ΜΕΡΟΣ 1
Γενικές ∆ιατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1.1.1

∆οµή
Τα Παραρτήµατα Α και Β της ADR είναι χωρισµένα σε εννέα µέρη. Το Παράρτηµα Α
αποτελείται από τα Μέρη 1 έως 7 και το Παράρτηµα Β από τα Μέρη 8 και 9. Το κάθε
Μέρος είναι χωρισµένο σε Κεφάλαια και κάθε κεφάλαιο σε τµήµατα και υπoτµήµατα. Σε
κάθε µέρος περιλαµβάνεται ο αριθµός του µέρους µαζί µε τους αριθµούς των κεφαλαίων,
τµηµάτων και υπoτµηµάτων, για παράδειγµα το µέρος 4, κεφάλαιο 2, τµήµα 1 ονοµάζεται
"4.2.1".

1.1.2

Σκοπός

1.1.2.1

Για τους σκοπούς του Άρθρου 2 της ADR, το Παράρτηµα Α προσδιορίζει:

1.1.2.2

(a)

τα επικίνδυνα εµπορεύµατα των οποίων απαγορεύεται η διεθνής µεταφορά,

(b)

τα επικίνδυνα εµπορεύµατα των οποίων επιτρέπεται η διεθνής µεταφορά και τις
σχετικές συνθήκες (µαζί µε τις εξαιρέσεις) ιδιαίτερα για:

−

τη ταξινόµηση των εµπορευµάτων, περιλαµβανοµένων των κριτηρίων ταξινόµησης
και των σχετικών µεθόδων των δοκιµών,

−

τη χρήση των συσκευασιών (συµπεριλαµβανοµένης της µεικτής συσκευασίας),

−

τη χρήση των δεξαµενών (συµπεριλαµβανοµένης της πλήρωσής των),

−

τις διαδικασίες αποστολής (συµπεριλαµβανοµένης της σήµανσης και τις ετικέτες
των συσκευασιών και σήµανσης των µεταφορικών µέσων όπως επίσης και της
απαραίτητης τεκµηρίωσης και πληροφόρησης),

−

τις διατάξεις που αφορούν στην κατασκευή, στον έλεγχο και στην έγκριση των
συσκευασιών και δεξαµενών,

−

τη χρήση των µέσων µεταφοράς (συµπεριλαµβανοµένης της φόρτωσης, της µεικτής
φόρτωσης και της εκφόρτωσης).

Το Παράρτηµα Α περιλαµβάνει επίσης συγκεκριµένες διατάξεις οι οποίες, σύµφωνα µε το
Άρθρο 2 της ADR, αναφέρονται στο Παράρτηµα Β ή στα Παραρτήµατα Α και Β, όπως
παρακάτω υποδεικνύεται :
1.1.1
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3.1
1.1.3.6
1.1.4
1.1.4.5
Κεφάλαιο 1.2
Κεφάλαιο 1.3
Κεφάλαιο 1.4

∆οµή
(Σκοπός του Παραρτήµατος Β)
Εξαιρέσεις σχετικές µε τη φύση της διαδικασίας της µεταφοράς
Εξαιρέσεις σχετικές µε τις µεταφερόµενες ποσότητες ανά µονάδα
µεταφοράς
Εφαρµογή άλλων κανονισµών
Μεταφορά άλλη εκτός από την οδική
Ορισµοί και µονάδες µέτρησης
Εκπαίδευση ατόµων εµπλεκόµενων στη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων
Υποχρεώσεις για την ασφάλεια των συµµετεχόντων

Κεφάλαιο 1.5
Κεφάλαιο 1.6
Κεφάλαιο 1.8

Παρεκκλίσεις
Μεταβατικά µέτρα
Έλεγχοι και άλλα βοηθητικά µέτρα για την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε
τις απαιτήσεις ασφάλειας
Κεφάλαιο 1.9 Περιορισµοί της µεταφοράς που τίθενται από τις αρµόδιες αρχές
Κεφάλαιο 1.10 ∆ιατάξεις που αφορούν την ασφάλεια (security)
Κεφάλαιο 3.1 Γενικά
Κεφάλαιο 3.2 Στήλες (1), (2), (14), (15) και (19) (εφαρµογή των διατάξεων των Μερών 8
και 9 σε µεµονωµένες ουσίες ή είδη)

1.1.2.3

Για τους σκοπούς του Άρθρου 2 της ADR, το Παράρτηµα Β προσδιορίζει τις συνθήκες που
αφορούν στην κατασκευή, στον εξοπλισµό και στη λειτουργία των οχηµάτων που
εγκρίνονται να µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία :
− απαιτήσεις για το προσωπικό των οχηµάτων, τον εξοπλισµό, τη λειτουργία των
οχηµάτων και την τεκµηρίωση,
− απαιτήσεις που αφορούν στην κατασκευή και έγκριση των οχηµάτων.

1.1.2.4

Στο άρθρο 1(c) της ADR, η λέξη "οχήµατα" δεν αναφέρεται απαραίτητα σε ένα και µόνο
όχηµα. Μια διαδικασία διεθνούς µεταφοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε πολλά
διαφορετικά οχήµατα, αρκεί η διαδικασία ανάµεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη που
υποδεικνύονται στο έγγραφο µεταφοράς να λαµβάνει χώρα στο έδαφος δύο ή περισσοτέρων
Συµβαλλόµενων Μερών της ADR.

1.1.3

Εξαιρέσεις

1.1.3.1

Εξαιρέσεις σχετικές µε τη φύση της διαδικασίας της µεταφοράς
Οι διατάξεις στην ADR δεν ισχύουν για:
(a)

Τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων που πραγµατοποιούνται από ιδιώτες
όταν τα εν λόγω εµπορεύµατα είναι συσκευασµένα για λιανική πώληση και έχουν
σκοπό την προσωπική ή οικιακή χρήση ή δραστηριότητες αναψυχής ή αθλητικές
δραστηριότητες, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή
διαρροής του περιεχοµένου σε συνήθεις συνθήκες µεταφοράς. Όταν αυτά τα
εµπορεύµατα είναι εύφλεκτα υγρά που µεταφέρονται σε επαναπληρούµενα δοχεία
γεµισµένα από, ή για λογαριασµό ενός ιδιώτη, η συνολική ποσότητα δεν θα
υπερβαίνει τα 60 λίτρα ανά δοχείο και 240 λίτρα ανά µονάδα µεταφοράς.
Επικίνδυνα εµπορεύµατα σε IBCs, µεγάλες συσκευασίες ή δεξαµενές δεν
θεωρούνται συσκευασίες λιανικής πώλησης.

(b)

Τις µεταφορές µηχανηµάτων ή εξοπλισµού που δεν προβλέπονται στην ADR και
που µπορούν να περιέχουν επικίνδυνα εµπορεύµατα µέσα στον εσωτερικό ή
λειτουργικό εξοπλισµό τους, αρκεί να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα για την
αποφυγή κάθε διαρροής του περιεχοµένου σε συνήθεις συνθήκες µεταφοράς.

(c)

Τις µεταφορές που αναλαµβάνονται από εταιρείες σαν βοηθητική στην κύρια
δραστηριότητά τους, όπως παραδόσεις ή επιστροφές σε κτήρια και εργοτάξια
πολιτικού µηχανικού, ή σε σχέση µε επιθεωρήσεις, επισκευές και συντήρηση, σε
ποσότητες όχι µεγαλύτερες από 450 λίτρα ανά συσκευασία συµπεριλαµβανοµένων
εµπορευµατοκιβωτίων µεσαίας χωρητικότητας χύδην φορτίου (IBC) και των
µεγάλων συσκευασιών και στα όρια των µέγιστων ποσοτήτων που καθορίζονται στο
1.1.3.6. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή διαρροής του
περιεχοµένου σε συνήθεις συνθήκες µεταφοράς. Οι εξαιρέσεις αυτές δεν
εφαρµόζονται στην Κλάση 7.

Οι µεταφορές που αναλαµβάνονται από τέτοιες εταιρείες για τις προµήθειές τους ή
την εξωτερική ή εσωτερική διανοµή δεν εντάσσονται στη παρούσα εξαίρεση,
(d)

Οι µεταφορές που αναλαµβάνονται από, ή κάτω από την επίβλεψη των αρµόδιων
αρχών για επέµβαση άµεσης ανάγκης, στο µέτρο που τέτοιες µεταφορές είναι
απαραίτητες σε σχέση µε επέµβαση έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα οι µεταφορές
που αναλαµβάνονται:
-

από οχήµατα οδικής βοήθειας που µεταφέρουν οχήµατα τα οποία έχουν
εµπλακεί σε ατυχήµατα ή υπέστησαν µηχανική βλάβη και περιέχουν επικίνδυνα
εµπορεύµατα, ή

-

για τη συγκράτηση και ανάκτηση επικίνδυνων εµπορευµάτων που εµπλέκονται
σε ένα συµβάν ή ατύχηµα και τη µετακίνησή τους στην πλησιέστερη κατάλληλη
ασφαλή τοποθεσία.

(e)

Οχήµατα άµεσης ανάγκης που έχουν σκοπό να σώσουν ανθρώπινες ζωές ή να
προστατέψουν το περιβάλλον, αρκεί να έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα που θα
διασφαλίσουν ότι τέτοια µεταφορά πραγµατοποιείται µε απόλυτη ασφάλεια.

(f)

Τη µεταφορά ακάθαρτων άδειων σταθερών δοχείων αποθήκευσης τα οποία
περιείχαν αέρια της Κλάσης 2, οµάδα Α, Ο ή F, ουσίες των οµάδων συσκευασίας ΙΙ
ή ΙΙΙ της Κλάσης 3 ή της Κλάσης 9 ή παρασιτοκτόνα των οµάδων συσκευασίας ΙΙ ή
ΙΙΙ της Κλάσης 6.1, και υπόκεινται στις ακόλουθες συνθήκες:
-

όλα τα ανοίγµατα µε εξαίρεση τις διατάξεις εκτόνωσης πίεσης (όταν είναι
προσαρµοσµένες) είναι ερµητικά κλειστά.

-

έχουν ληφθεί µέτρα για την αποφυγή κάθε διαρροής του περιεχοµένου σε
συνήθεις συνθήκες µεταφοράς, και

-

το φορτίο είναι σταθερά προσαρµοσµένο σε βάσεις ή σε κιβώτια ή άλλες
διατάξεις χειρισµού ή στερεωµένο στο όχηµα ή στο εµπορευµατοκιβώτιο κατά
τρόπο ώστε να µην µπορεί να έχει τζόγους ή να µετακινηθεί κατά τη µεταφορά
υπό συνήθεις συνθήκες.

Η εξαίρεση αυτή δεν εφαρµόζεται σε σταθερά δοχεία αποθήκευσης τα οποία
περιείχαν απευαισθητοποιηµένα εκρηκτικά ή ουσίες η µεταφορά των οποίων
απαγορεύεται βάσει της ADR.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργά υλικά βλέπε επίσης 1.7.1.4.
1.1.3.2

Εξαιρέσεις σχετικές µε τη µεταφορά αερίων
Οι διατάξεις της ADR δεν εφαρµόζονται για τη µεταφορά:
(a) Αερίων που περιέχονται σε δεξαµενές ή κυλίνδρους καυσίµων ενός οχήµατος που
πραγµατοποιεί διαδικασία µεταφοράς και προορίζονται για την προώθησή του ή για την
λειτουργία οιουδήποτε µέρους του εξοπλισµού του που χρησιµοποιείται ή προορίζεται
για χρήση κατά την διάρκεια της µεταφοράς (π.χ. εξοπλισµός ψύξης).
Τα αέρια µπορεί να µεταφέρονται σε σταθερές δεξαµενές καυσίµων ή κυλίνδρους άµεσα
συνδεδεµένους µε την µηχανή του οχήµατος και/ή βοηθητικό εξοπλισµό ή µεταφερόµενα
δοχεία πίεσης που συµµορφώνονται µε τις σχετικές νοµικές διατάξεις.
Η συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών καυσίµων ή κυλίνδρων µιας µονάδας
µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αυτών που επιτρέπονται σύµφωνα µε το 1.1.2.3. (a) δεν

θα υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας (MJ) ή µάζας (kg) που αντιστοιχεί σε 54 000 MJ
ισότιµης ενέργειας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η τιµή των 54 000 MJ ισότιµης ενέργειας αντιστοιχεί στο όριο καυσίµου
του 1.1.3.3. (a) (1500 λίτρα). Για το ενεργειακό περιεχόµενο των καυσίµων βλέπε τον
ακόλουθο Πίνακα:
Καύσιµο

Ενεργειακό περιεχόµενο

Ντήζελ

36 MJ/ανά λίτρο

Βενζίνη

32 MJ/ανά λίτρο

Φυσικό αέριο/Βιοαέριο

35 MJ/Nm3

Υγροποιηµένο αέριο πετρελαίου (LPG)

24 MJ/ανά λίτρο

Αιθανόλη

21 MJ/ανά λίτρο

Βιο-ντίζελ

33 MJ/ανά λίτρο

Γαλακτοποιηµένο καύσιµο

32 MJ/ανά λίτρο

Υδρογόνο

11 MJ/Nm3

Η συνολική χωρητικότητα δεν θα υπερβαίνει τα:
- 1 080 kg για LNG και CNG
- 2 250 λίτρα για LPG

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Εµπορευµατοκιβώτιο που περιέχει εξοπλισµό για χρήση κατά την
διάρκεια της µεταφοράς, ασφαλισµένο επί του οχήµατος, θεωρείται ως αναπόσπαστο
µέρος του οχήµατος και ωφελείται από τις ίδιες εξαιρέσεις αναφορικά µε το καύσιµο που
είναι απαραίτητο για την λειτουργία του εξοπλισµού.
(b) (∆ιαγράφηκε)
(c) Αερίων των οµάδων Α και Ο (σύµφωνα µε την 2.2.2.1), αν η πίεση του αερίου µέσα
στο δοχείο ή στη δεξαµενή, σε θερµοκρασία 20 oC, δεν ξεπερνά τα 200 kPa (2 bar) και
αν το αέριο δεν είναι υγροποιηµένο αέριο ή υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη. Αυτή η
εξαίρεση εφαρµόζεται σε όλους τους τύπους των δοχείων ή δεξαµενών, π.χ. επίσης και
στα διάφορα τµήµατα µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για λαµπτήρες. Για λαµπτήρες βλέπε 1.1.3.10.
(d) Αερίων που περιέχονται στον εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του
οχήµατος (π.χ. πυροσβεστήρες), συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται σε
ανταλλακτικά (π.χ. ελαστικά φουσκωµένα µε αέρα). Η εξαίρεση αυτή εφαρµόζεται
επίσης και σε ελαστικά φουσκωµένα µε αέρα που µεταφέρονται ως φορτίο.
(e) Αερίων που περιέχονται στον ειδικό εξοπλισµό των οχηµάτων και είναι απαραίτητα για
τη λειτουργία αυτού του ειδικού εξοπλισµού κατά τη διάρκεια της µεταφοράς (ψυκτικά
συστήµατα, ιχθυοδεξαµενές, συστήµατα θέρµανσης, κ.λπ.), όπως επίσης και τα
εφεδρικά δοχεία αυτού του εξοπλισµού ή τα ακάθαρτα άδεια ανταλλακτικά δοχεία που
µεταφέρονται στην ίδια µεταφορική µονάδα,
(f) Αερίων που περιέχονται σε είδη διατροφής (εκτός του αριθµ. UN 1950),
συµπεριλαµβανοµένων των αεριούχων αναψυκτικών.

