζεηο ησλ θφισλ πξέπεη λα εχθνια νξαηέο,
επαλάγλσζηεο θαη ηθαλέο λα αλζίζηαληαη ζε έθζεζε ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αλνηρηνχ ρψξνπ ρσξίο νπζηαζηηθή
κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Οη εηηθέηεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη λα
ζπκκνξθψλνληαη, φζνλ αθνξά ην ρξψκα, ηα ζχκβνια θαη ηε γεληθή κνξθή, κε ηα ππνδείγκαηα ηεο πκθσλίαο (§
5.2.2.2.2 Γείγκαηα εηηθεηψλ). εκεηψλεηαη φηη είλαη απνδεθηά αληίζηνηρα πξφηππα πνπ απαηηνχληαη γηα άιινπο
ηξφπνπο κεηαθνξάο, φηαλ απηά έρνπλ κηθξέο παξαιιαγέο πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ θαηαθαλή έλλνηα ηεο εηηθέηαο.
Αλαθνξηθά ζηηο επηζεκάλζεηο θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ
Κεθαιαίνπ 5.3. Όπσο θαη φπνπ απαηηείηαη, νη πηλαθίδεο πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ησλ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ησλ MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ − δεμακελψλ, θνξεηψλ δεμακελψλ θαη νρεκάησλ. Οη
πηλαθίδεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εηηθέηεο πνπ απαηηνχληαη ζηε ηήιε (5) θαη, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, ζηε
ηήιε (6) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 γηα ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζην
εκπνξεπκαηνθηβψηην, MEGC, εκπνξεπκαηνθηβψηην−δεμακελή, θνξεηή δεμακελή ή φρεκα θαη πξέπεη λα

PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - ΤΠΟΓΡΑΖ 2.2

18

Κεθάιαην Γ: Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR - Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο νκάδσλ-ζηφρσλ