(g) Αερίων που περιέχονται σε µπάλες που προορίζονται για χρήση σε αθλήµατα, και
(h) (∆ιαγράφηκε)
1.1.3.3

Εξαιρέσεις σχετικές µε τη µεταφορά υγρών καυσίµων
Οι διατάξεις της ADR δεν ισχύουν για τη µεταφορά:
(a) Καυσίµων που περιέχονται σε δεξαµενές ενός οχήµατος που πραγµατοποιεί µια
διαδικασία µεταφοράς και προορίζονται για την προώθησή του ή για τη λειτουργία
τµήµατος του εξοπλισµού του που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για χρήση κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς.
Τα καύσιµα µπορούν να µεταφέρονται σε σταθερές δεξαµενές καυσίµων, άµεσα
συνδεδεµένες µε τον κινητήρα του οχήµατος ή/και µε το βοηθητικό εξοπλισµό του
οχήµατος, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις σχετικές νοµικές διατάξεις, ή µπορούν να
µεταφερθούν µέσα σε κινητά δοχεία καυσίµων (όπως µπιτόνια).
Η συνολική χωρητικότητα των σταθερών δεξαµενών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1 500
λίτρα ανά µεταφορική µονάδα και η χωρητικότητα της δεξαµενής προσαρµοσµένης σε
ρυµουλκούµενο, δεν πρέπει να ξεπερνά τα 500 λίτρα. Ένα µέγιστο 60 λίτρων ανά
µονάδα µεταφοράς µπορεί να µεταφέρεται σε φορητά δοχεία. Οι περιορισµοί αυτοί δεν
ισχύουν για οχήµατα που χρησιµοποιούνται από υπηρεσίες άµεσης ανάγκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εµπορευµατοκιβώτιο που περιέχει εξοπλισµό για χρήση κατά την
διάρκεια της µεταφοράς, ασφαλισµένο επί του οχήµατος, θεωρείται ως αναπόσπαστο
µέρος του οχήµατος και ωφελείται από τις ίδιες εξαιρέσεις αναφορικά µε το καύσιµο που
είναι απαραίτητο για την λειτουργία του εξοπλισµού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Η συνολική χωρητικότητα των δεξαµενών ή κυλίνδρων,
περιλαµβανοµένων αυτών που περιέχουν αέρια καύσιµα, δεν θα υπερβαίνει τα 54 000 MJ
ισότιµης- ενέργειας (βλ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στο 1.1.3.2 (a)).

(b) και (c) (∆ιαγράφηκε)

1.1.3.4

Εξαιρέσεις σχετικά µε ειδικές διατάξεις ή επικίνδυνα εµπορεύµατα συσκευασµένα σε
περιορισµένες ή εξαιρούµενες ποσότητες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό βλέπε επίσης 1.7.1.4

1.1.3.4.1

Ορισµένες ειδικές διατάξεις του Κεφαλαίου 3.3 απαλλάσσουν µερικά ή ολικά τη µεταφορά
συγκεκριµένων επικίνδυνων εµπορευµάτων από τις απαιτήσεις της ADR. Η εξαίρεση
εφαρµόζεται όταν η ειδική διάταξη αναφέρεται στη στήλη (6) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου
3.2 για τη συγκεκριµένη καταχώριση των επικίνδυνων εµπορευµάτων.

1.1.3.4.2

Μερικά επικίνδυνα εµπορεύµατα µπορεί να εµπίπτουν στις εξαιρέσεις, αρκεί να
ικανοποιούνται οι συνθήκες του Κεφαλαίου 3.4.

1.1.3.4.3

Ορισµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα µπορεί να εµπίπτουν στις εξαιρέσεις υπό τον όρο ότι
ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3.5.

1.1.3.5

Εξαιρέσεις σχετικές µε κενές ακάθαρτες συσκευασίες

Κενές ακάθαρτες συσκευασίες (συµπεριλαµβανοµένων των IBCs και των µεγάλων
συσκευασιών) που περιείχαν ουσίες των Κλάσεων 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 και 9 δεν υπόκεινται
στις συνθήκες της ADR αν έχουν ληφθεί επαρκή µέτρα για να αποτρέψουν οποιοδήποτε
κίνδυνο. Οι κίνδυνοι αποτρέπονται αν επαρκή µέτρα έχουν ληφθεί για να εξαλείψουν όλους
τους κινδύνους των Κλάσεων 1 έως 9.
1.1.3.6

Εξαιρέσεις σχετικές µε τις µεταφερόµενες ποσότητες ανά µονάδα µεταφοράς

1.1.3.6.1

Για το σκοπό αυτού του υπoτµήµατος, τα επικίνδυνα εµπορεύµατα ταξινοµούνται στις
κατηγορίες µεταφοράς 0, 1, 2, 3 ή 4, όπως υποδεικνύεται στη στήλη (15) του Πίνακα Α του
Κεφαλαίου 3.2. Κενές ακάθαρτες συσκευασίες που περιείχαν ουσίες που ταξινοµούνται στη
κατηγορία µεταφοράς "0" αποδίδονται επίσης στη κατηγορία µεταφοράς "0". Κενές
ακάθαρτες συσκευασίες που περιείχαν ουσίες που ταξινοµούνται σε κατηγορία µεταφοράς
διαφορετική από την "0" ταξινοµούνται στη κατηγορία µεταφοράς "4".

1.1.3.6.2

Όταν η ποσότητα των επικίνδυνων εµπορευµάτων που µεταφέρονται από µία µονάδα
µεταφοράς δεν υπερβαίνει τις τιµές που δίνονται στη στήλη (3) του Πίνακα της παραγράφου
1.1.3.6.3 για µία συγκεκριµένη κατηγορία µεταφοράς (όταν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που
µεταφέρονται σε µία µονάδα µεταφοράς ανήκουν στην ίδια κατηγορία) ή την τιµή που
υπολογίστηκε σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1.3.6.4 (όταν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που
µεταφέρονται σε µία µονάδα µεταφοράς ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες µεταφοράς),
µπορούν να µεταφέρονται σε κόλα στη ίδια µονάδα µεταφοράς χωρίς την εφαρµογή των
παρακάτω διατάξεων:
−

−
−
−
−
−

−

1.1.3.6.3

Κεφάλαιο 1.10, εκτός από τα εκρηκτικά της Κλάσης 1 των αριθµ. UN 0029, 0030,
0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 και 0500 και εκτός της κλάσης 7 εξαιρούµενα κόλα
των αριθµ.UN 2910 και 2911 εάν το επίπεδο ενεργότητας υπερβαίνει την τιµή Α2.
Κεφάλαιο 5.3,
Τµήµα 5.4.3,
Κεφάλαιο 7.2, εκτός από το V5 και V8 του 7.2.4,
CV1 του 7.5.11
Μέρος 8 εκτός από 8.1.2.1 (a),
από 8.1.4.2 έως 8.1.4.5,
8.2.3,
8.3.3,
8.3.4,
8.3.5,
Κεφάλαιο 8.4,
S1(3) και (6),
S2(1),
S4, S5,
από S14 έως S21 και
S24 του Κεφαλαίου 8.5,
Μέρος 9.

Όταν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που µεταφέρονται στη µονάδα µεταφοράς ανήκουν στην
ίδια κατηγορία, η µεγαλύτερη συνολική ποσότητα ανά µονάδα µεταφοράς υποδεικνύεται
στη στήλη (3) του παρακάτω Πίνακα:

Κατηγορία

Ουσίες ή είδη
οµάδα συσκευασίας ή κωδικός /οµάδα ταξινόµησης ή αριθµ. UN

µεταφοράς

(1)
0

Κλάση 5.1:
Κλάση 6.1:
Κλάση 6.2:
Κλάση 7:

(2)
1.1A/1.1L/1.2L/1.3L και αριθµ. UN 0190
αριθµ. UN 3343
ουσίες που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας I
αριθµ.UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968,
2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3396, 3398 και 3399
αριθµ. UN 2426
αριθµ. UN 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 και 3294
αριθµ. UN 2814 και 2900
αριθµ. UN 2912 έως 2919, 2977, 2978 και 3321 έως 3333

Κλάση 8 :

αριθµ. UN 2215 (ΜΑΛΕΪΚΟΣ ΑΝΥ∆ΡΙΤΗΣ, ΤΗΓΜΕΝΟΣ)

Κλάση 1:
Κλάση 3:
Κλάση 4.2:
Κλάση 4.3:

Κλάση 9:

1

2

3

4

a

αριθµ. UN 2315, 3151, 3152 και 3432 και είδη που περιέχουν τέτοιες
ουσίες ή µείγµατα
και κενές, ακάθαρτες συσκευασίες, εκτός από αυτές που καταχωρούνται στον αριθµ.
UN 2908, που περιείχαν ουσίες που ταξινοµούνται σ΄ αυτή την κατηγορία µεταφοράς
Ουσίες και είδη που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας I και δεν καταχωρούνται στην
κατηγορία µεταφοράς 0
και ουσίες και είδη των παρακάτω κλάσεων:
Κλάση 1:
από 1.1B έως 1.1J a / από 1.2B έως 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a
Κλάση 2:
οµάδες T, TC a, TO, TF, TOCa και TFC
αερολύµατα : οµάδες C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC και ΤOC χηµικά
υπό πίεση: αριθµ. UN 3502, 3503, 3504 και 3505
Κλάση 4.1: αριθµ. UN από 3221 έως 3224, 3231 έως 3240, 3533 και 3534
Κλάση 5.2: αριθµ. UN από 3101 έως 3104 και από 3111 έως 3120
Ουσίες που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας II και δεν καταχωρούνται στις
κατηγορίες µεταφοράς 0, 1 ή 4 και ουσίες και είδη των παρακάτω κλάσεων:
Κλάση 1:
από 1.4B έως 1.4G και 1.6N
Κλάση 2:
οµάδα F
αερολύµατα : οµάδα F
χηµικά υπό πίεση: αριθµ. UN 3501
Κλάση 4.1: αριθµ. UN από 3225 έως 3230, 3531 και 3532
Κλάση 4.3: αριθµ. UN 3292
Κλάση 5.1: αριθµ. UN 3356
Κλάση 5.2: αριθµ. UN από 3105 έως 3110
Κλάση 6.1: αριθµ. UN 1700, 2016 και 2017
και ουσίες που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας III
Κλάση 9:
αριθµ. UN 3090, 3091, 3245, 3480 και 3481
Ουσίες που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας III και δεν καταχωρούνται στις
κατηγορίες µεταφοράς 0, 2 ή 4 και ουσίες και είδη των παρακάτω κλάσεων:
Κλάση 2:
οµάδες A και O
αερολύµατα : οµάδες Α και Ο
χηµικά υπό πίεση: αριθµ. UN 3500
Κλάση 3:
αριθµ. UN 3473
Κλάση 4.3: αριθµ. UN 3476
Κλάση 8:
αριθµ. UN 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 και 3506
Κλάση 9:
αριθµ. UN 2990 και 3072
Κλάση 1:
1.4S
Κλάση 4.1: αριθµ. UN 1331,1345,1944,1945,2254 και 2623
Κλάση 4.2: αριθµ. UN 1361 και 1362 οµάδα συσκευασίας III
Κλάση 7:
αριθµ. UN από 2908 έως 2911
Κλάση 9:
αριθµ. UN αριθ. 3268, 3499, 3508 και 3509
και κενές, ακαθάριστες συσκευασίες που περιείχαν επικίνδυνα εµπορεύµατα, εκτός
από αυτά που καταχωρούνται στην κατηγορία µεταφοράς 0

Μέγιστη
συνολική
ποσότητα ανά
µονάδα
µεταφοράς
(3)
0

20

333

1 000

απεριόριστη

Για αριθµ.UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 και 1017, η συνολική µέγιστη ποσότητα ανά
µονάδα µεταφοράς πρέπει να είναι 50 kg.

Στον παραπάνω Πίνακα, "µέγιστη συνολική ποσότητα ανά µονάδα µεταφοράς" σηµαίνει:

1.1.3.6.4

−

Για τα είδη, η µεικτή µάζα σε kg (για είδη της Κλάσης 1, καθαρή µάζα σε kg της
εκρηκτικής ουσίας για επικίνδυνα εµπορεύµατα που περιέχονται σε µηχανήµατα και
εξοπλισµό που εξειδικεύονται σ’ αυτό το Παράρτηµα, η συνολική ποσότητα
επικίνδυνων εµπορευµάτων που περιέχονται σε αυτά σε κιλά ή λίτρα ανάλογα µε την
περίπτωση).

−

Για στερεές ουσίες, υγροποιηµένα αέρια, υγροποιηµένα αέρια υπό ψύξη και
διαλυµένα αέρια, η καθαρή µάζα σε κιλά,

−

για τα υγρά, τη συνολική ποσότητα των επικινδύνων εµπορευµάτων που περιέχονται
σε λίτρα,

−

για συµπιεσµένα αέρια, προσροφηµένα αέρια και χηµικές ουσίες υπό πίεση, η
περιεκτικότητα σε νερό του δοχείου σε λίτρα.

Όταν επικίνδυνα εµπορεύµατα που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες µεταφοράς
µεταφέρονται στην ίδια µονάδα µεταφοράς, το άθροισµα
−

της ποσότητας των ουσιών
πολλαπλασιασµένης επί "50",

και

−

της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας µεταφοράς 1 που αναφέρονται
στη σηµείωση (a) του Πίνακα της 1.1.3.6.3 πολλαπλασιασµένης επί "20",

−

της ποσότητας των ουσιών
πολλαπλασιασµένης επί "3" και

−

της ποσότητας των ουσιών και ειδών της κατηγορίας µεταφοράς 3

και

ειδών

ειδών

της

της

κατηγορίας

κατηγορίας

µεταφοράς

µεταφοράς

1

2

δεν πρέπει να ξεπερνά το "1 000"
1.1.3.6.5

Για το σκοπό αυτού του υποτµήµατος, δεν πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα επικίνδυνα
εµπορεύµατα που εξαιρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις από 1.1.3.1 (a), (b) και (d) έως (f),
1.1.3.2 έως 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9. και 1.1.3.10.