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δίλνληαη ζηελ § 5.3.1.7. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα απεηθνλίδνληαη ζε θφλην
αληίζεηνπ ρξψκαηνο, ή λα έρνπλ νξηαθή γξακκή κε ηειείεο ή ζπλερή.
Ζ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζε νρήκαηα γηα ρχκα κεηαθνξά, βπηηνθφξα νρήκαηα, νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο
δνρείσλ θαη νρήκαηα κε απνζπλδεφκελεο δεμακελέο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο § 5.3.1.4.
πγθεθξηκέλα:
Οη πηλαθίδεο ζηα νρήκαηα θαη ηα βπηηνθφξα νρήκαηα πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ζην
πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο.
Όηαλ ην βπηηνθφξν φρεκα ή ε απνζπλαξκνινγνχκελε δεμακελή πνπ κεηαθέξεηαη ζην φρεκα έρεη πνιιαπιά
δηακεξίζκαηα θαη κεηαθέξεη δχν ή πεξηζζφηεξα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα, νη θαηάιιειεο πηλαθίδεο ζα
απεηθνλίδνληαη θαηά κήθνο θάζε πιεπξάο ζηε ζέζε ησλ ζρεηηθψλ δηακεξηζκάησλ θαη κία πηλαθίδα απφ θάζε
ηχπν ζα παξνπζηάδεηαη ζε θάζε πιεπξά ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Ωζηφζν, εάλ φια ηα δηακεξίζκαηα
πξέπεη λα θέξνπλ ηηο ίδηεο πηλαθίδεο, νη πηλαθίδεο απηέο αξθεί λα απεηθνλίδνληαη κία θνξά κφλν θαηά κήθνο
θάζε πιεπξάο θαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο.
Όηαλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα πηλαθίδεο απαηηνχληαη γηα ην ίδην δηακέξηζκα, νη πηλαθίδεο απηέο ζα
απεηθνλίδνληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε.
Όηαλ, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο κεηαθνξάο ππνθείκελεο ζηελ παξνχζα νδεγία ή ζην ηέινο κίαο κεηαθνξάο
ππνθείκελεο ζηελ παξνχζα νδεγία, ε δεμακελή ηνπ επηθαζήκελνπ νρήκαηνο δηαρσξίδεηαη απφ ην ξπκνπιθφ ηεο
πξνθεηκέλνπ λα θνξησζεί ζε πινίν, νη πηλαθίδεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαη ζην κπξνζηηλφ κέξνο ηνπ
επηθαζήκελνπ νρήκαηνο.
Κελά βπηηνθφξα νρήκαηα, νρήκαηα κε απνζπλδεφκελεο δεμακελέο, νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρηψλ δνρείσλ,
MEGCs, εκπνξεπκαηνθηβψηηα−δεμακελέο θαη θνξεηέο δεμακελέο αθάζαξηα θαη ρσξίο αθαίξεζε ησλ αεξίσλ,
θαη θελά νρήκαηα θαη εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα ρχκα κεηαθνξά, αθάζαξηα, πξέπεη λα ζπλερίδνπλ λα εθζέηνπλ
ηηο απαηηνχκελεο πηλαθίδεο γηα ην πξνεγνχκελν θνξηίν.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο επηζήκαλζεο κε πηλαθίδεο πνξηνθαιί ρξψκαηνο γηα Β/Ο θαη άιια
νρήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ζχκθσλα κε ηελ § 5.3.2 «Δπηζήκαλζε κε πηλαθίδα ρξψκαηνο
πνξηνθαιί». Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ θαη ην UN φπσο
ππνδεηθλχεηαη ζηηο ηήιεο (20) θαη (1) ηνπ Πίλαθα A ηνπ Κεθαιαίνπ 3.2 αληηζηνίρσο, γηα θάζε κία απφ ηηο νπζίεο
πνπ κεηαθέξνληαη ζηε δεμακελή ή ζην δηακέξηζκα ηεο δεμακελήο ή ζην ζηνηρείν ηνπ νρήκαηνο κε ζπζηνηρίεο. Ζ
ζεκαζία ησλ αξηζκψλ αλαγλψξηζεο θηλδχλνπ δίδεηαη ζηελ § 5.3.2.3 ηεο πκθσλίαο.
 Τεθκεξίσζε
Κάζε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ ADR πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
ηεθκεξίσζε φπσο θαζνξίδεηαη ζην Κεθάιαην 5.4. Ο απνζηνιέαο πξέπεη λα παξαδίδεη ζηνλ κεηαθνξέα φιεο ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζε κνξθή έγγξαθεο ηεθκεξίσζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πκθσλίαο. Δηδηθφηεξα,
ηα έγγξαθα κεηαθνξάο (ή ην έγγξαθν κεηαθνξάο) πξέπεη λα πεξηέρνπλ γηα θάζε κία απφ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο,
πιηθά ή είδε πνπ παξαδίλνληαη πξνο κεηαθνξά φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηελ § 5.4.1 (αξηζκφο
UN, νλνκαζία απνζηνιήο θαη ηερληθή νλνκαζία, νκάδα ζπζθεπαζίαο, αξηζκφο θαη πεξηγξαθή-θσδηθνί
ζπζθεπαζίαο ησλ θφισλ, ζπλνιηθέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, νλνκαζία θαη δηεχζπλζε απνζηνιέα
θαη παξαιήπηε, θιπ.).
Σν έγγξαθν κεηαθνξάο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ζηελ επίζεκε γιψζζαο ηεο ρψξαο απνζηνιήο θαη επίζεο ζηελ
Αγγιηθή, Γαιιηθή ή Γεξκαληθή, εθηφο αλ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε κεηαθνξηθή
επηρείξεζε ρσξψλ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά.
Αλαιπηηθά ηα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα κέζα κεηαθνξάο (π.ρ. βπηηνθφξα) ζχκθσλα κε ηελ ADR
δίλνληαη ζηελ § 8.1.2 ηεο πκθσλίαο (βι. παξαθάησ Απαηηήζεηο γηα πιεξψκαηα νρεκάησλ, εμνπιηζκφ, δηαδηθαζία
θαη ηεθκεξίσζε, Μέξνο 8).
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 Γξαπηέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ § 5.4.3 ηεο Σπκθσλίαο ADR
Οη γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνχ θαηά ηε κεηαθνξά πξέπεη λα παξέρνληαη απφ
ηνλ απνζηνιέα θαη λα δίλνληαη ζην πιήξσκα ηνπ νρήκαηνο ζε γιψζζα/γιψζζεο πνπ ην θάζε κέινο ηνπ
νρήκαηνο κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα θαηαλνήζεη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ. Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο κε ηε
ζεηξά ηνπο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ θνξηψλνληαη θαη λα
ζπκβνπιεχνληαη ηηο έγγξαθεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνβνχλ ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο ή ζπκβάληνο.
Οη ελέξγεηεο απηέο γηα ην πιήξσκα ηνπ νρήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ πκθσλία ADR πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη, φπνπ
είλαη αζθαιέο θαη πξαθηηθά εθαξκφζηκν :
- Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο, ζβήζηκν ηνπ θηλεηήξα θαη απνκφλσζε ηεο κπαηαξίαο
ελεξγνπνηψληαο ηνλ θεληξηθφ δηαθφπηε, φπνπ απηφο ππάξρεη.
- Απνθπγή ησλ πεγψλ αλάθιεμεο, ηδηαίηεξα απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαη αλνίγκαηνο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ.
- Δηδνπνίεζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην ζπκβάλ ή ην αηχρεκα
θαη ηηο νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη.
- Σν πιήξσκα πξέπεη λα θνξέζεη ηα γηιέθα πξνεηδνπνίεζεο θαη λα ηνπνζεηήζεη ηα απηνζηεξηδφκελα ζήκαηα
πξνεηδνπνίεζεο.
- Έγγξαθα κεηαθνξάο άκεζα δηαζέζηκα απφ ην πιήξσκα γηα ηηο ππεξεζίεο έθηαθηεο αλάγθεο θαηά ηελ άθημή
ηνπο ζην ρψξν ηνπ αηπρήκαηνο.
- Σν πιήξσκα δελ πξέπεη λα πεξπαηά ή λα αγγίδεη ρπκέλεο νπζίεο θαη απνθπγή εηζπλνήο αηκψλ, θαπλνχ,
ζθφλεο θαη αεξίσλ ζηεθφκελνη αληίζεηα κε ηνλ άλεκν.
- Όπνπ είλαη απαξαίηεην θαη αζθαιέο, λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππξνζβεζηήξεο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε κηθξψλ/
αξρηθψλ θινγψλ ζε ιάζηηρα, θξέλα θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θηλεηήξα.
- Οη θσηηέο ζηα δηακεξίζκαηα θνξηίνπ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη απφ ην πιήξσκα ηνπ νρήκαηνο.
- Όπνπ είλαη απαξαίηεην θαη αζθαιέο, λα ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ νρήκαηνο γηα ηελ απνθπγή
δηαξξνψλ ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ή ζην ζχζηεκα απνρέηεπζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαξξνψλ.
- Απνκάθξπλζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ησλ άιισλ πξνζψπσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ αηπρήκαηνο ή ηνπ επείγνληνο
πεξηζηαηηθνχ θαη ηήξεζε ησλ ζπκβνπιψλ ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο.
- Απνκάθξπλζε ησλ κνιπζκέλσλ ξνχρσλ θαη ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ κνιπζκέλνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ
θαη δηαρείξηζε απηψλ κε αζθάιεηα.
Πξφζζεηεο νδεγίεο γηα ηα κέιε πιεξψκαηνο ησλ νρεκάησλ αλαθνξηθά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ ησλ
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ αλάινγα κε ηε θιάζε θαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ αλάινγα κε ηηο
επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο παξαηίζεληαη ζε Πίλαθα ζηελ § 5.4.3 ηεο πκθσλίαο.
Ο εμνπιηζκφο πξνζσπηθήο θαη γεληθήο πξνζηαζίαο γηα ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο γεληθψλ ή εηδηθψλ θηλδχλσλ πνπ
πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην φρεκα ζχκθσλα κε ην Σκήκα 8.1.5 ηεο πκθσλίαο ADR πεξηιακβάλεη ηα θάησζη:
Δμνπιηζκφο επί ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (κνλάδα κεηαθνξάο) γηα φιεο ηηο θιάζεηο
- Γηα θάζε φρεκα, ηάθνο ηξνρψλ ζε κέγεζνο θαηάιιειν γηα ην κέγηζην βάξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο δηακέηξνπ
ηνπ ηξνρνχ.
- Γχν απηνζηεξηδφκελα πξνεηδνπνηεηηθά ζήκαηα
- Τγξά θαζαξηζκνχ καηηψλα
Γηα θάζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο νρήκαηνο :
- Γηιέθν πξνεηδνπνίεζεο θηλδχλνπ (π.ρ. φπσο πεξηγξάθεηαη ζην πξφηππν ΔΝ 471).
- Φνξεηή ζπζθεπή θσηηζκνχ (θαθφο).
- Πξνζηαηεπηηθά γάληηα.
- Πξνζηαηεπηηθά καηηψλ (πξνζηαηεπηηθά γπαιηά).
Πξφζζεηνο εμνπιηζκφο γηα νξηζκέλεο θιάζεηο:

α

Γελ ρξεηάδεηαη γηα ηηο πηλαθίδεο θηλδχλνπ 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 θαη 2.3.

PROTEAS LIFE09 ENV/GR/000291 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ - ΤΠΟΓΡΑΖ 2.2

20

Κεθάιαην Γ: Δπξσπατθή Σπκθσλία ADR - Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο νκάδσλ-ζηφρσλ

-

Μάζθα δηαθπγήο θηλδχλνπβ γηα θάζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο νρήκαηνο γηα ηνπο θηλδχλνπο κε αξηζκφ
εηηθέηαο 2.3 ή 6.1.
Φηπάξηγ.
Σάπα απνζηξάγγηζεογ.
Γνρείν ζπιινγήο απφ πιαζηηθφγ.

Απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ζπζθεπαζηψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κεζαίαο ρσξεηηθφηεηαο
γηα θνξηία ρχκα (IBC), κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, δεμακελψλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα θνξηία ρχκα
(Μέξνο 6)
Σν Μέξνο απηφ θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπαζηψλ, δνρείσλ, ελδηάκεζσλ
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα ρχκα κεηαθνξά, κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, θνξεηψλ δεμακελψλ, βπηηνθφξσλ θνξηακαμψλ
θαη άιισλ δεμακελψλ.
Οη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπζθεπαζηψλ3 φπσο βαξέιηα, κπηηφληα, θηβψηηα, ζάθνη,
ζχλζεηεο ζπζθεπαζίεο δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ειαθξνχ πεξηηππψκαηνο κεηαιιηθέο ζπζθεπαζίεο θαζνξίδνληαη ζην
Κεθάιαην 6.1.
ην θεθάιαην 6.2 θαζνξίδνληαη γηα δνρεία πίεζεο, δνρεία αεξνιπηψλ θαη κηθξά δνρεία πνπ πεξηέρνπλ αέξην
(θχζηγγεο αεξίνπ) θαη θχζηγγεο θπςειψλ θαπζίκσλ πνπ πεξηέρνπλ πγξνπνηεκέλν εχθιεθην αέξην νη απαηηήζεηο
ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο, πιηθψλ, ιεηηνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ, έγθξηζεο, ζήκαλζεο, αξρηθήο θαη πεξηνδηθήο
επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ φπσο θαη νη απαηηήζεηο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ηνπο θνξείο επηζεψξεζεο νη νπνίνη
είλαη ππεχζπλνη λα εθηεινχλ ηηο δνθηκέο, επηζεσξήζεηο θαη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη.
Οη απαηηήζεηο θαηαζθεπήο θαη ειέγρνπ γηα κνιπζκαηηθέο νπζίεο ηεο θιάζεο 6.2 θαη πιηθά ηεο θιάζεο 7 δίλνληαη
αληίζηνηρα ζηα Κεθάιαηα 6.3 θαη 6.4.
ην θεθάιαην 6.5 δίλνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο θαη απαηηήζεηο ειέγρνπ γηα ηα ελδηάκεζα
εκπνξεπκαηνθηβψηηα γηα κεηαθνξά ρχκα (IBCs) θαη εηδηθφηεξα θαηαγξάθνληαη νη απαηηήζεηο γηα θαηεγνξίεο IBCs
(κεηαιιηθά, εχθακπηα, άθακπηα πιαζηηθά, ζχλζεηα, ηλνζαλίδεο, μχιηλα, θιπ.).
Αληίζηνηρα ζην θεθάιαην 6.6 θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ
ζπζθεπαζηψλ (γεληθέο απαηηήζεηο, θσδηθνί ησλ ηχπσλ ησλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ, επηζήκαλζε, εηδηθέο απαηηήζεηο
γηα κεηαιιηθέο κεγάιεο ζπζθεπαζίεο, ζπζθεπαζίεο εχθακπηνπ πιηθνχ, πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο, απφ ηλνζαλίδεο,
μχιηλεο ζπζθεπαζίεο, απαηηήζεηο ειέγρσλ, πηζηνπνίεζε θαη αλαθνξά ειέγρνπ).
Οη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, επηζεψξεζε θαη δνθηκέο θνξεηψλ δεμακελψλ γηα ηε κεηαθνξά
επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη UN πνιιαπιψλ ζηνηρείσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αεξίσλ (MEGCs) δίλνληαη ζην
θεθάιαην 6.7. Δηδηθφηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζε ζρεδηαζηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο φπσο ειάρηζην πάρνο
Γηα παξάδεηγκα κηα κάζθα θηλδχλνπ κε θίιηξν αεξίσλ/ζθφλεο ηχπνπ A1B1E1K1-P1 ή A2B2E2K2-P2 πνπ είλαη ζχκθσλε κε
απηή πνπ πεξηγξάθεη ην πξφηππν ΔΝ 141.
γ Απαηηείηαη κφλν γηα ηηο πηλαθίδεο θηλδχλνπ 3, 4.1, 4.3, 8 θαη 9.
β