1.1.3.7

Eξαιρέσεις σχετικές µε τη µεταφορά των συστηµάτων αποθήκευσης και παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας
Οι διατάξεις που προβλέπονται στην ADR δεν εφαρµόζoνται στα συστήµατα παραγωγής
και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. µπαταρίες λιθίου, ηλεκτρικοί πυκνωτές,
ασύµµετροι πυκνωτές, συστήµατα αποθήκευσης µεταλλικού υδριδίου και κυψέλες
καυσίµου):

1.1.3.8

(a)

εγκατεστηµένες σε όχηµα, που εκτελεί µεταφορές και προορίζονται για την κίνησή
του ή για τη λειτουργία οιουδήποτε εκ του εξοπλισµού του.

(b)

που περιέχονται στον εξοπλισµό για τη λειτουργία του εν λόγω εξοπλισµού που
χρησιµοποιείται ή προορίζεται να χρησιµοποιηθεί κατά τη µεταφορά (π.χ. ένα
laptop).

(∆εσµευµένο)

1.1.3.9

Εξαιρέσεις που σχετίζονται µε επικίνδυνα εµπορεύµατα που χρησιµοποιούνται ως
ψυκτικά ή κλιµατιστικά µέσα κατά τη µεταφορά.
Όταν χρησιµοποιούνται σε οχήµατα ή εµπορευµατοκιβώτια µε ψυκτική ή κλιµατιστική
δράση, τα επικίνδυνα εµπορεύµατα, που είναι µόνο ασφυξιογόνα (τα οποία κανονικά
διαλύουν ή αντικαθιστούν το οξυγόνο στην ατµόσφαιρα) υπόκεινται µόνο στις διατάξεις του
υποτµήµατος 5.5.3.

1.1.3.10

Eξαιρέσεις σχετικές µε τη µεταφορά λαµπτήρων που περιέχουν επικίνδυνα εµπορεύµατα
Οι ακόλουθοι λαµπτήρες δεν υπόκεινται στην ADR, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιέχουν
ραδιενεργό υλικό και δεν περιέχουν υδράργυρο σε ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που
καθορίζονται στην ειδική διάταξη 366 του κεφαλαίου 3.3:
(a) Λαµπτήρες που συλλέγονται απευθείας από ιδιώτες και νοικοκυριά όταν µεταφέρονται σε
εγκαταστάσεις συλλογής ή ανακύκλωσης,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό περιλαµβάνει επίσης λαµπτήρες που µεταφέρονται από ιδιώτες σε ένα
πρώτο σηµείο συλλογής, και που στη συνέχεια µεταφέρονται σε άλλο σηµείο συλλογής,
ενδιάµεσης µεταποίησης ή εγκατάσταση ανακύκλωσης.
(b) Λαµπτήρες που ο καθένας περιέχει όχι περισσότερο από 1 g επικίνδυνων εµπορευµάτων και
συσκευάζονται έτσι ώστε να µην υπάρχει περισσότερο από 30 g επικινδύνων εµπορευµάτων
ανά κόλο, υπό την προϋπόθεση ότι:
(i) οι λαµπτήρες κατασκευάζονται σύµφωνα µε πιστοποιηµένο σύστηµα
διαχείρισης ποιότητας,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ISO 9001 είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό,
και
(ii) κάθε λαµπτήρας είναι είτε ατοµικά συσκευασµένος σε εσωτερικές
συσκευασίες και διαχωρίζεται από χωρίσµατα ή περιβάλλεται µε
προστατευτικό υλικό για την προστασία των λαµπτήρων και
συσκευάζεται σε ανθεκτικές εξωτερικές συσκευασίες που ικανοποιούν τις
γενικές διατάξεις του 4.1.1.1 και που είναι ικανές να περάσουν τη δοκιµή
πτώσης από 1,2 m,
(c) Χρησιµοποιηµένοι, κατεστραµµένοι ή ελαττωµατικοί λαµπτήρες καθένας από τους οποίους
περιέχει όχι περισσότερο από 1 g επικίνδυνων εµπορευµάτων µε όχι περισσότερο από 30 g
επικίνδυνων εµπορευµάτων ανά συσκευασία, όταν αυτοί µεταφέρονται από µια εγκατάσταση
συλλογής ή ανακύκλωσης. Οι λαµπτήρες πρέπει να συσκευάζονται µέσα σε ανθεκτικές
εξωτερικές συσκευασίες επαρκείς για να αποτρέψουν την απελευθέρωση του περιεχοµένου
υπό κανονικές συνθήκες µεταφοράς, οι οποίες ικανοποιούν τις γενικές διατάξεις του 4.1.1.1
και που είναι ικανές να περάσουν µε επιτυχία τη δοκιµή πτώσης από τουλάχιστον 1,2 m,
(d) Λαµπτήρες που περιέχουν µόνο αέρια των οµάδων Α και Ο (σύµφωνα µε το 2.2.2.1) υπό την
προϋπόθεση ότι είναι συσκευασµένοι κατά τρόπον έτσι ώστε το αποτέλεσµα της ρήξης
οποιουδήποτε λαµπτήρα θα περιοριστεί µέσα στο πακέτο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λαµπτήρες που περιέχουν ραδιενεργό υλικό αναφέρονται στο 2.2.7.2.2.2 (b).

1.1.4

Εφαρµογή άλλων κανονισµών

1.1.4.1

(∆εσµευµένο)

1.1.4.2

Μεταφορά σε µεταφορική αλυσίδα που περιλαµβάνει θαλάσσια ή εναέρια µεταφορά

1.1.4.2.1

Κόλα, εµπορευµατοκιβώτια, φορητές δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια - δεξαµενές και
MEGCs που δεν πληρούν ακριβώς τις απαιτήσεις της συσκευασίας, της µεικτής
συσκευασίας, της επισήµανσης, της σήµανσης των κόλων ή τοποθέτηση πινακίδων και
επισήµανση µε πορτοκαλί πινακίδες της ADR, αλλά είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις
του Κώδικα IMDG (∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων Ειδών) ή τις Τεχνικές
Οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας - (ICAO), πρέπει να γίνονται
αποδεκτά για µεταφορά σε µεταφορική αλυσίδα που περιλαµβάνει θαλάσσια ή εναέρια
µεταφορά σύµφωνα µε τις ακόλουθες συνθήκες:
(a)

Αν τα κόλα δεν φέρουν επισήµανση και σήµανση σύµφωνα µε την ADR, θα πρέπει να
φέρουν σήµατα και ετικέτες κινδύνου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα IMDG
ή τις Τεχνικές Οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας - (ICAO),

(b)

Πρέπει να εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του Κώδικα IMDG ή οι Τεχνικές Οδηγίες του
∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας - (ICAO), για τη µεικτή συσκευασία
εντός του κόλου.

(c)

Για τις µεταφορές που περιλαµβάνουν θαλάσσια µεταφορά, αν τα
εµπορευµατοκιβώτια, οι κινητές δεξαµενές ή τα εµπορευµατοκιβώτια – δεξαµενές ή
MEGCs, δεν φέρουν σήµανση ή πινακίδες σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 5.3 του
παρόντος Παραρτήµατος, θα πρέπει να φέρουν σήµανση και επισήµανση σύµφωνα
µε το Κεφάλαιο 5.3 του Κώδικα IMDG. Σ΄ αυτή την περίπτωση, µόνο η 5.3.2.1.1 του
παρόντος Παραρτήµατος εφαρµόζεται για τη σήµανση του οχήµατος. Για κενές,
ακάθαρτες φορητές δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια – δεξαµενές και MEGCs,
αυτή η απαίτηση θα ισχύει µέχρι και την επακόλουθη µεταφορά σε σταθµό
καθαρισµού.

Η παρέκκλιση αυτή δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση εµπορευµάτων που ταξινοµούνται ως
επικίνδυνα εµπορεύµατα στις Κλάσεις 1 έως 9 της ADR και θεωρούνται ως µη επικίνδυνα
εµπορεύµατα σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις του Κώδικα IMDG ή των Τεχνικών
Οδηγιών του ∆ιεθνούς Οργανισµού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
1.1.4.2.2

Οι µονάδες µεταφοράς που αποτελούνται από όχηµα ή περισσότερα οχήµατα εκτός εκείνων
που µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια, φορητές δεξαµενές ή εµπορευµατοκιβώτια δεξαµενές ή MEGCs σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις στην 1.1.4.2.1 (c), και δεν
φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις του 5.3.1 της ADR αλλά η επισήµανσή τους και
η σήµανσή τους είναι σύµφωνες µε το Κεφάλαιο 5.3 του Κώδικα IMDG, γίνονται δεκτές για
µεταφορά σε αλυσίδα µεταφοράς συµπεριλαµβανοµένης θαλάσσιας µεταφοράς µε την
προϋπόθεση ότι είναι σε συµφωνία µε τις διατάξεις του 5.3.2 της ADR σχετικές µε την
σήµανση µε πορτοκαλί πινακίδες.

1.1.4.2.3

Για τις µεταφορές που συµπεριλαµβάνουν θαλάσσια ή εναέρια µεταφορά, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο 5.4.1 και 5.4.2 και από µερικές ειδικές διατάξεις του Κεφαλαίου 3.3
µπορούν να υποκατασταθούν από έγγραφα µεταφοράς και από πληροφορίες που
απαιτούνται από τον Κώδικα IMDG ή τις Τεχνικές Οδηγίες του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) αντίστοιχα, υπό τον όρο ότι περιλαµβάνονται επίσης
οιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες απαιτούνται από την ADR .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για µεταφορά σύµφωνα µε την 1.1.4.2.1, βλέπε επίσης 5.4.1.1.7. Για µεταφορά
σε εµπορευµατοκιβώτια, βλέπε επίσης 5.4.2.

1.1.4.3

Χρήση φορητών δεξαµενών τύπου ΙΜΟ εγκεκριµένων για θαλάσσια µεταφορά
Οι φορητές δεξαµενές τύπου IMO (τύποι 1, 2, 5 και 7) που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις
των Κεφαλαίων 6.7 ή 6.8, αλλά οι οποίες είχαν κατασκευαστεί και είχαν γίνει αποδεκτές
πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα IMDG (Τροπ. 29-98)
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τις
ισχύουσες διατάξεις περιοδικής επιθεώρησης και δοκιµών του Κώδικα IMDG1. Επιπλέον,
θα πρέπει να ικανοποιούν τις διατάξεις που αντιστοιχούν στις οδηγίες που ορίζονται στις
στήλες (10) και (11) του Πίνακα A στο Κεφάλαιο 3.2 και τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4.2
της ADR. ∆είτε επίσης στο 4.2.0.1 του Κώδικα IMDG.

1.1.4.4

(∆εσµευµένο)

1.1.4.5

Μεταφορά άλλη εκτός από την οδική

1.1.4.5.1

Αν ένα όχηµα που εκτελεί µεταφορά που υπόκειται στις απαιτήσεις της ADR, αποστέλλεται
σε τµήµα του ταξιδιού κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική µεταφορά, οι εθνικοί ή
διεθνείς κανονισµοί που ενδεχοµένως διέπουν αυτό το τµήµα ταξιδιού, η µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων µε τον τρόπο µεταφοράς που χρησιµοποιείται για την αποστολή
του οδικού οχήµατος, είναι οι µόνες που εφαρµόζονται στο εν λόγω τµήµα του ταξιδιού.

1.1.4.5.2

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 1.1.4.5.1, τα εµπλεκόµενα Συµβαλλόµενα Μέρη
στην ADR µπορούν να συµφωνήσουν στην εφαρµογή των απαιτήσεων της ADR στο τµήµα
του ταξιδιού, όπου το όχηµα αποστέλλεται κατά τρόπο διαφορετικό από την οδική
µεταφορά, συµπληρωµένες, αν το θεωρούν απαραίτητο, από πρόσθετες απαιτήσεις, εκτός αν
τέτοιου είδους συµφωνίες µεταξύ των εµπλεκοµένων Συµβαλλόµενων Μερών αντίκεινται σε
διατάξεις των διεθνών συµβάσεων που διέπουν τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων µε
το µέσο µεταφοράς που χρησιµοποιείται για την αποστολή του οχήµατος στο εν λόγω τµήµα
του ταξιδιού, π.χ. η ∆ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS),
στην οποία τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην ADR θα πρέπει επίσης να είναι Συµβαλλόµενα.
Αυτές οι συµφωνίες θα γνωστοποιούνται από το Συµβαλλόµενο Μέρος που έλαβε την
πρωτοβουλία στη Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωµένων
Εθνών η οποία θα τις κοινοποιεί σε όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη.

1.1.4.5.3

Στις περιπτώσεις όπου κάποια µεταφορά υπόκειται στις διατάξεις της ADR υπόκειται επίσης
στο σύνολο ή σε µέρος του ταξιδιού στις διατάξεις µίας διεθνούς σύµβασης, η οποία
καθορίζει τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά τρόπο µεταφοράς διαφορετικό από
αυτόν της οδικής µεταφοράς δυνάµει διατάξεων που εκτείνουν την ισχύ της σύµβασης αυτής
σε ορισµένες υπηρεσίες µηχανοκίνητων οχηµάτων, τότε οι διατάξεις αυτής της διεθνούς
σύµβασης θα εφαρµόζονται στο εν λόγω ταξίδι συγχρόνως µε εκείνες της ADR οι οποίες δεν
είναι ασύµβατες µε αυτές, οι δε υπόλοιπες διατάξεις της ADR δεν θα εφαρµόζονται κατά τη
διάρκεια του εν λόγω ταξιδιού.

1.1.5

Εφαρµογή των προτύπων
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η εφαρµογή ενός προτύπου και υπάρχει οποιαδήποτε
αντίφαση µεταξύ του προτύπου και των διατάξεων της ADR, υπερισχύουν οι διατάξεις της
ADR. Οι απαιτήσεις του προτύπου που δεν έρχονται σε αντίθεση µε την ADR θα
εφαρµόζονται όπως ορίζεται, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων από οποιοδήποτε
άλλο πρότυπο, ή µέρος ενός προτύπου, η οποία αναφέρεται στο εν λόγω πρότυπο ως
κανονιστικό.

1

O ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας (International Maritime Organization- ΙΜΟ) έχει εκδώσει «Οδηγίες για τη
συνεχιζόµενη χρήση των υφιστάµενων ΙΜΟ Τύπων Φορητών ∆εξαµενών και Βυτιοφόρων Οχηµάτων για τη Μεταφορά
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων», DSC.1/Circ.12 και ∆ιόρθωση. Το κείµενο αυτών των οδηγιών µπορεί να αναζητηθεί στον
ιστότοπο του ΙΜΟ στο: www.imo.org

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1.2.1

Ορισµοί
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: To Τµήµα αυτό περιέχει όλους τους γενικούς ή ειδικούς ορισµούς.
Για τους σκοπούς της ADR :
A
"ADN": Με τον όρο “ADN” νοείται η Ευρωπαϊκή Συµφωνία που αφορά στη ∆ιεθνή
Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων µέσω Εσωτερικών Πλωτών Οδών.
"Aerosol ή aerosol dispenser” : µε τον όρο “Αερόλυµα ή ∆οχείο Αερολύµατος”, νοείται ένα
είδος που αποτελείται από κάθε µη επαναπληρούµενο δοχείο που πληροί τις προϋποθέσεις
του 6.2.6, κατασκευασµένο από µέταλλο, γυαλί ή πλαστικό που περιέχει ένα αέριο υπό
πίεση, υγροποιηµένο ή διαλυµένο υπό πίεση, µε ή χωρίς υγρό ή πολτό ή σκόνη και µε
ενσωµατωµένη συσκευή εκτόνωσης που επιτρέπει την εκτίναξη του περιεχοµένου υπό
µορφή στερεών ή υγρών σωµατιδίων σε εναιώρηση σε ένα αέριο ή υπό µορφή αφρού ή
πολτού ή σκόνης ή σε υγρή ή αέρια κατάσταση.
"Animal material": Με τον όρο “Ζωικά υλικά” νοούνται ολόκληρα σφάγια, τµήµατα ζώων ή
ζωοτροφές.
"Applicant" : Με τον όρο “Αιτών” νοείται, στην περίπτωση
της αξιολόγησης
συµµόρφωσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του σε µία χώρα
Συµβαλλόµενο Μέρος. Στην περίπτωση περιοδικών επιθεωρήσεων, ενδιάµεσων
επιθεωρήσεων και εκτάκτων ελέγχων, ο όρος ‘’αιτών’’ σηµαίνει τις εγκαταστάσεις δοκιµών,
τον χειριστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους σε µία χώρα Συµβαλλόµενο Μέρος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατ΄ εξαίρεση ένας τρίτος (επί παραδείγµατι ένας χειριστής
εµπορευµατοκιβωτίου - δεξαµενής σύµφωνα µε τον ορισµό του 1.2.1) µπορεί να κάνει αίτηση
για αξιολόγηση συµµόρφωσης.
"Approval"
Multilateral approval: Για τη για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, µε τον όρο
“Πολυµερής έγκριση” νοείται η έγκριση εκ µέρους της αρµόδιας αρχής της χώρας
προέλευσης της µεταφοράς ή του σχεδιασµού (πρωτοτύπου), ανάλογα την περίπτωση,
όπως επίσης, από την αρµόδια αρχή των άλλων κρατών διαµέσου των οποίων ή στα
οποία θα µεταφερθεί το αποστελλόµενο φορτίο.
Unilateral approval: Για τη για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, µε τον όρο
“Μονοµερής έγκριση” νοείται η έγκριση του σχεδιασµού που εκδίδεται µόνο από την
αρµόδια αρχή της χώρας προέλευσης του σχεδιασµού. Εάν η χώρα προέλευσης δεν
είναι Συµβαλλόµενο Μέρος στην ADR, η έγκριση θα απαιτήσει επικύρωση από την
αρµόδια αρχή της Συµβαλλόµενου Μέρους στην ADR (βλέπε 6.4.22.8).
“ASTM”: µε τον όρο ASTM νοείται η Αµερικανική Ένωση ∆οκιµών και Υλικών (American
Society of Testing and Materials) (ASTM International 100 Barr Harbor Drive, PO Box
C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959 United States of America).

B
"Bag": Mε τον όρο “Σάκος” νοείται µία εύκαµπτη συσκευασία από χαρτί, πλαστικό φιλµ,
υφάσµατα, πλεγµένο υλικό ή άλλο κατάλληλο υλικό.
"Battery-vehicle": Με τον όρο “Όχηµα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων” νοείται ένα όχηµα
που περιέχει στοιχεία που είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους µε ένα συλλεκτήριο σωλήνα και
µόνιµα τοποθετηµένα πάνω σε αυτό το όχηµα. Θεωρούνται σαν στοιχεία ενός οχήµατος
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων: οι κύλινδροι, οι σωλήνες, οι δέσµες κυλίνδρων και τα
βαρέλια υπό πίεση όπως επίσης και οι δεξαµενές προοριζόµενες για τη µεταφορά αερίων
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.2.2.1.1 µε χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων.
"Body": Με τον όρο “Σώµα” (για όλες τις κατηγορίες IBC εκτός από σύνθετα IBCs) νοείται
το κατάλληλο δοχείο, που περιλαµβάνει ανοίγµατα και κλεισίµατα, αλλά δεν περιλαµβάνει
τον λειτουργικό εξοπλισµό (εξοπλισµός εξυπηρέτησης).
"Box": Με τον όρο “Κιβώτιο” νοείται µία συσκευασία µε συµπαγείς ορθογώνιες ή
πολυγωνικές έδρες, από µέταλλο, ξύλο, κόντρα πλακέ, ανασυσταµένο ξύλο, ινοσανίδες,
πλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό. Μικρές οπές χάριν χειρισµού ή ανοίγµατος ή για λόγους
απαιτήσεων ταξινόµησης, επιτρέπονται αρκεί να µη διακυβεύουν την ακεραιότητα της
συσκευασίας κατά τη µεταφορά.
“Bulk container”: Με τον όρο “Εµπορευµατοκιβώτιο για χύδην φορτίο” νοείται ένα
σύστηµα συγκράτησης (συµπεριλαµβανοµένης κάθε εσωτερικής επικάλυψης ή επένδυσης)
που προορίζεται για τη µεταφορά στερεών ουσιών οι οποίες βρίσκονται σε άµεση επαφή µε
το σύστηµα συγκράτησης. Ο όρος δεν περιλαµβάνει τις συσκευασίες, τα
εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας χωρητικότητας για φορτίο χύδην (ΙΒCs), τις µεγάλες
συσκευασίες και τις δεξαµενές.
Ένα εµπορευµατοκιβώτιο για µεταφορά φορτίου χύδην:


είναι µόνιµου χαρακτήρα και κατά συνέπεια επαρκούς αντοχής ώστε να είναι
κατάλληλο για επαναλαµβανόµενη χρήση



είναι ειδικά σχεδιασµένο για να διευκολύνει τη µεταφορά εµπορευµάτων µέσω ενός
ή περισσότερων µέσων µεταφοράς χωρίς ενδιάµεση µεταφόρτωση,



φέρει διατάξεις που διευκολύνουν τον χειρισµό,



έχει χωρητικότητα όχι µικρότερη από 1.0 m3

Παραδείγµατα εµπορευµατοκιβωτίων για µεταφορά φορτίου χύδην, είναι τα
εµπορευµατοκιβώτια, τα εµπορευµατοκιβώτια για µεταφορά φορτίου χύδην σε ανοικτή
θάλασσα, βαγονέτα, δοχεία για µεταφορά φορτίου χύδην, κινητό αµάξωµα,
εµπορευµατοκιβώτια σχήµατος σκάφης, κυλινδρικά εµπορευµατοκιβώτια, διαµερίσµατα
φόρτωσης οχηµάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ορισµός αυτός εφαρµόζεται µόνο σε εµπορευµατοκιβώτια χύδην φορτίου που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου 6.11.
“Closed bulk container”: Με τον όρο “Κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο χύδην φορτίων” νοείται
ένα εντελώς κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο για φορτία χύδην µε άκαµπτη οροφή, πλευρικά
και ακραία τοιχώµατα και πυθµένα (συµπεριλαµβανοµένων των πυθµένων τύπου χοάνης). Ο
όρος καλύπτει εµπορευµατοκιβώτια για φορτία χύδην µε ανοιγόµενη οροφή ή πλευρικά
τοιχώµατα ή τοιχώµατα άκρων που µπορούν να κλείσουν κατά τη µεταφορά. Τα κλειστά
εµπορευµατοκιβώτια για φορτία χύδην µπορεί να είναι εξοπλισµένα µε ανοίγµατα για να
επιτρέπουν την ανταλλαγή ατµών και αεριών µε τον αέρα και τα οποία υπό κανονικές

συνθήκες µεταφοράς εµποδίζουν την απελευθέρωση στερεών περιεχοµένων καθώς και την
είσοδο βροχής ή απόνερων.
“Flexible bulk container”: Με τον όρο “Εύκαµπτο εµπορευµατοκιβώτιο χύδην φορτίων”
νοείται ένα εύκαµπτο εµπορευµατοκιβώτιο µε χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 15m3 και
περιλαµβάνει τις επενδύσεις και τις επ’ αυτών συσκευές χειρισµού και εξοπλισµό
εξυπηρέτησης.
“Sheeted bulk container”: Με τον όρο “Εµπορευµατοκιβώτιο χύδην φορτίων µε κάλυµµα”
νοείται εµπορευµατοκιβώτιο για φορτία χύδην, ανοικτό στο επάνω µέρος µε άκαµπτο
πυθµένα (συµπεριλαµβανοµένων πυθµένων τύπου χοάνης), µε πλευρικά και ακραία
τοιχώµατα και µε εύκαµπτο κάλυµµα.
"Bundle of cylinders": Με τον όρο “∆έσµη κυλίνδρων” νοείται ένα σύστηµα κυλίνδρων οι
οποίοι συγκρατούνται σταθερά µεταξύ τους και είναι συνδεδεµένοι µεταξύ τους µε
συλλεκτήριο σωλήνα και µεταφέρονται ως αδιάσπαστη µονάδα. Η συνολική χωρητικότητα
σε νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 000 λίτρα εκτός αν η δέσµη προορίζεται για τη
µεταφορά τοξικών αερίων της Κλάσης 2 (οµάδες που αρχίζουν µε το γράµµα Τ σύµφωνα µε
την 2.2.2.1.3), οπότε η χωρητικότητα θα πρέπει να περιορίζεται στα 1 000 λίτρα.
C
"Calculation pressure": Με τον όρο “Πίεση υπολογισµού” νοείται µια θεωρητική πίεση
τουλάχιστον ίση µε την πίεση δοκιµής που, ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας της
µεταφερόµενης ουσίας, µπορεί να υπερβαίνει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό την πίεση
λειτουργίας. Χρησιµοποιείται µόνο για τον καθορισµό του πάχους των τοιχωµάτων του
κελύφους, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική ή εσωτερική ενισχυτική συσκευή [βλέπε
επίσης "Discharge pressure - πίεση εκκένωσης", "Filling pressure - πίεση πλήρωσης",
"Maximum working pressure (gauge pressure) - µέγιστη πίεση λειτουργίας (µανοµετρική
πίεση)" και "Test pressure - πίεση δοκιµής"].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
“Capacity of shell or shell compartment”: µε τον όρο “Χωρητικότητα κελύφους ή διαµέρισµα
κελύφους” για δεξαµενές, νοείται ο συνολικός εσωτερικός όγκος του κελύφους ή του
διαµερίσµατος κελύφους εκφρασµένος σε λίτρα ή κυβικά µέτρα. Όταν είναι αδύνατη η
ολική πλήρωση του κελύφους ή του διαµερίσµατος κελύφους εξαιτίας του σχήµατος ή της
κατασκευής του, η µειωµένη αυτή χωρητικότητα θα χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό
του βαθµού πλήρωσης και για τη σήµανση της δεξαµενής.
“Cargo transport unit”: Με τον όρο “Μονάδα µεταφοράς φορτίου” νοείται ένα όχηµα, µία
φορτάµαξα, εµπορευµατοκιβώτιο, ένα εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή, µια φορητή δεξαµενή
ή ένα MEGC.
"Carriage": Με τον όρο “Μεταφορά” νοείται η αλλαγή τόπου των επικίνδυνων
εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των στάσεων που είναι αναγκαίες λόγω των
συνθηκών µεταφοράς και της παραµονής των επικίνδυνων εµπορευµάτων µέσα στα
οχήµατα, στις δεξαµενές και τα εµπορευµατοκιβώτια που απαιτείται από τις συνθήκες
κυκλοφορίας πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την αλλαγή τόπου.
Αυτός ο ορισµός καλύπτει επίσης την ενδιάµεση προσωρινή αποθήκευση των επικίνδυνων
εµπορευµάτων µε σκοπό την αλλαγή του τρόπου ή του µέσου µεταφοράς (µεταφόρτωση).
Αυτό θα εφαρµόζεται εφόσον τα έγγραφα µεταφοράς που δείχνουν τον τόπο αποστολής και
τον τόπο υποδοχής παρουσιάζονται εφόσον ζητηθούν και εφόσον οι συσκευασίες και οι
δεξαµενές δεν ανοίγονται κατά τη διάρκεια της προσωρινής αποθήκευσης, παρά µόνο για
ελέγχους από τις αρµόδιες αρχές.