3

Δμαηξνχληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο θφια πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα ηεο Κιάζεο 7, ηεο Κιάζεο 6.2,
δνρεία πίεζεο πνπ πεξηέρνπλ αέξηα ηεο Κιάζεο 2, θφια ησλ νπνίσλ ην θαζαξφ βάξνο ππεξβαίλεη ηα 400 kg θαη ζπζθεπαζίεο
κε ρσξεηηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα 450 ιίηξα.
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πεξηβιήκαηνο, εμνπιηζκφο εμππεξέηεζεο γηα πξνζηαζία έλαληη ηνπ θηλδχλνπ μεβηδψκαηνο ή βιάβεο ζηε δηάξθεηα
κεηαθνξάο ή ρεηξηζκνχο, αλνίγκαηα ππζκέλα, ζπζθεπέο εθηφλσζεο πίεζεο, ζπζθεπέο κεηξήζεσλ, ππνζηεξίγκαηα
θνξεηψλ δεμακελψλ, πιαίζηα, πξνζαξηήκαηα αλχςσζεο θαη θαζήισζεο, έγθξηζε ζρεδηαζκνχ, επηζεψξεζε,
δνθηκέο θαη επηζήκαλζε.
Οη απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζηαζεξψλ δεμακελψλ (βπηηνθφξσλ νρεκάησλ),
απνζπλαξκνινγνχκελσλ δεμακελψλ, δεμακελψλ - εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη δεμακελψλ ζε θηλεηά ακαμψκαηα (swap
bodies), κε πεξηβιήκαηα απφ κεηαιιηθά πιηθά θαη νρεκάησλ κεηαθνξάο ζπζηνηρίαο δνρείσλ θαη πνιιαπιψλ
ζηνηρείσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ αεξίσλ (MEGCs) δίλνληαη ζην θεθάιαην 6.8. Δηδηθφηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζηα
πιηθά θαη ην ειάρηζην πάρνο ηνπ πεξηβιήκαηνο, θαζψο θαη ζε άιιεο θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο, ζηα είδε
εμνπιηζκνχ ησλ δεμακελψλ (ζσιελψζεηο, παξεκβχζκαηα, βαιβίδεο δηαθνπήο ζηα δηακεξίζκαηα ησλ δεμακελψλ
πνπ γεκίδνπλ απφ ηνλ ππζκέλα, θιπ.), ζηελ έγθξηζε ηχπνπ γηα θάζε λέν ηχπν νρήκαηνο-δεμακελήο, δεμακελήοεκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, θιπ., ζηηο επηζεσξήζεηο θαη ηηο δνθηκέο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα πεξηβιήκαηα
θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο (δνθηκή πδξαπιηθήο πίεζεο, ζηεγαλφηεηαο, θιπ.), ζηελ επηζήκαλζε θάζε δεμακελήο, ζηα
πξφηππα θαηαζθεπήο θαη ζρεδηαζκνχ, επηζεψξεζεο θαη δνθηκψλ.
Οη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ, ηελ έγθξηζε ηχπνπ, έιεγρν θαη ζήκαλζε ζηαζεξψλ
δεμακελψλ (βπηηνθφξσλ νρεκάησλ), απνζπλαξκνινγνχκελσλ δεμακελψλ, εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ - δεμακελψλ θαη
δεμακελψλ θηλεηψλ ακαμσκάησλ (swap bodies) εληζρπκέλσλ κε θάτκπεξ (FRP) δίλνληαη ζην θεθάιαην 6.9, ελψ
θεθάιαην 6.10 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δεμακελέο απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ θελφ. ην θεθάιαην 6.11
αλαθέξνληαη νη απαηηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, επηζεψξεζε θαη δνθηκέο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα
θνξηία ρχκα.
Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, θφξησζεο, εθθφξησζεο θαη δηαρείξηζεο (Μέξνο 7)
Ζ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ππφθεηηαη ζηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ κεηαθνξάο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 7.1, ε κεηαθνξά ζε θφια γίλεηαη ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 7.2, ε ρχκα
κεηαθνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 7.3 θαη ε κεηαθνξά ζε δεμακελέο ζχκθσλα κε ην θεθάιαην 7.4.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 7.5 αλαθνξηθά ζηε θφξησζε, εθθφξησζε θαη
δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ.
ην θεθάιαην 7.2 παξαηίζεληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαθνξά ζε θφια, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ηα θφια
κπνξνχλ λα θνξηψλνληαη ζε θιεηζηά, αλνηρηά ή θαιπκκέλα νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα.
Δπηθίλδπλα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ρχκα ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα, νρήκαηα ή εκπνξεπκαηνθηβψηηα
γηα κεηαθνξά ρχκα ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 7.3 κφλν εάλ εθαξκφδνληαη νη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηαπηνπνηνχληαη
απφ ηνπο θσδηθνχο ΒΚ ή VV (ζηήιε 10 θαη 17 ηνπ Πίλαθα Α ηνπ θεθ. 3.2).
Αληίζηνηρα επηθίλδπλα αγαζά κπνξνχλ λα κεηαθέξνληαη ζε δεμακελέο φηαλ ππάξρεη ν θσδηθφο ζηε ζηήιε 10 ή 12
ηνπ Πίλαθα Α ηνπ θεθ. 3.2 ή φηαλ κηα αξκφδηα αξρή έρεη εθδψζεη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπκθσλία κε ηηο ζπλζήθεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζην θεθ. 6.7.1.3.
Αλαθνξηθά ζηε θφξησζε, εθθφξησζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, νη ζεκαληηθφηεξεο δηαηάμεηο
ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 7.5 πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη:
Ζ θφξησζε δελ πξέπεη λα εθηειείηαη εάλ ν έιεγρνο ησλ εγγξάθσλ ή ε νπηηθή εμέηαζε ησλ ηχπσλ κεηαθνξάο
θαη ηνπ εμνπιηζκνχ θφξησζεο/ εθθφξησζεο δείρλνπλ φηη δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.
Αληίζηνηρα ε εθθφξησζε δελ πξέπεη λα εθηειείηαη εάλ νη παξαπάλσ επηζεσξήζεηο απνθαιχςνπλ ειιείςεηο
πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ αζθάιεηα ή ηελ αζθαιή εθθφξησζε.
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Κφια πνπ θέξνπλ δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο θηλδχλνπ δελ πξέπεη λα θνξηψλνληαη ζην ίδην φρεκα ή