"Carriage in bulk": Με τον όρο “Μεταφορά φορτίων χύδην” νοείται η µεταφορά µη
συσκευασµένων στερεών ή ειδών σε οχήµατα, εµπορευµατοκιβώτια ή εµπορευµατοκιβώτια
χύδην φορτίου. Ο όρος δεν έχει εφαρµογή σε εµπορεύµατα που µεταφέρονται σαν κόλα ούτε
σε ουσίες που µεταφέρονται σε δεξαµενές.
"Carrier" : Με τον όρο “Μεταφορέας” νοείται η επιχείρηση που πραγµατοποιεί τη µεταφορά
µε ή χωρίς σύµβαση µεταφοράς.
“CGA”: Με τον όρο “CGA” νοείται η Ένωση Συµπιεσµένων Αερίων (CGA, 14501 George
Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151, United States of America).
“CIM”: οι Ενιαίοι Κανόνες που αφορούν τη Σύµβαση για τις ∆ιεθνείς Σιδηροδροµικές
Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων [Παράρτηµα Β της Σύµβασης για τη ∆ιεθνή
Μεταφορά Σιδηροδροµικώς (COTIF)], όπως τροποποιήθηκε.
“Closed bulk container”: “Κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο χύδην φορτίων”, βλέπε
“Εµπορευµατοκιβώτιο χύδην φορτίων”.
"Closed container" : βλέπε “Container”
"Closed vehicle": Με τον όρο “Κλειστό όχηµα” νοείται ένα όχηµα του οποίου το αµάξωµα
είναι ικανό να είναι κλειστό.
"Closure" : Με τον όρο “Kλείσιµο” νοείται η συσκευή που χρησιµεύει για να κλείνει ένα
άνοιγµα δοχείου.
“CMR”: η Συνθήκη σχετική µε τη Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Μεταφορά Εµπορευµάτων
Οδικώς (Γενεύη, 19 Μαίου 1956), όπως τροποποιήθηκε.
"Collective entry" : Με τον όρο “Οµαδική καταχώριση” νοείται µια καταχώριση για µια
ορισµένη οµάδα ουσιών ή ειδών (βλέπε 2.1.1.2, B, C και D).
"Combination packaging" : Με τον όρο “Συνδυασµένη συσκευασία” νοείται ο συνδυασµός
συσκευασιών για τους σκοπούς της µεταφοράς, που συνίσταται από µία ή περισσότερες
εσωτερικές συσκευασίες ασφαλισµένες σε εξωτερική συσκευασία σύµφωνα µε το 4.1.1.5.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «εσωτερική συσκευασία» που χρησιµοποιείται για συνδυασµένες
συσκευασίες δεν πρέπει να συγχέεται µε τον όρο «εσωτερικό δοχείο» χρησιµοποιείται για
σύνθετες συσκευασίες.
"Combustion heater": Με τον όρο “Θερµαντήρες καύσης” νοείται συσκευή που χρησιµοποιεί
απευθείας υγρό ή αέριο καύσιµο και δεν ανακτά την αποβαλλόµενη θερµότητα από τον
κινητήρα πρόωσης του οχήµατος.
"Competent authority" : Με τον όρο “Αρµόδια Αρχή” νοείται η αρχή ή αρχές ή οποιοσδήποτε
άλλος οργανισµός ή οργανισµοί που χαρακτηρίζονται έτσι σε κάθε κράτος και σε κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση σύµφωνα µε την εσωτερική νοµοθεσία.
"Compliance assurance" (radioactive material) : Με τον όρο “∆ιασφάλιση της
συµµόρφωσης” (ραδιενεργό υλικό) νοείται ένα συστηµατικό πρόγραµµα µέτρων που
εφαρµόζονται από µία αρµόδια αρχή και που έχει στόχο τη διασφάλιση της εφαρµογής των
απαιτήσεων της ADR στην πράξη.
"Composite IBC with plastics inner receptacle" : Με τον όρο “Σύνθετο IBC µε πλαστικό
εσωτερικό δοχείο” νοείται ένα IBC µε δοµικό εξοπλισµό της µορφής άκαµπτου εξωτερικού
περιβλήµατος που εµπεριέχει ένα εσωτερικό πλαστικό δοχείο µαζί µε όποια άλλη συσκευή
λειτουργίας ή δοµικό εξοπλισµό. Είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε το εσωτερικό δοχείο και

το εξωτερικό περίβληµα όταν συναρµολογηθούν, να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούνται
ως µία ενιαία µονάδα για τις εργασίες πλήρωσης, αποθήκευσης, µεταφοράς ή εκκένωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος “Πλαστικό υλικό”, όταν χρησιµοποιείται για τα εσωτερικά δοχεία των
σύνθετων IBCs περιλαµβάνει επίσης και άλλα πολυµερή υλικά όπως ελαστικό (καουτσούκ).
"Composite packaging (plastics material)": Ως «σύνθετη συσκευασία» νοείται η
συσκευασία που αποτελείται από µια εξωτερική συσκευασία και ένα εσωτερικό δοχείο
κατασκευάζονται έτσι ώστε το εσωτερικό δοχείο και η εξωτερική συσκευασία να αποτελούν
µία αναπόσπαστη συσκευασία. Μετά τη συναρµολόγηση παραµένει στη συνέχεια µια ενιαία
µονάδα· Πληρούται, αποθηκεύεται, αποστέλλεται και εκκενώνεται ως τέτοια:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος «εσωτερικό δοχείο» που χρησιµοποιείται για σύνθετες συσκευασίες δεν
πρέπει να συγχέεται µε τον όρο «εσωτερική συσκευασία» που χρησιµοποιείται για
συνδυασµένες συσκευασίες. Για παράδειγµα, το εσωτερικό µιας 6HA 1 σύνθετης συσκευασίας
(πλαστικό υλικό) είναι ένα τέτοιο εσωτερικό δοχείο αφού δεν είναι κανονικά σχεδιασµένο για
εκτελεί µία λειτουργία συγκράτησης χωρίς την εξωτερική συσκευασία και κατά συνέπεια δεν
αποτελεί εσωτερική συσκευασία.
Όταν ένα υλικό αναφέρεται σε παρένθεση µετά τον όρο «σύνθετη συσκευασία», παραπέµπει
στο εσωτερικό δοχείο.
“Compressed Natural Gas”: «Συµπιεσµένο φυσικό αέριο» (CNG) νοείται συµπιεσµένο
αέριο που αποτελείται από φυσικό αέριο µε υψηλή περιεκτικότητα µεθανίου που
ταξινοµείται στο UN 1971.
"Confinement system" : Με τον όρο “Σύστηµα συγκράτησης” για τη για τη µεταφορά
ραδιενεργών υλικών, νοείται η συγκέντρωση σχάσιµου υλικού και συστατικών της
συσκευασίας που ορίζονται από τον σχεδιαστή και εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή
καθώς προορίζονται για τη διατήρηση της ασφάλειας σχετικά µε την κρισιµότητα.
"Conformity assessment" : Με τον όρο “Αξιολόγηση συµµόρφωσης” νοείται η διαδικασία
επαλήθευσης της συµµόρφωσης ενός προϊόντος σύµφωνα µε τις διατάξεις των τµηµάτων
1.8.6 και 1.8.7 σε σχέση µε την έγκριση τύπου, την επιτήρηση της κατασκευής και την
αρχική επιθεώρηση και δοκιµή.
"Consignee" : Με τον όρο “Παραλήπτης” νοείται ο παραλήπτης σύµφωνα µε τη σύµβαση
µεταφοράς. Αν ο παραλήπτης ορίζει έναν τρίτο σύµφωνα µε τις διατάξεις που εφαρµόζονται
για τη σύµβαση µεταφοράς, το άτοµο αυτό θα θεωρείται ο παραλήπτης µε την έννοια της
ADR. Αν η µεταφορική λειτουργία λαµβάνει χώρα χωρίς σύµβαση µεταφοράς, η επιχείρηση
που αναλαµβάνει την ευθύνη των επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά την άφιξη πρέπει να
θεωρείται ο παραλήπτης.
"Consignment" : Με τον όρο “Αποστολή” νοείται κάθε κόλο ή κόλα, ή φορτίο επικίνδυνων
εµπορευµάτων, που παρουσιάζεται προς µεταφορά από έναν αποστολέα.
"Consignor" : Με τον όρο “Αποστολέας” νοείται η επιχείρηση που αποστέλλει επικίνδυνα
εµπορεύµατα είτε για λογαριασµό της είτε για λογαριασµό τρίτων. Όταν η µεταφορά
πραγµατοποιείται στη βάση µιας σύµβασης µεταφοράς, ο αποστολέας σύµφωνα µε αυτή τη
σύµβαση µεταφοράς θεωρείται σαν αποστολέας..
"Container" : Ο όρος “εµπορευµατοκιβώτιο” σηµαίνει αντικείµενο εξοπλισµού µεταφοράς
(ανυψούµενο πλαίσιο ή άλλες παρόµοιες κατασκευές):
-

µόνιµου χαρακτήρα και κατά συνέπεια επαρκούς αντοχής ώστε να είναι κατάλληλο
για επαναλαµβανόµενη χρήση,

-

ειδικά σχεδιασµένο για να διευκολύνει τη µεταφορά εµπορευµάτων χωρίς θραύση του
φορτίου, µε ένα ή περισσότερα µέσα µεταφοράς,

-

εξοπλισµένο µε συσκευές που επιτρέπουν την στοιβασία και το χειρισµό του,
ειδικότερα όταν µεταφορτώνεται από ένα µέσο µεταφοράς σε άλλο,

-

σχεδιασµένο κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολη η πλήρωση και η εκκένωση,

-

που έχει εσωτερικό όγκο τουλάχιστον 1 m3 , εκτός από τα εµπορευµατοκιβώτια για
τη µεταφορά ραδιενεργού υλικού.

Επιπρόσθετα:
“Small container”: Με τον όρο “Μικρό εµπορευµατοκιβώτιο” νοείται ένα
εµπορευµατοκιβώτιο για το οποίο ο εσωτερικός όγκος είναι µικρότερος ή ίσος µε 3 m3.
"Large container” : Με τον όρο “Μεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο” νοείται:
(a)

ένα εµπορευµατοκιβώτιο
εµπορευµατοκιβωτίου,

που

δεν

πληροί

τον

ορισµό

του

µικρού

(b)

υπό την έννοια της ∆ιεθνούς Σύµβασης για Ασφαλή Εµπορευµατοκιβώτια (CSC), ένα
εµπορευµατοκιβώτιο µε τέτοιο µέγεθος ώστε το εµβαδόν που περικλείεται στις
τέσσερις κάτω γωνίες του να είναι
(i)

τουλάχιστον 14 m2 (150 τετραγωνικά πόδια) ή

(ii)

τουλάχιστον 7 m2 (75 τετραγωνικά πόδια) αν έχει εξαρτήµατα στήριξης
στις επάνω γωνίες

"Closed container” : Με τον όρο “Κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο” νοείται ένα εντελώς
κλειστό εµπορευµατοκιβώτιο µε άκαµπτη οροφή, άκαµπτα πλευρικά τοιχώµατα, άκαµπτα
καπάκια και πάτωµα. Ο όρος περιλαµβάνει εµπορευµατοκιβώτια µε άνοιγµα στην οροφή
όπου η οροφή να είναι κλειστή κατά τη µεταφορά.
"Open container”: Mε τον όρο “Ανοικτό εµπορευµατοκιβώτιο” νοείται
εµπορευµατοκιβώτιο ανοικτής οροφής ή εµπορευµατοκιβώτιο τύπου πλατφόρµας.

ένα

"Sheeted container”: Με τον όρο “Eµπορευµατοκιβώτιο µε κάλυµµα” νοείται ένα ανοικτό
εµπορευµατοκιβώτιο εξοπλισµένο µε κάλυµµα ώστε να προστατεύονται τα εµπορεύµατα
που φορτώνονται.
Ένα “Swap body” είναι ένα εµπορευµατοκιβώτιο που, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο
EN 283:1991 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-

από την άποψη της µηχανικής αντοχής, κατασκευάζεται µόνο για µεταφορά σε βαγόνι
ή σε οδικό όχηµα ή σε πλοία Ro-Ro,

-

δεν µπορεί να στοιβαχθεί,

-

µπορεί να αφαιρεθεί από οχήµατα µε εξοπλισµό των ίδιων των οχηµάτων πάνω στα
δικά του στηρίγµατα και µπορεί να επαναφορτωθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος “Eµπορευµατοκιβώτιο” δεν καλύπτει ούτε τις συµβατικές συσκευασίες,
ούτε τα IBCs, ούτε τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές ούτε τα οχήµατα. Εντούτοις, ένα
εµπορευµατοκιβώτιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν συσκευασία για τη µεταφορά ραδιενεργού
υλικού.

"Containment system" : Με τον όρο “Σύστηµα συγκράτησης” για τη για τη µεταφορά
ραδιενεργών υλικών, νοείται το σύνολο των συστατικών της συσκευασίας που ορίζονται
από το σχεδιαστή ως προοριζόµενα για την συγκράτηση του ραδιενεργού υλικού κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς.
"Control temperature" : Με τον όρο “Θερµοκρασία ελέγχου” νοείται η µέγιστη θερµοκρασία
στην οποία το οργανικό υπεροξείδιο ή η αυτενεργής ουσία µπορεί να µεταφερθεί µε
ασφάλεια.
“Conveyance” : Με τον όρο “Μέσο µεταφοράς” νοείται, για τη µεταφορά οδικώς ή
σιδηροδροµικώς, ένα όχηµα ή µία φορτάµαξα (βαγόνι).
"Criticality safety index (CSI)" : Με τον όρο “∆είκτης ασφαλείας κρισιµότητας”
αναγεγραµµένου επί ενός κόλου, επί µιας υπερσυσκευασίας ή επί ενός
εµπορευµατοκιβωτίου ή επί ενός εµπορευµατοκιβωτίου περιέχοντος σχάσιµο υλικό, για τη
για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, νοείται ένας αριθµός ο οποίος χρησιµοποιείται ως
ένδειξη ελέγχου επί της συγκέντρωσης των κόλων, των υπερσυσκευασιών ή των
εµπορευµατοκιβωτίων που περιέχουν σχάσιµο υλικό.
"CSC" : Με τον όρο "CSC" νοείται η ∆ιεθνής Σύµβαση για Ασφαλή Εµπορευµατοκιβώτια
(Γενεύη, 1972) έτσι όπως συµπληρώθηκε και εκδόθηκε από τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισµό (IMO), Λονδίνο.
"Crate" : Με τον όρο “Κλουβί ή καλάθι” νοείται µια εξωτερική συσκευασία µε ανοικτές
επιφάνειες.
“Critical temperature” : Με τον όρο “Kρίσιµη θερµοκρασία” νοείται η θερµοκρασία πάνω
από την οποία η ουσία δεν µπορεί να υφίσταται σε υγρή κατάσταση.
"Cryogenic receptacle" : Με τον όρο “Κρυογoνικό δοχείο” νοείται ένα µεταφερόµενο
θερµικά µονωµένο δοχείο για υγροποιηµένα αέρια υπό ψύξη, χωρητικότητας σε νερό όχι
περισσότερο από 1 000 λίτρα (βλέπε επίσης “Open cryogenic receptable”- ‘’Ανοικτό
κρυογονικό δοχείο’’)
"Cylinder" : Με τον όρο “Κύλινδρος (Φιάλη)” νοείται ένα µεταφερόµενο δοχείο πίεσης
χωρητικότητας σε νερό όχι µεγαλύτερη των 150 λίτρων (βλέπε επίσης "Βundle of cylinders’’
–‘’∆έσµη Κυλίνδρων").
D
"Dangerous goods" : Με τον όρο “Επικίνδυνα εµπορεύµατα” νοούνται οι ουσίες και τα είδη
η µεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την ADR ή επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους που
περιγράφονται µέσα στην ADR.
"Dangerous reaction" : Με τον όρο “Επικίνδυνη αντίδραση” νοείται:
(a)

η καύση ή η έκλυση σηµαντικού ποσού θερµότητας,

(b)

η εκποµπή εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικών ή τοξικών αερίων,

(c)

ο σχηµατισµός διαβρωτικών ουσιών,

(d)

ο σχηµατισµός ασταθών ουσιών, ή

(e)

η επικίνδυνη αύξηση πίεσης (µόνο για δεξαµενές),

"Demountable tank" : Με τον όρο “Αποσπώµενη δεξαµενή” νοείται δεξαµενή µε
χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων, πλην σταθερής δεξαµενής, φορητής δεξαµενής,
εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής, ή ενός στοιχείου οχήµατος µεταφοράς συστοιχίας
δοχείων ή ενός MEGC, και µη σχεδιασµένη για µεταφορά εµπορευµάτων χωρίς θραύση του
φορτίου και που µπορεί κανονικά να γίνει χειρισµός της µόνο όταν είναι κενή.
"Design" : Με τον όρο “Σχεδιασµός (µοντέλο)” για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών,
νοείται η περιγραφή σχάσιµου υλικού που εξαιρείται υπό την παράγραφο 2.2.7.2.3.5 (f),
ραδιενεργού υλικού υπό ειδική µορφή, ενός ραδιενεργού υλικού χαµηλής διασποράς, ενός
κόλου ή µιας συσκευασίας που επιτρέπει µια πλήρη ταυτοποίηση του είδους. Η περιγραφή
µπορεί να περιλαµβάνει προδιαγραφές, µηχανικά σχέδια, αναφορές που δείχνουν
συµµόρφωση µε ρυθµιστικές διατάξεις και άλλη σχετική τεκµηρίωση.
“Design life”: «∆ιάρκειας ζωής σχεδιασµού» για σύνθετους κυλίνδρους και σωλήνες, νοείται
το ανώτατο όριο διάρκειας ζωής (σε αριθµό ετών) για το οποίο έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί ο
κύλινδρος ή ο σωλήνας σύµφωνα µε το εφαρµόσιµο πρότυπο.
"Discharge pressure" : Με τον όρο “Πίεση εκκένωσης” νοείται η µέγιστη πίεση που
δηµιουργείται σε µια δεξαµενή τη στιγµή της εκκένωσης υπό πίεση [βλέπε επίσης
"Calculation pressure - πίεση υπολογισµού", "Filling pressure - πίεση πλήρωσης", "Maximim
working pressure (gauge pressure) - µέγιστη πίεση λειτουργίας (µανοµετρική πίεση)" και
"Test pressure - πίεση δοκιµής"].
"Drum" : Με τον όρο “Βαρέλι" νοείται µια κυλινδρική συσκευασία µε επίπεδα ή κυρτά άκρα
(καπάκι και πυθµένα) κατασκευασµένη από µέταλλο, ίνες, πλαστικό, κόντρα πλακέ ή άλλα
κατάλληλα υλικά. Αυτός ο ορισµός επίσης περιλαµβάνει συσκευασίες άλλων σχηµάτων, π.χ.
κυλινδρικές συσκευασίες µε κωνικό λαιµό, ή συσκευασίες σε µορφή κάδου. ∆εν καλύπτονται
από αυτόν τον ορισµό τα ‘’ξύλινα βαρέλια’’ και τα ‘’µπιτόνια’’.
E
"EC Directive" : Με τον όρο “Οδηγία ΕΚ” εννοούνται οι διατάξεις που αποφασίστηκαν από
τους αρµόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και που δεσµεύουν κάθε κράτος µέλος
ως προς το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, αλλά που αφήνουν τους τρόπους και τις µεθόδους
στις εθνικές αρχές.
"ECE Regulation" : Με τον όρο “Κανονισµός της Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την
Ευρώπη” νοείται Κανονισµός συνηµµένος στην Συµφωνία περί υιοθέτησης τεχνικών
προδιαγραφών για εξοπλισµό τροχοφόρων οχηµάτων και εξαρτηµάτων που µπορεί να
ενσωµατωθούν ή να χρησιµοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήµατα και τις συνθήκες για αµοιβαία
αναγνώριση εγκρίσεων που δίνεται µε βάση αυτές τις προδιαγραφές (Συµφωνία 1958, όπως
τροποποιήθηκε).
"Emergency temperature" : Με τον όρο “Θερµοκρασία Κινδύνου” νοείται η θερµοκρασία
στην οποία θα λαµβάνονται επείγοντα µέτρα στην περίπτωση απώλειας του συστήµατος
ελέγχου της θερµοκρασίας.
“EN” (standard) : Με τον όρο “ΕΝ (πρότυπο)” νοείται ένα Ευρωπαϊκό πρότυπο που
δηµοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προτυποποίησης (CEN) (CEN, Avenue Marnix
17, B-1000 Brussels).
"Enterprise" : Με τον όρο “Eπιχείρηση” νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο µε
κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα, κάθε συνεταιρισµός ή οµάδα ατόµων χωρίς νοµική
υπόσταση µε κερδοσκοπικό ή µη χαρακτήρα, ή κάθε οργανισµός που προκύπτει από την
αρµόδια αρχή, που διαθέτει νοµική προσωπικότητα είτε εξαρτάται από µια αρχή µε νοµική
προσωπικότητα.

"Exclusive use" : Με τον όρο “Αποκλειστική χρήση” για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών,
νοείται η χρήση, από έναν µόνο αποστολέα, ενός οχήµατος ή ενός µεγάλου
εµπορευµατοκιβωτίου, για το οποίο όλες οι αρχικές, ενδιάµεσες και τελικές εργασίες
φόρτωσης, εκφόρτωσης και αποστολές πραγµατοποιούνται σε συµφωνία µε τις ενδείξεις του
αποστολέα ή του παραλήπτη όταν αυτό απαιτείται από την ADR.
F
"Fibreboard IBC" : Με τον όρο “IBC από Ινοσανίδες (χαρτόνι)” νοείται ένα σώµα
ινοσανίδων µε ή χωρίς ανεξάρτητα άνω και κάτω καπάκια, µε εσωτερική επένδυση αν
χρειάζεται (αλλά όχι µε εσωτερικές συσκευασίες) και κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργίας και
δοµικό εξοπλισµό.
"Filler" : Με τον όρο “Πληρωτής” νοείται κάθε επιχείρηση που γεµίζει επικίνδυνα
εµπορεύµατα σε µια δεξαµενή (βυτιοφόρο, αποσπώµενη δεξαµενή, φορητή δεξαµενή ή
εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή) ή σε ένα όχηµα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων αερίων ή
MEGC ή/και σε ένα όχηµα, ένα µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο ή µικρό εµπορευµατοκιβώτιο
για µεταφορά φορτίων χύδην.
"Filling pressure" : Με τον όρο “Πίεση πλήρωσης” νοείται η µέγιστη πίεση που
δηµιουργείται σε µια δεξαµενή τη στιγµή της πλήρωσης υπό πίεση [βλέπε επίσης
‘’Calculation pressure - πίεση υπολογισµού", ‘’Discharge pressure - πίεση εκκένωσης",
‘’Maximun working pressure (gauge pressure) - µέγιστη πίεση λειτουργίας (µανοµετρική
πίεση)" και ‘’Test pressure - πίεση δοκιµής"].
“Filling ratio” : Με τον όρο “Λόγος πλήρωσης” νοείται ο λόγος της µάζας του αερίου προς
τη µάζα του νερού σε θερµοκρασία 15 οC που θα πλήρωνε ολοκληρωτικά ένα δοχείο πίεσης
έτοιµο προς χρήση.
"Fixed tank" : Με τον όρο “Σταθερή δεξαµενή” νοείται µια δεξαµενή µε χωρητικότητα άνω
των 1 000 λίτρων που είναι µόνιµα στερεωµένη σε ένα όχηµα (που τότε λέγεται βυτιοφόρο
όχηµα) ή είναι αναπόσπαστο µέρος του πλαισίου ενός τέτοιου οχήµατος.
"Flammable component" : Με τον όρο “Εύφλεκτο συστατικό” (για αερολύµατα) νοείται ένα
εύφλεκτο υγρό, εύφλεκτο στερεό ή εύφλεκτο αέριο και µείγµατα εύφλεκτων αερίων όπως
ορίζονται στις Σηµειώσεις 1 έως 3 της υποπαραγράφου 31.1.3 του Μέρους ΙΙΙ του
εγχειριδίου ∆οκιµών και Κριτηρίων. Αυτός ο σχεδιασµός δεν καλύπτει τις πυροφορικές
ύλες, αυτοαντιδρούµενες ή αντιδρούµενες µε νερό. Η χηµική θερµότητα της καύσης πρέπει
να καθορίζεται διαµέσου µιας εκ των παρακάτω µεθόδων ASTM D 240, ISO/FDIS
13943:1999 (E/F) από 86.1 έως 86.3 ή NFPA 30B.
"Flash-point" : Με τον όρο “Σηµείο ανάφλεξης” νοείται η χαµηλότερη θερµοκρασία ενός
υγρού στην οποία οι ατµοί του σχηµατίζουν εύφλεκτο µείγµα µε τον αέρα.
"Flexible bulk container" : βλέπε "Bulk container".
"Flexible IBC" : Με τον όρο “Εύκαµπτο IBC” νοείται ένα σώµα που αποτελείται από
µεµβράνη, υφαντό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εύκαµπτο υλικό ή συνδυασµούς αυτών και, αν
είναι απαραίτητο, µια εσωτερική επικάλυψη ή επένδυση, µαζί µε κατάλληλο εξοπλισµό
εξυπηρέτησης και τις κατάλληλες συσκευές χειρισµού.
“Fuel cell”: Με τον όρο “Κυψέλη καυσίµου” νοείται µία ηλεκτροχηµική συσκευή η οποία
µετατρέπει τη χηµική ενέργεια ενός καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια, θερµότητα και
προϊόντα αντίδρασης.
“Fuel cell engine” : Με τον όρο “Τροφοδότης κυψελών καυσίµου” νοείται µία συσκευή η
οποία χρησιµοποιείται για την τροφοδότηση εξοπλισµού και η οποία αποτελείται από µία

κυψέλη καυσίµου και από την παροχή καυσίµου, ενσωµατωµένη στην κυψέλη καυσίµου ή
εξωτερική, και περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την επιτέλεση της
λειτουργίας της.
"Full load" : Με τον όρο “Πλήρες φορτίο” νοείται κάθε φορτίο που προέρχεται από έναν
αποστολέα για το οποίο επιφυλάχθηκε η αποκλειστική χρήση ενός οχήµατος ή ενός µεγάλου
εµπορευµατοκιβωτίου και όλες οι λειτουργίες φόρτωσης και εκφόρτωσης γίνονται σύµφωνα
µε τις οδηγίες του αποστολέα ή του παραλήπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντίστοιχος όρος για το ραδιενεργό υλικό είναι “Aποκλειστική χρήση”.
G
"Gas" : “Αέριο” σηµαίνει µια ουσία η οποία:
(a)

στους 50 °C έχει τάση ατµών µεγαλύτερη από 300 kPa (3 bar), ή

(b)

είναι εντελώς αέρια στους 20 °C υπό κανονική πίεση 101.3 kPa,

"Gas cartridge" βλέπε “Small receptable containing gas”
“GHS” : είναι το Παγκοσµίως Εναρµονισµένο Σύστηµα (Globally Harmonized System)
Ταξινόµησης και Σήµανσης Χηµικών, έκτη αναθεωρηµένη έκδοση που εκδίδεται από τα
Ηνωµένα Έθνη µε το λογότυπο ST/SG/AC.10/30/Rev.6.
H
"Handling device": Με τον όρο “Συσκευή χειρισµού” (για εύκαµπτα IBCs) νοείται
οποιαδήποτε χειρολαβή, ζώνη, δακτύλιος, θηλιά, πόρπη ή πλαίσιο προσαρτηµένα στο σώµα
του IBC ή σχηµατοποιηµένα από επέκταση του υλικού του σώµατος του IBC.
"Hermetically closed tank" : Με τον όρο “Ερµητικά κλειστή δεξαµενή” νοείται µια δεξαµενή
που προορίζεται για τη µεταφορά υγρών ουσιών µε πίεση υπολογισµού τουλάχιστον 4 bar ή
προορίζεται για τη µεταφορά στερεών ουσιών (σε σκόνη ή κόκκους) ανεξάρτητα από την
πίεση υπολογισµού, τα ανοίγµατα της οποίας είναι ερµητικά κλειστά και η οποία :
-

δεν διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας, εκρηγνυόµενους δίσκους ή άλλες συσκευές
ασφαλείας ή βαλβίδες κενού, ή

-

δεν διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας, εκρηγνυόµενους δίσκους ή άλλες συσκευές
ασφαλείας, αλλά διαθέτει βαλβίδες κενού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.3, ή

-

διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας που προηγούνται από εκρηγνυόµενους δίσκους σύµφωνα
µε την 6.8.2.2.10, αλλά δεν διαθέτει βαλβίδες κενού, ή

-

διαθέτει βαλβίδες ασφαλείας που προηγούνται από εκρηγνυόµενους δίσκους σύµφωνα
µε την 6.8.2.2.10 και βαλβίδες κενού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.3.

“Holding time”: «Χρόνος συντήρησης» νοείται ο χρόνος σηµαίνει το χρόνο που περνάει από
την κατάσταση έναρξης πλήρωσης έως ότου η πίεση του περιεχόµενου φθάσει λόγω εισροής
θερµότητας στη χαµηλότερη πίεση που φαίνεται στη συσκευή(-ές) περιορισµού της πίεσης
των δεξαµενών που θα µεταφέρουν τα ψυχόµενα υγροποιηµένα αέρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές βλ. 6.7.4.1.