εκπνξεπκαηνθηβψηην εθηφο εάλ επηηξέπεηαη κηθηή θφξησζε ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα ηεο πκθσλίαο κε
βάζε ηηο εηηθέηεο θηλδχλνπ πνπ θέξνπλ ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.
ηα νρήκαηα θαη ζηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα φπνπ είλαη εθηθηφ πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη ζπζθεπέο νη νπνίεο
δηεπθνιχλνπλ ηελ αζθάιηζε θαη δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ πιηθψλ. Κφια πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο
θαη κε ζπζθεπαζκέλα επηθίλδπλα είδε πξέπεη λα αζθαιίδνληαη κε θαηάιιεια κέζα (π.ρ. ηκάληεο ζηεξέσζεο,
πξνζαξκνδφκελνπο βξαρίνλεο, θιπ.) ζην φρεκα ή ην εκπνξεπκαηνθηβψηην ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη θάζε
απειεπζέξσζε επηθίλδπλσλ πιψλ.
Σα θφια δελ πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη εθηφο θαη εάλ είλαη ζρεδηαζκέλα θαηάιιεια. Σήξεζε ησλ θαλφλσλ
ζπκβαηφηεηαο ζε πεξίπησζε ζηνίβαμεο θφια δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ.
Καζαξηζκφο ηνπ βαγνληνχ ή ηνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ, ζε πεξίπησζε δηαθπγήο πεξηερνκέλνπ επηθίλδπλνπ
εκπνξεχκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ εθθφξησζε. Δάλ δελ είλαη δπλαηφο ν θαζαξηζκφο επηηφπνπ, ην βαγφλη ή
εκπνξεπκαηνθηβψηην ζα πξέπεη λα κεηαθέξεηαη κε θαηάιιειε πξνζνρή ζην πιεζηέζηεξν κέξνο φπνπ κπνξεί
λα γίλεη θαζαξηζκφο.
Μέιε ηνπ πιεξψκαηνο δελ κπνξνχλ λα αλνίγνπλ έλα θφιν πνπ πεξηέρεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα.
Καζαξηζκφο νρήκαηνο ή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζε πεξίπησζε δηαθπγήο επηθίλδπλεο νπζίαο θαηά ηελ
εθθφξησζε, φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα θαη πξηλ απφ ηελ επαλαθφξησζε.
Σήξεζε ησλ πξφζζεησλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα νξηζκέλεο θιάζεηο ή ζπγθεθξηκέλα εκπνξεχκαηα
ζχκθσλα κε ηελ § 7.5.11.
Απαηηήζεηο γηα πιεξψκαηα νρεκάησλ, εμνπιηζκφ, δηαδηθαζία θαη ηεθκεξίσζε (Μέξνο 8)
ην θεθάιαην 8.1 πεξηιακβάλνληαη νη γεληθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο κνλάδεο κεηαθνξάο θαη ζηνλ εμνπιηζκφ
απηψλ. πγθεθξηκέλα κηα κνλάδα κεηαθνξάο θνξησκέλε κε επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα δε κπνξεί ζε θακηά πεξίπησζε
λα πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξα απφ έλα ξπκνπιθνχκελν (ή εκηξπκνπιθνχκελν) φρεκα.
Σα έγγξαθα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ηα κέζα κεηαθνξάο (π.ρ. βπηηνθφξα) ζχκθσλα κε ηελ ADR (§ 8.1.2 ηεο
πκθσλίαο) πεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη:
Καηάιιεια έγγξαθα κεηαθνξάο ηα νπνία λα θαιχπηνπλ φια ηα επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πνπ κεηαθέξνληαη κε
ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. UN numbers, νλνκαζία θνξηίνπ απνζηνιήο, ζπλνιηθέο πνζφηεηεο, θιπ.)
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 5.4 θαη ηελ § 5.4.1 ηεο ADR θαη φπνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ
ζπζθεπαζίαο εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ ζχκθσλα κε ηελ § 5.4.2 (Κεθάιαην 5.4 Σεθκεξίσζε).
Γξαπηέο νδεγίεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ.
Μέζα αλαγλψξηζεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθία θάζε κέινπο πιεξψκαηνο ηνπ νρήκαηνο.
Πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο (ηεο κνλάδα κεηαθνξάο ή ζηνηρείν απηήο) φπνπ απαηηείηαη.
Πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο ηνπ νδεγνχ.
Έλα αληίγξαθν ηεο έγθξηζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ απαηηείηαη ζηελ 5.4.1.2.1 (c) ή (d), ή ζηελ
5.4.1.2.3.3.
Σα Β/Ο θαη γεληθφηεξα νη κνλάδεο κεηαθνξάο πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα θέξνπλ
θαηάιιειεο πηλαθίδεο θαη ζεκάλζεηο ζχκθσλα κε ην Κεθάιαην 5.3.
Αλαθνξηθά ζηνλ εμνπιηζκφ ππξφζβεζεο ζηηο κνλάδεο κεηαθνξάο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηεο § 8.1.4,
ελψ αλαθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ πξνζσπηθήο θαη γεληθήο πξνζηαζίαο γηα ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο γεληθψλ ή εηδηθψλ
θηλδχλσλ πνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην φρεκα γίλεηαη ζην Σκήκα 8.1.5 ηεο πκθσλίαο ADR (βι. παξαπάλσ Γξαπηέο
νδεγίεο αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ § 5.4.3 ηεο πκθσλίαο ADR).
ην θεθάιαην 8.2 γίλεηαη αλαθνξά ζηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ
νρήκαηνο. Οη νδεγνί νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα πξέπεη λα θαηέρνπλ έλα πηζηνπνηεηηθφ
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή απφ νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ αλαγλσξηζκέλν απφ εθείλε ηελ αξρή πνπ λα
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αλαθέξεη φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη έρνπλ πεξάζεη εμέηαζε πάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ. Σν πηζηνπνηεηηθφ
εθπαίδεπζεο έρεη δηάξθεηα 5 έηε θαη αλαλεψλεηαη κε θαηάιιειν αλαλεσηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο.
Σα πξνγξάκκαηα αλαλεσηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ γίλνληαη ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο
ελεκέξσζεο ησλ νδεγψλ θαη πξέπεη λα θαιχπηνπλ λέεο εμειίμεηο ζρεηηθέο κε ηερληθά θαη λνκηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηηο νπζίεο.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ 8.3 αλαθνξηθά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξψκαηνο
ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ:
Απαγφξεπζε κεηαθνξάο άιισλ επηβαηψλ εθηφο απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζηα νρήκαηα επηθίλδπλσλ
εκπνξεπκάησλ.
Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπζθεπέο
θαηαπνιέκεζεο ηεο θσηηάο.
Απαγφξεπζε αλνίγκαηνο θφισλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα απφ ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο (ηνλ
νδεγφ ή ηνλ βνεζφ ηνπ νδεγνχ).
Οη θνξεηέο ζπζθεπέο θσηηζκνχ δελ πξέπεη λα έρνπλ νπνηαδήπνηε κεηαιιηθή επηθάλεηα πνπ κπνξεί λα
παξάγεη ζπηλζήξεο.
Απαγφξεπζε θαπλίζκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θνληά
ζηα νρήκαηα θαη κέζα ζηα νρήκαηα.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο ε κεραλή ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζβεζηή εθηφο
απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε κεραλή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ή άιισλ
ζπζθεπψλ γηα ηε θφξησζε ή εθθφξησζε ηνπ νρήκαηνο θαη νη λφκνη ηεο ρψξαο ζηελ νπνία ην φρεκα ιεηηνπξγεί
επηηξέπνπλ ηέηνηα ρξήζε.
Κακηά κνλάδα κεηαθνξάο πνπ κεηαθέξεη επηθίλδπλα εκπνξεχκαηα δελ κπνξεί λα ζηαζκεχεη ρσξίο ηε ρξήζε
θξέλσλ ζηάζκεπζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα κεηαθνξάο είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα πέδεζεο ABS (αληηκπινθαξηζηηθφ
ζχζηεκα θξελαξίζκαηνο) πνπ απνηειείηαη απφ απηνθηλνχκελν φρεκα θαη έλα O3 ή O4 ξπκνπιθνχκελν ή
ζπλδέζεηο ζα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα ζπλδέεηαη ην ξπκνπιθφ θαη ην ξπκνπιθνχκελν.
ην θεθάιαην 8.5 παξαηίζεληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο θιάζεηο θαη νπζίεο.
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Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη έγθξηζε νρεκάησλ (Μέξνο 9)
Σα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νπζηψλ (π.ρ. βπηηνθφξα νρήκαηα, ηχπνο
νρήκαηνο FL4 ή ΑΣ5) πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο 9 ηεο πκθσλίαο
«Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη έγθξηζε νρεκάησλ» νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαηαζθεπαζηηθέο
απαηηήζεηο, έγθξηζε ηχπνπ, έγθξηζε ADR θαη εηήζηα ηερληθή επηζεψξεζε.
Δηδηθφηεξα, ηα κέζα κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ νπζηψλ θείκελα ζε έγθξηζε ADR φπσο ηα νρήκαηα FL (π.ρ. βπηηνθφξα
νρήκαηα ιεπθψλ πξντφλησλ) θαη AT (π.ρ. βπηηνθφξα νρήκαηα καχξσλ πξντφλησλ), νρήκαηα OX6 (κεηαθνξά
ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ ζε ζηαζεξέο ή απνζπλδεφκελεο δεμακελέο), θιπ. πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ 9.2 ηεο ADR θαη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ADR
(πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ νρήκαηνο κε εηήζηα αλαλέσζε) απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο ηαμηλφκεζήο ηνπο.
Γηα ην ζθνπφ απηφ ηα νρήκαηα ππφθεηληαη ζε εηήζηα ηερληθή επηζεψξεζε ζηε ρψξα ηαμηλφκεζήο ηνπο, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Μέξνπο 9 ηεο ADR θαη νη γεληθνί θαλνληζκνί αζθαιείαο
(πνπ αθνξνχλ ζε θξέλα, θσηηζκφ, θιπ.). Ζ ζπκθσλία ηνπ νρήκαηνο ζηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο πηζηνπνηείηαη είηε
απφ ηελ επέθηαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ή απφ ηελ έθδνζε λένπ πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο. Ζ εγθπξφηεηα ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ζα πξέπεη λα εθπλέεη φρη αξγφηεξα απφ έλα έηνο κεηά απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηερληθήο
επηζεψξεζεο ηνπ νρήκαηνο πνπ πξνεγείηαη ηεο έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
ην θεθάιαην 9.2 γίλεηαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ νρεκάησλ, νη
νπνίεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηνλ ηχπν ησλ νρεκάησλ (FL, ΑΣ, OX θιπ.) θαη πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
αλαθνξηθά ζηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηνλ εμνπιηζκφ πέδεζεο, θαη ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ απφ θσηηά.
ην θεθάιαην 9.7 πξνζδηνξίδνληαη πξφζζεηεο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε ζηαζεξέο δεμακελέο (βπηηνθφξα
νρήκαηα, Β/Ο), νρήκαηα κεηαθνξάο ζπζηνηρηψλ δνρείσλ θαη πιήξε ή νινθιεξσκέλα νρήκαηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά επηθηλδχλσλ ζε απνζπλαξκνινγνχκελεο δεμακελέο κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε
απφ 1 m3 ή ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα-δεμακελέο, θνξεηέο δεμακελέο ή MEGCs ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 3 m3.
Οη απαηηήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη:
Απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε δεμακελέο
Οη ζηαζεξέο δεμακελέο ή απνζπλδεφκελεο δεμακελέο απφ κέηαιιν ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ 6.8.