I
“IAEA”µε τον όρο ΙΑΕΑ νοείται η ∆ιεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας (International
Atomic Energy Agency, IAEA) (IAEA, P.O. Box 100-A-1400 Vienna).
"IBC", βλέπε "Intermediate bulk container"
"ICAO” : Με τον όρο ΙCAO νοείται ο “∆ιεθνής Οργανισµός Πολιτικής Αεροπορίας”
(International Civil Aviation Organization, ICAO, 999 Univerity Street, Montreal Quebec
H3C 5H7, Canada.
"ICAO Technical Instructions" : είναι οι “Τεχνικές Οδηγίες για την Ασφαλή Μεταφορά
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Αεροπορικώς”, που προκύπτουν από το Παράρτηµα 18 της
Συνθήκης του Σικάγο για τη ∆ιεθνή Πολιτική Αεροπορία (Σικάγο 1944), που εκδίδεται από
το ∆ιεθνή Οργανισµό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), στο Μόντρεαλ.
"IMDG Code" : Κώδικας IMDG είναι ο “∆ιεθνής Ναυτιλιακός Κώδικας Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων”, κανονισµός εφαρµογής του Κεφαλαίου VII, Μέρος Α, της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (Σύµβαση SOLAS), που
εκδίδεται από το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (IMO), Λονδίνο.
“IMO”: Με τον όρο ΙΜΟ νοείται ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας (International Maritime
Organization, 4 Albert Embankment SE1 7SR, London, United Kingdom).
"Inner packaging" : “Εσωτερική συσκευασία” σηµαίνει συσκευασία για τη µεταφορά της
οποίας απαιτείται εξωτερική συσκευασία.
"Inner receptacle" : “Εσωτερικό δοχείο” σηµαίνει δοχείο που απαιτεί εξωτερική συσκευασία
για να επιτελέσει τη λειτουργία συγκράτησης.
“Inspection body” : Με τον όρο “Φορέας Επιθεώρησης” νοείται ένας ανεξάρτητος φορέας
επιθεώρησης και δοκιµών, εγκεκριµένος από την αρµόδια αρχή.
"Intermediate bulk container" (IBC) : “Εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας για
φορτία χύδην” σηµαίνει µία άκαµπτη ή εύκαµπτη φορητή συσκευασία εκτός από αυτές που
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο 6.1, η οποία:
(a)

Έχει χωρητικότητα:
(i)

όχι µεγαλύτερη από 3 m3 για στερεές και υγρές ουσίες των οµάδων συσκευασίας
II και III,

(ii)

όχι µεγαλύτερη από 1.5 m3 για στερεές ουσίες της οµάδας συσκευασίας I όταν
είναι συσκευασµένες σε εύκαµπτα, άκαµπτου πλαστικού, σύνθετα, από
ινοσανίδες ή ξύλινα IBCs,

(iii)

όχι µεγαλύτερη από 3 m3 για στερεές ουσίες της οµάδας συσκευασίας I όταν
είναι συσκευασµένα σε µεταλλικά IBCs,

(iv)

όχι µεγαλύτερη από 3 m3 για ραδιενεργά υλικά της Κλάσης 7,

(b)

Είναι σχεδιασµένη για µηχανικό χειρισµό,

(c)

Είναι ανθεκτική στις καταπονήσεις που παράγονται κατά το χειρισµό και τη µεταφορά
όπως προσδιορίζεται από τους ελέγχους που προκαθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.5,

(βλέπε επίσης ‘’Composite IBC with plastics inner receptacle - Σύνθετo IBC µε πλαστικό
εσωτερικό δοχείο", ‘’Fibreboard IBC - IBC από ινοσανίδες", ”Flexible IBC - Εύκαµπτo

IBC", ‘’Metal IBC - Μεταλλικό IBC", ‘’Rigid plastics IBC - IBC από άκαµπτο πλαστικό"
και’’Wooden IBC - Ξύλινα IBCs").
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Οι φορητές δεξαµενές ή τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που ικανοποιούν
τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.7 ή 6.8 δεν θεωρούνται ότι είναι εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας
χωρητικότητας για µεταφορά φορτίων χύδην (IBCs).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Τα εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBCs) που
ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.5 δεν θεωρούνται ότι είναι εµπορευµατοκιβώτια
για τους σκοπούς της ADR..
«Remanufactured IBC” : “Ανασκευασµένο IBC” σηµαίνει ένα µεταλλικό, άκαµπτο πλαστικό
ή σύνθετο εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας (IBC) το οποίο:
(a)

Παράγεται ως τύπου UN από µη UN τύπο, ή

(b)

Μετατρέπεται από ένα τύπο σχεδιασµού τύπου UN σε άλλο τύπο σχεδιασµού UN.

Τα ανασκευασµένα IBCs υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις της ADR που εφαρµόζονται στα
καινούργια IBCs ίδιου τύπου (βλ. επίσης ορισµό τύπου σχεδίου -design type- στην
6.5.6.1.1).
“Repaired IBC” : “Επισκευασµένο IBC” σηµαίνει µεταλλικό, άκαµπτο πλαστικό ή σύνθετο
εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBC), το οποίο έχοντας
υποστεί κρούση ή εξαιτίας άλλου λόγου (π.χ. διάβρωση, ψαθυροποίηση ή άλλη ένδειξη
µειωµένης αντοχής σε σύγκριση µε το δοκιµασµένο πρωτότυπο) αποκαθίσταται µε τρόπο
ώστε να προκύπτει σύµφωνο µε το δοκιµασµένο πρωτότυπο. Για τους σκοπούς της ADR, η
αντικατάσταση του άκαµπτου εσωτερικού δοχείου ενός σύνθετου IBC µε ένα δοχείο που
συµµορφώνεται µε το πρωτότυπο του ίδιου κατασκευαστή, θεωρείται ως επισκευή. Ωστόσο
η συνήθης συντήρηση των άκαµπτων IBCs δεν θεωρείται ως επισκευή. Τα σώµατα των
άκαµπτων πλαστικών IBCs και τα εσωτερικά δοχεία των σύνθετων IBCs δεν είναι
επισκευάσιµα. Τα εύκαµπτα IBCs δεν είναι επισκευάσιµα εκτός και αν εγκρίνονται από την
αρµόδια αρχή.
“Routine maintenance of flexible IBC’s”: “Συνήθης συντήρηση εύκαµπτων IBCs” σηµαίνει η
επαναλαµβανόµενη εκτέλεση λειτουργιών, σε πλαστικά ή υφασµάτινα εύκαµπτα ΙBCs,
όπως:
(a)

καθαρισµός, ή

(b)

αντικατάσταση των στοιχείων που δεν είναι ενσωµατωµένα στο IBC, όπως η
επένδυση και οι σύνδεσµοι κλεισιµάτων, µε στοιχεία συµµορφούµενα στις αρχικές
προδιαγραφές του κατασκευαστή,

αρκεί αυτές οι λειτουργίες να µην επηρεάζουν δυσµενώς τη λειτουργία συγκράτησης των
εύκαµπτων IBCs ούτε να αλλοιώνουν τον τύπο σχεδιασµού.
“Routine maintenance of rigid IBC’s”: “Συνήθης συντήρηση άκαµπτων IBCs” σηµαίνει η
επαναλαµβανόµενη εκτέλεση λειτουργιών, σε άκαµπτα µεταλλικά, στερεά πλαστικά ή
σύνθετα ΙBCs, όπως:
(a)

καθαρισµός, ή

(b)

αφαίρεση και επανεγκατάσταση ή αντικατάσταση κλεισιµάτων επάνω στο σώµα
(συµπεριλαµβανοµένων των συνδετικών παρεµβυσµάτων) ή συντήρηση του
εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις αρχικές προδιαγραφές του κατασκευαστή, αρκεί να
βεβαιώνεται η στεγανοποίηση του IBC, ή

(c)

αποκατάσταση του δοµικού εξοπλισµού που δεν επιτελεί άµεσα την λειτουργία
συγκράτησης επικίνδυνων εµπορευµάτων ή τη διατήρηση της πίεσης µε τρόπο ώστε
το IBC να προκύπτει εκ νέου σύµφωνο µε το δοκιµασµένο πρωτότυπο (π.χ. την
ευθυγράµµιση των ποδαρικών ή των λαβών ανύψωσης) αρκεί να µην επηρεάζεται η
λειτουργία συγκράτησης του IBC.

"Intermediate packaging" : “Ενδιάµεση συσκευασία” σηµαίνει συσκευασία τοποθετηµένη
ανάµεσα σε εσωτερικές συσκευασίες ή είδη και σε µια εξωτερική συσκευασία.
“ISO” (πρότυπο) : µε τον όρο “ISO” (πρότυπο) νοείται ένα διεθνές πρότυπο που εκδίδεται
από το ∆ιεθνή Οργανισµό Προτυποποίησης (International Organization of Standardization,
ISO) (ISO - 1, rue de Varembe. CH-1204 Geneva 20).
J
"Jerrican" : “Μπιτόνι” σηµαίνει µια µεταλλική ή πλαστική συσκευασία µε ορθογώνια ή
πολυγωνική διατοµή µε ένα ή περισσότερα ανοίγµατα.
L
"Large container", [βλέπε “Container”- ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο’’]
"Large packaging" : Με τον όρο “Μεγάλη συσκευασία” νοείται εξωτερική συσκευασία που
περιέχει είδη ή εσωτερικές συσκευασίες και η οποία
(a)

είναι σχεδιασµένη για µηχανικό χειρισµό,

(b)

υπερβαίνει τα 400 kg καθαρής µάζας ή τα 450 λίτρα σε χωρητικότητα αλλά ο όγκος
δεν υπερβαίνει τα 3 m3.

"Large salvage packaging": «Μεγάλη συσκευασία περισυλλογής» νοείται µια ειδική
συσκευασία που
(a) είναι σχεδιασµένη για µηχανικό χειρισµό και
(b) υπερβαίνει τα 400 kg καθαρής µάζας ή 450 λίτρα σε χωρητικότητα αλλά έχει όγκο όχι
περισσότερο των 3 m³,
στην οποία, κατεστραµµένα, ελαττωµατικά, µε ζηµίες ή κόλα µε διαρρέοντα ή µη
συµµορφούµενα επικίνδυνα εµπορεύµατα, ή επικίνδυνα εµπορεύµατα που έχουν χυθεί ή
διαρρεύσει, τοποθετούνται µε σκοπό τη µεταφορά τους για ανάκτηση ή απόρριψη.
"Leakproofness test" : “∆οκιµή στεγανότητας” είναι η δοκιµή στεγανότητας µιας δεξαµενής,
µιας συσκευασίας ή ενός IBC καθώς επίσης του εξοπλισµού και των συσκευών κλεισίµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
"Light-gauge metal packaging" : ”Mεταλλική συσκευασία ελαφρού περιτυπώµατος” είναι
συσκευασία κυκλικής, ελλειπτικής, ορθογώνιας ή πολυγωνικής διατοµής (επίσης κωνικής)
όπως επίσης οι συσκευασίες µε κωνικό λαιµό ή σε µορφή κάδου από µέταλλο, µε πάχος
τοιχωµάτων µικρότερο των 0.5 mm (π.χ. λευκοσίδηρος), µε επίπεδο ή κυρτό πυθµένα και µε
ένα ή περισσότερα στόµια, που δεν καλύπτεται από τους ορισµούς για βαρέλια ή µπιτόνια.
"Liner" : “Επένδυση” είναι ένας σωλήνας ή σάκος που εισάγεται µέσα στη συσκευασία,
συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων συσκευασιών και IBCs, που δεν αποτελεί όµως
αναπόσπαστο µέρος τους, συµπεριλαµβανοµένων των πωµάτων των ανοιγµάτων του.

"Liquid" : “Υγρό” είναι µια ουσία που στους 50 °C, έχει τάση ατµών όχι παραπάνω από
300 kPa (3 bar), και δεν είναι εντελώς αέρια στους 20 °C σε κανονική πίεση των 101.3 kPa,
και η οποία
(a)

έχει σηµείο τήξης ή αρχικό σηµείο τήξης ίσο ή µικρότερο των 20 °C σε πίεση
101.3 kPa, ή

(b)

είναι υγρή σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ASTM D 4359-90 ή

(c)

δεν είναι ζυµώδης (πολτώδης) ουσία σύµφωνα µε τα κριτήρια της δοκιµής
ρευστότητας (δοκιµή πενετρόµετρου) που περιγράφεται στο 2.3.4,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θεωρείται ως “Μεταφορά σε υγρή κατάσταση”, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
δεξαµενών:
-

Η µεταφορά υγρών σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, ή

-

Η µεταφορά στερεών ουσιών που παρουσιάζονται στη µεταφορά σε τηγµένη κατάσταση.

“Liquefied Natural Gas (LNG)”: «Υγροποιηµένο φυσικό αέριο» νοείται υγροποιηµένο
αέριο υπό ψύξη που συνίσταται από φυσικό αέριο µε υψηλή περιεκτικότητα µεθανίου
ταξινοµηµένο στο UN 1972.
“Liquefied Petroleum Gas (LPG)”: “Υγροποιηµένο Αέριο Πετρελαίου” σηµαίνει
υγροποιηµένο αέριο χαµηλής πίεσης που αποτελείται από έναν ή περισσότερους ελαφρούς
υδρογονάνθρακες στους οποίους έχουν εκχωρηθεί οι αριθµ. UN 1011, 1075, 1965, 1969 ή
1978 µόνο, και το οποίο αποτελείται κυρίως από προπάνιο, προπένιο, βουτάνιο, ισοµερή
βουτανίου, βουτένιο µε ίχνη άλλων αέριων υδρογονανθράκων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Εύφλεκτα αέρια στα οποία έχουν εκχωρηθεί άλλοι αριθµοί UN δεν θα
θεωρούνται LPG.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για τον αριθµ. UN 1075 δείτε ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 στο 2F, αριθµ. UN 1965, στον
πίνακα µε τα υγροποιηµένα αέρια στο 2.2.2.3.
"Loader" : “Φορτωτής” σηµαίνει κάθε επιχείρηση η οποία:
(a) Φορτώνει συσκευασµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα, µικρά εµπορευµατοκιβώτια ή
φορητές δεξαµενές εντός ή επί οχήµατος ή εµπορευµατοκιβωτίου, ή
(b) Φορτώνει ένα εµπορευµατοκιβώτιο, ένα εµπορευµατοκιβώτιο για µεταφορά φορτίων
χύδην, ένα MEGC, ένα εµπορευµατοκιβώτιο - δεξαµενή ή µια φορητή δεξαµενή επί
οχήµατος.
“Loading”: «Φόρτωση» νοούνται όλες οι ενέργειες του φορτωτή σύµφωνα µε τον ορισµό
του φορτωτή
M
"Management system": «Σύστηµα διαχείρισης», για τη µεταφορά ραδιενεργού υλικού,
νοείται ένα σύνολο των αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων (σύστηµα) για τον
καθορισµό πολιτικών και στόχων και που επιτρέπει οι στόχοι να επιτευχθούν µε
αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο.
"Manual of Tests and Criteria" : Με τον όρο “Εγχειρίδιο ∆οκιµών και Κριτηρίων” νοείται η
έκτη αναθεωρηµένη έκδοση των Συστάσεων των Ηνωµένων Εθνών για τη Μεταφορά