4

Όρεκα FL ζεκαίλεη: (a) έλα φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά πγξψλ κε ζεκείν αλάθιεμεο φρη πςειφηεξν απφ 60°C
(κε εμαίξεζε ην θαχζηκν ληίδει πνπ είλαη ζχκθσλν κε ην πξφηππν EN 590:2004, ην αεξηέιαην, θαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο
(ειαθξχ) – UN1202 − κε ζεκείν αλάθιεμεο φπσο θαζνξίδεηαη ζην πξφηππν EN 590:2004), ζε ζηαζεξέο δεμακελέο ή
απνζπλδεφκελεο δεμακελέο κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1 m3, ή ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηαδεμακελέο ή θνξεηέο δεμακελέο κε
ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 3 m3, ή (b) έλα φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά εχθιεθησλ αεξίσλ ζε ζηαζεξέο
δεμακελέο ή απνζπλδεφκελεο δεμακελέο κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1 m3, ή ζε εκπνξεπκαηνθηβψηηα−δεμακελέο ή θνξεηέο
δεμακελέο ή MEGCs κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 3 m3, ή (c) φρεκα κε ζπζηνηρία δνρείσλ κε ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ
1 m3 γηα κεηαθνξά εχθιεθησλ αεξίσλ.
5
Όρεκα AT ζεκαίλεη: (a) έλα φρεκα, άιιν απφ EX/III, FL ή OX, πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ
ζε ζηαζεξέο δεμακελέο ή απνζπλδεφκελεο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 1 m3 ή ζε δεμακελέο
εκπνξεπκαηνθηβψηηα, θνξεηέο δεμακελέο ή MEGCs ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 3 m3, ή (b) φρεκα κε ζπζηνηρία δνρείσλ κε
ρσξεηηθφηεηα κεγαιχηεξε απφ 1 m3, άιισλ απφ νρήκαηα FL.
6
Όρεκα OX ζεκαίλεη έλα φρεκα πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ, ζηαζεξνπνηεκέλνπ ή
ππεξνμείδηνπ ηνπ πδξνγφλνπ, ζε πδαηηθφ δηάιπκα ζηαζεξνπνηεκέλν κε πεξηζζφηεξν απφ 60% ππεξνμείδην ηνπ πδξνγφλνπ
(Κιάζε 5.1, UN2015) ζε ζηαζεξέο δεμακελέο ή απνζπλδεφκελεο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 1 m3, ή ζε
εκπνξεπκαηνθηβψηηα−δεμακελέο ή θνξεηέο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 3 m3.
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Σπλδέζεηο
Οη ζπλδέζεηο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα αληέρνπλ ζηαηηθέο θαη δπλακηθέο θαηαπνλήζεηο ζε
θαλνληθέο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, θαη ειάρηζηεο θαηαπνλήζεηο φπσο νξίδνληαη ζηηο 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 έσο
6.8.2.1.15 θαη 6.8.2.1.16 ζηελ πεξίπησζε βπηηνθφξσλ νρεκάησλ, νρεκάησλ κεηαθνξάο ζπζηνηρηψλ δνρείσλ, θαη
νρεκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ απνζπλαξκνινγνχκελεο δεμακελέο.
Γείσζε νρεκάησλ FL
Οη δεμακελέο απφ κέηαιιν ή πιαζηηθφ πιηθφ εληζρπκέλν κε ίλεο ησλ βπηηνθφξσλ νρεκάησλ FL θαη ηα ζηνηρεία ησλ
ζπζηνηρηψλ νρεκάησλ FL πξέπεη λα ελψλνληαη κε ην ακάμσκα κε ηνπιάρηζηνλ κηα θαηάιιειε ειεθηξηθή ζχλδεζε.
Οπνηαδήπνηε επαθή κε κέηαιιν ηθαλή λα πξνθαιέζεη ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε πξέπεη λα απνθεχγεηαη.
Σηαζεξφηεηα βπηηνθφξσλ νρεκάησλ
Σν ζπλνιηθφ πιάηνο ηεο ηζφγεηαο θέξνπζαο επηθάλεηαο (απφζηαζε κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ ζεκείσλ επαθήο κε ην
έδαθνο ηνπ δεμηνχ ηξνρνχ θαη ηνπ αξηζηεξνχ ηξνρνχ ηνπ ίδηνπ άμνλα) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 90%
ηνπ χςνπο ηνπ θέληξνπ βάξνπο ηνπ θνξησκέλνπ βπηηνθφξνπ νρήκαηνο. ε έλα αξζξσηφ φρεκα ην βάξνο ζηνπο
άμνλεο ηεο κνλάδαο πνπ κεηαθέξεη ην θνξηίν ηνπ θνξησκέλνπ εκηξπκνπιθνχκελνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 60%
ηνπ νλνκαζηηθνχ ζπλνιηθνχ θνξησκέλνπ βάξνο ηνπ πιήξνπο αξζξσηνχ νρήκαηνο.
Βπηηνθφξα νρήκαηα κε ζηαζεξέο δεμακελέο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 3 m3 πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε
κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζε πγξή ή ηεγκέλε θαηάζηαζε ειεγρφκελε κε πίεζε κηθξφηεξε απφ 4 bar,
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ECE Αξ. 1111 γηα πιεπξηθή ζηαζεξφηεηα, φπσο
δηνξζψζεθε, ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο εθαξκνγήο πνπ θαζνξίδνληαη εθεί. Οη απαηηήζεηο ηζρχνπλ γηα βπηηνθφξα
νρήκαηα ηα νπνία ηαμηλνκήζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ 1 Ηνπιίνπ 2003.
Οπίζζηα πξνζηαζία νρεκάησλ
Έλαο πξνθπιαθηήξαο επαξθψο αλζεθηηθφο ζε νπίζζηα ζχγθξνπζε πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλνο πάλσ ζε φιν
ην πιάηνο ηεο δεμακελήο ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο. Πξέπεη λα ππάξρεη έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 100 ρηι.
κεηαμχ ηνπ πίζσ ηνηρψκαηνο ηεο δεμακελήο θαη ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ πξνθπιαθηήξα (απηφ ην δηάζηεκα κεηξάηαη
απφ ην πην πίζσ ζεκείν ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο δεμακελήο ή απφ ηνλ εμέρνληα εμνπιηζκφ ή ηα αμεζνπάξ πνπ είλαη ζε
επαθή κε ηελ νπζία πνπ κεηαθέξεηαη). Γηα νρήκαηα κε αλαηξεπφκελν πιαίζην γηα ηε κεηαθνξά θνλησδψλ ή
θνθθσδψλ νπζηψλ θαη δεμακελή απνβιήησλ πνπ ιεηηνπξγεί κε θελφ κε αλαηξεπφκελν πιαίζην κε νπίζζηα
εθθφξησζε δελ απαηηείηαη πξνθπιαθηήξαο εάλ ν πίζσ εμνπιηζκφο ηνπ πιαηζίνπ δηαζέηεη κέζα πξνζηαζίαο ηα
νπνία εμέρνπλ απφ ην πιαίζην κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ν πξνθπιαθηήξαο.
Θεξκαληήξεο θαχζεο
Οη ζεξκαληήξεο θαχζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.3 θαη 9.2.4.7.4 θαη
9.2.4.7.5. Δπηπιένλ : α) Ο δηαθφπηεο κπνξεί λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο έμσ απφ ηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. β) Ζ
ζπζθεπή κπνξεί λα ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο έμσ απφ ην δηακέξηζκα ηνπ θνξηίνπ, θαη γ) Γελ είλαη απαξαίηεην λα
απνδεηθλχεηαη φηη ν ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο είλαη αλζεθηηθφο ζην κεησκέλν θχθιν επαλεθθίλεζεο.
Δάλ ην φρεκα πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη εηηθέηα ζχκθσλε
κε ηα πξφηππα Αξ. 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 ή 5.2, δελ πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην δηακέξηζκα ηνπ θνξηίνπ
δεμακελέο θαπζίκσλ, πεγέο ηζρχνο, είζνδνη αέξα θαχζεο ή αέξα ζέξκαλζεο θαζψο θαη έμνδνη απαγσγψλ
θαπζαεξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληήξα θαχζεο. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη φηη ε έμνδνο ηνπ
αέξα ζέξκαλζεο δελ κπνξεί λα εκπνδηζηεί απφ ην θνξηίν. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζεξκαίλεηαη ην θνξηίν δελ
πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνπο 50 °C. Θεξκαληήξεο εγθαηεζηεκέλνη κέζα ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ θνξηίνπ πξέπεη λα είλαη
ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλάθιεμε κίαο εθξεθηηθήο αηκφζθαηξαο ππφ ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο.
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Ηιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο
Ζ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζηα νρήκαηα FL γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ADR πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο
απαηηήζεηο ησλ 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 θαη 9.2.2.6. Οη πξνζζήθεο ή κεηαηξνπέο ησλ ειεθηξνινγηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ νρήκαηνο πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη νρήκαηα ηεο
ζρεηηθήο νκάδαο θαη Κιάζεο ζεξκνθξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο νπζίεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζνχλ.
Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο ζε νρήκαηα FL, ηνπνζεηεκέλνο ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ή κπνξεί λα ππάξμεη
εθξεθηηθή αηκφζθαηξα, ζε ηέηνηεο πνζφηεηεο ψζηε λα απαηηνχληαη εηδηθέο πξνθπιάμεηο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο
γηα ρξήζε ζε επηθίλδπλε πεξηνρή. Σέηνηνο εμνπιηζκφο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ηνπ IEC 60079
Μέξε 0 θαη 14 θαη ηηο πξφζζεηεο απαηηήζεηο ηνπ IEC 60079 Μέξε 1, 2, 5, 6, 7, 11 ή 182. Οη απαηηήζεηο γηα ηα
ειεθηξηθά ζθεχε θαη φξγαλα ηεο ζρεηηθήο νκάδαο θαη Κιάζεο ζεξκνθξαζίαο ζχκθσλα κε ηηο νπζίεο πνπ πξφθεηηαη
λα κεηαθεξζνχλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ IEC 60079 Μέξνο 14 2, πξέπεη λα είλαη ρξεζηκνπνηείηαη ε παξαθάησ θαηεγνξηνπνίεζε:
ΕΩΝΖ 0: Μέζα ζηα δηακεξίζκαηα ηεο δεμακελήο, εμνπιηζκφο γηα ηελ πιήξσζε θαη άδεηαζκα θαη γξακκέο
αλάθηεζεο αηκψλ θαη ΕΩΝΖ 1: Μέζα ζηα θηβψηηα εμαξηεκάησλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
πιήξσζε θαη άδεηαζκα θαη εληφο 0.5 κ. απφ ζπζθεπέο εμαεξηζκνχ θαη βαιβίδεο αζθάιεηαο εθηφλσζεο ηεο πίεζεο.
Ο κφληκα ελεξγφο ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγσγψλ νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη έμσ
απφ ηηο Εψλεο 0 θαη 1 πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα ηε Εψλε 1 γηα ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ γεληθά ή λα
ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ ηεο Εψλεο 2 ηνπνζεηεκέλν ζηελ θακπίλα ηνπ νδεγνχ. Οη
απαηηήζεηο γηα ηε ζρεηηθή νκάδα ειεθηξηθψλ ζθεπψλ θαη νξγάλσλ ζχκθσλα κε ηηο νπζίεο πνπ πξφθεηηαη λα
κεηαθεξζνχλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη.
3.2 Ννκνζεηηθέο ππνρξεψζεηο Αξκφδησλ Αξρψλ
χκθσλα κε ηε πκθσλία ADR, ηα θχξηα θαζήθνληα ησλ αξκφδησλ αξρψλ αλαθνξηθά ζηηο απαηηήζεηο ηεο
πκθσλίαο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο νδηθήο κεηαθνξάο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ πεξηιακβάλνπλ ζπλνπηηθά ηα
θάησζη:
Δθηέιεζε δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηήξεζεο ησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε
κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ.
Δθηέιεζε επηζεσξήζεσλ αζθάιεηαο, ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ησλ §1.8.1 θαη § 7.5.1.1 ηεο ADR
(επηζεσξήζεηο ζηα νρήκαηα, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ, ιήςε
δεηγκάησλ ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ή ζπζθεπαζηψλ γηα εμέηαζε, θιπ.).
Σήξεζε ελεκεξσκέλσλ αξρείσλ έγθπξσλ πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο γηα ηνπο νδεγνχο ζχκθσλα κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο § 8.2.1 πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή απφ θάζε αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ.
Έγθξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηαπηζηεπκέλσλ νξγάλσλ επηζεψξεζεο γηα αμηνιφγεζε ζπκκφξθσζεο,
πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο, ελδηάκεζεο επηζεσξήζεηο, έθηαθηνπο ειέγρνπο θαη επφπηεπζε ηεο ππεξεζίαο
επηζεψξεζεο εληφο ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ § 1.8.6 θαη 1.8.7 ηεο πκθσλίαο.
Απαγφξεπζε κηαο απνζηνιήο ή δηαθνπή επηρείξεζεο κεηαθνξάο ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο
απαηηήζεηο ADR έσο φηνπ δηνξζσζνχλ νη ειιείςεηο ή θαζνξηζηνχλ άιια θαηάιιεια κέηξα.
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