Επικίνδυνων Εµπορευµάτων, Εγχειρίδιο ∆οκιµών και Κριτηρίων, έκδοση του Οργανισµού
Ηνωµένων Εθνών (ST/SG/AC.10/11/Rev.6).
"Mass of package" : “Μάζα κόλου” σηµαίνει τη µεικτή µάζα του κόλου, εκτός αν υπάρχει
άλλος ορισµός. Η µάζα των εµπορευµατοκιβωτίων και των δεξαµενών που
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των εµπορευµάτων δεν υπολογίζονται στη µεικτή µάζα.
"Maximum capacity" : “Μέγιστη χωρητικότητα” είναι ο µέγιστος εσωτερικός όγκος δοχείων
ή συσκευασιών, συµπεριλαµβανοµένων των συσκευασιών και των εµπορευµατοκιβωτίων
µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBCs), εκφρασµένος σε κυβικά µέτρα ή λίτρα.
"Maximum net mass" : “Μέγιστη καθαρή µάζα” είναι η µέγιστη καθαρή µάζα του
περιεχοµένου µιας µονής συσκευασίας ή η µέγιστη συνδυασµένη µάζα των εσωτερικών
συσκευασιών και του περιεχοµένου τους, εκφρασµένη σε κιλά.
"Maximum normal operating pressure": Με τον όρο “Μέγιστη κανονική πίεση λειτουργίας”
για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, νοείται η µέγιστη πίεση πάνω από την ατµοσφαιρική
πίεση σε µέσο επίπεδο θάλασσας, που µπορεί να αναπτυχθεί στο σύστηµα συγκράτησης σε
µία περίοδο ενός χρόνου, υπό τις συνθήκες θερµοκρασίας και ηλιακής ακτινοβολίας που
αντιστοιχούν σε συνθήκες περιβάλλοντος εν απουσία εξαερισµού, εξωτερικής ψύξης µέσω
βοηθητικού συστήµατος ή λειτουργικούς ελέγχους κατά τη µεταφορά.
"Maximum permissible gross mass": "Μέγιστη επιτρεπόµενη µεικτή µάζα"
(a)

(για IBCs) σηµαίνει τη µάζα του IBC και κάθε εξοπλισµού λειτουργίας και του δοµικού
εξοπλισµού µαζί µε τη µέγιστη καθαρή µάζα,

(b)

(για δεξαµενές) σηµαίνει το απόβαρο της δεξαµενής και το βαρύτερο φορτίο
εγκεκριµένο για µεταφορά,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
"Maximum working pressure (gauge pressure)" : "Mέγιστη πίεση λειτουργίας (µανοµετρική
πίεση)” σηµαίνει την υψηλότερη από τις ακόλουθες τρεις πιέσεις οι οποίες µπορούν να
προκληθούν στην κορυφή της δεξαµενής σε θέση λειτουργίας :
(a) Την υψηλότερη πραγµατική πίεση που επιτρέπεται στη δεξαµενή κατά την
διαδικασία της πλήρωσης ("µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση πλήρωσης"),
(b) Την υψηλότερη πραγµατική πίεση που επιτρέπεται στη δεξαµενή κατά την
διαδικασία της εκκένωσης ("µέγιστη επιτρεπόµενη πίεση εκκένωσης"), και
Την πραγµατική µανοµετρική πίεση στην οποία υποβάλλεται η δεξαµενή από το
περιεχόµενό της (συµπεριλαµβανοµένων τυχόν εξωγενών αερίων που µπορεί να
περιέχει) στη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας.
Εκτός εάν οι ειδικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4.3 προβλέπουν
διαφορετικά, η αριθµητική τιµή αυτής της πίεσης λειτουργίας (µανοµετρική πίεση) δεν θα
είναι µικρότερη της πίεσης των ατµών (απόλυτη πίεση) της ουσίας πλήρωσης στους 50 °C.
(c)

Για δεξαµενές εξοπλισµένες µε βαλβίδες ασφαλείας (µε ή χωρίς δίσκο διάρρηξης), µε
εξαίρεση των δεξαµενών που προορίζονται για την µεταφορά αερίων της κλάσης 2,
συµπιεσµένα, υγροποιηµένα ή διαλυµένα, η µέγιστη πίεση λειτουργίας (µανοµετρική πίεση)
θα πρέπει να είναι ίση µε την προβλεπόµενη πίεση ανοίγµατος τέτοιων βαλβίδων ασφαλείας
(βλέπε επίσης ‘’Calculation pressure - πίεση υπολογισµού", ‘’Discharge pressure - πίεση
εκκένωσης", ‘’Filling pressure - πίεση πλήρωσης" και ‘’Test pressure - πίεση δοκιµής").

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Ανώτατη πίεση εργασίας δεν ισχύει για δεξαµενές µε εκκένωση υπό βαρύτητα
σύµφωνα µε το 6.8.2.1.14(α).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για κλειστά κρυογενικά δοχεία βλέπε ΣΗΜΕΙΩΣΗ στην 6.2.1.3.6.5.
"MEGC", [βλέπε "Multiple-element gas container" – ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο αερίων
πολλαπλών στοιχείων’’]
“Member of a vehicle crew”: Με τον όρο “Μέλος πληρώµατος οχήµατος” νοείται ο οδηγός
ή κάθε άλλο πρόσωπο που συνοδεύει τον οδηγό για λόγους ασφάλειας, προστασίας,
εκπαίδευσης ή χειρισµού.
"MEMU", [βλέπε "Mobile explosives manufacturing unit" – ‘’κινητή µονάδα κατασκευής
εκρηκτικών’’].
“Metal hydride storage system”: Με τον όρο “Σύστηµα αποθήκευσης µεταλλικών υδριδίων”
νοείται ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύστηµα αποθήκευσης υδρογόνου, συµπεριλαµβανοµένου
ενός δοχείου, ενός µεταλλικού υδριδίου, µιας διάταξης εκτόνωσης της πίεσης
(αποσυµπίεσης), µιας βαλβίδας διακοπής παροχής και εξοπλισµού λειτουργίας και
εσωτερικών εξαρτηµάτων, τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο για τη µεταφορά του
υδρογόνου.
"Metal IBC" : Με τον όρο “Μεταλλικό IBC” νοείται ένα µεταλλικό σώµα µαζί µε τον
κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργίας και κατασκευής.
"Mild steel" : “Μαλακός χάλυβας” είναι ο χάλυβας µε ελάχιστο όριο αντίστασης σε θραύση
λόγω εφελκυσµού (αντοχή θραύσης) µεταξύ 360 N/mm2 και 440 N/mm2.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
"Mobile explosives manufacturing unit" (MEMU) : Με τον όρο “Κινητή µονάδα κατασκευής
εκρηκτικών” νοείται µία µονάδα, ή ένα όχηµα επί του οποίου υπάρχει µονάδα, για την
κατασκευή και γόµωση εκρηκτικών από επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν είναι εκρηκτικά.
Η µονάδα αποτελείται από διάφορες δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτιο για µεταφορά
φορτίων χύδην και εξοπλισµό κατεργασίας των εκρηκτικών καθώς επίσης αντλίες και τον
εξοπλισµό της. Το MEMU ενδέχεται να φέρει ειδικά διαµερίσµατα για συσκευασµένα
εκρηκτικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν και ο ορισµός του MEMU περιλαµβάνει την έκφραση “κατασκευή και
γόµωση εκρηκτικών” οι απαιτήσεις για τα MEMUs εφαρµόζονται µόνο στη µεταφορά και όχι
στην κατασκευή και γόµωση των εκρηκτικών.
"Multiple-element gas container (MEGC)": "Εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών
στοιχείων" σηµαίνει µία µονάδα µεταφοράς που περιέχει στοιχεία που αλληλοσυνδέονται µε
συλλεκτήριο σωλήνα και τοποθετηµένα σε πλαίσιο. Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται
στοιχεία ενός MEGC : οι κύλινδροι, οι σωλήνες, τα βαρέλια υπό πίεση και οι δέσµες
κυλίνδρων, όπως επίσης δεξαµενές για τη µεταφορά αερίων όπως αυτές ορίζονται στην
παράγραφο 2.2.2.1.1 µε χωρητικότητα µεγαλύτερη από 450 λίτρα (0.45 m3).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για MEGCs UN, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.

N
"Net explosive mass (NEM)": Με τον όρο “Καθαρή Μάζα Εκρηκτικού” νοείται η συνολική
µάζα των εκρηκτικών ουσιών, χωρίς τις συσκευασίες, επενδύσεις, κ.λπ. [Net explosive
quantity - Καθαρή ποσότητα εκρηκτικού (NEQ)], [net explosive contents - καθαρό
περιεχόµενο εκρηκτικού (NEC)], [net explosive weight - καθαρό βάρος εκρηκτικού (NEW)]
ή [net mass of explosive contents -καθαρή µάζα εκρηκτικού περιεχοµένου] συχνά
χρησιµοποιείται για να αποδώσει την ίδια έννοια).
"Neutron radiation detector": «Ανιχνευτής ακτινοβολίας νετρονίων» νοείται µια συσκευή η
οποία εντοπίζει ακτινοβολία νετρονίων. Σε µια τέτοια συσκευή, ένα αέριο µπορεί να
περιέχεται σ’ ένα ερµητικά σφραγισµένο σωλήνα µετατροπής της ακτινοβολίας των
νετρονίων σ’ ένα µετρήσιµο ηλεκτρικό σήµα.
"N.O.S. entry (not otherwise specified entry)" : Με τον όρο “Καταχώριση ε.α.ο. (εκτός
άλλως ορίζεται)” νοείται µία οµαδική καταχώριση στη οποία µπορούν να αποδοθούν
ουσίες, µείγµατα, διαλύµατα ή είδη που:
(a)

δεν αναφέρονται ονοµαστικά στον Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, και

(b)

παρουσιάζουν χηµικές, φυσικές ή/και επικίνδυνες ιδιότητες που αντιστοιχούν στην
Κλάση, στον κωδικό ταξινόµησης, στην οµάδα συσκευασίας, στην ονοµασία και
την περιγραφή της καταχώρησης ε.α.ο.

O
“Offshore bulk container” : Με τον όρο “εµπορευµατοκιβώτιο για τη µεταφορά φορτίου
χύδην ανοικτής θαλάσσης” νοείται εµπορευµατοκιβώτιο φορτίου χύδην σχεδιασµένο για
επαναλαµβανόµενη χρήση για τη µεταφορά από, προς και µεταξύ εγκαταστάσεων ανοικτής
θαλάσσης. Το εµπορευµατοκιβώτιο για µεταφορά φορτίων χύδην ανοικτής θαλάσσης έχει
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την έγκριση
εµπορευµατοκιβωτίων ανοικτής θαλάσσης που διακινούνται σε ανοικτή θάλασσα όπως
προδιαγράφονται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) στο έγγραφο MSC/Circ.860.
"Open container”: βλέπε “Container”
“Open cryogenic receptable”: Με τον όρο “Ανοικτό κρυογονικό δοχείο” νοείται ένα
µεταφερόµενο θερµικά µονωµένο δοχείο για υγροποποιηµένα αέρια υπό ψύξη τα οποία
διατηρούνται υπό ατµοσφαιρική πίεση µέσω συνεχούς διαρροής του υγροποιηµένου αερίου
υπό ψύξη.
"Open vehicle" : “Ανοικτό όχηµα” είναι ένα όχηµα του οποίου η πλατφόρµα δεν έχει
υπερκατασκευή ή έχει απλώς πλευρικούς ορθοστάτες και οπίσθια πόρτα.
"Outer packaging" : “Εξωτερική συσκευασία” είναι η εξωτερική προστασία της σύνθετης ή
συνδυασµένης συσκευασίας µαζί µε τυχόν απορροφητικά υλικά, προστατευτικά και όποια
άλλα συστατικά απαραίτητα για τη συγκράτηση και προστασία εσωτερικών δοχείων ή
εσωτερικών συσκευασιών.
"Overpack": “Υπερσυσκευασία” σηµαίνει µία περιβάλλουσα συσκευασία που
χρησιµοποιείται (από έναν µόνο αποστολέα στην περίπτωση ραδιενεργού υλικού) για τη
συγκράτηση ενός ή περισσοτέρων κόλων, ενοποιηµένων σε µία µονάδα ευκολότερης στο
χειρισµό και τη στοιβασία κατά τη µεταφορά.
Παραδείγµατα υπερσυσκευασιών:

(a)

Ένας δίσκος φόρτωσης όπως µια παλέτα, στο οποίο πολλά κόλα τοποθετούνται ή
στοιβάζονται και ασφαλίζονται πάνω σε παλέτες µε πλαστικό περιτύλιγµα, µε
συρρικνούµενο ή εκτακτό υλικό περιτυλίγµατος ή µε άλλα κατάλληλα µέσα, ή

(b)

Μία εξωτερική προστατευτική συσκευασία όπως κιβώτιο ή κλωβός.

P
"Package" : “Kόλο”1 είναι ολόκληρο το προϊόν της εργασίας της επιχείρησης, που
αποτελείται από συσκευασία ή µεγάλη συσκευασία ή IBC και τα περιεχόµενά της έτοιµα
προς αποστολή. Ο όρος περιλαµβάνει δοχεία για αέρια όπως ορίζονται στο παρόν τµήµα
όπως επίσης είδη που λόγω του µεγέθους τους, µάζας ή σχήµατος µπορούν να µεταφερθούν
ασυσκεύαστα, ή να µεταφερθούν σε βάσεις, κλωβούς ή συσκευές χειρισµού. Με εξαίρεση
της µεταφοράς ραδιενεργού υλικού, ο όρος δεν ισχύει για εµπορεύµατα που µεταφέρονται
χύδην, ούτε για ουσίες που µεταφέρονται σε δεξαµενές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ραδιενεργό υλικό, βλέπε 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 και Κεφάλαιο 6.4.
"Packaging" : “Συσκευασία” είναι ένα ή περισσότερα δοχεία και όποιο άλλο στοιχείο ή
υλικό απαραίτητο για να επιτρέπει στα δοχεία να επιτελούν τη λειτουργία συγκράτησης και
άλλες λειτουργίες ασφαλείας [βλέπε επίσης “Combination packaging - συνδυασµένη
συσκευασία", “Composite packaging - σύνθετη συσκευασία", “Inner packaging - εσωτερική
συσκευασία", “Intermediate bulk container (IBC) - Εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας
χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBC)", “Intermediate packaging - ενδιάµεση συσκευασία",
“Large packaging - µεγάλη συσκευασία", “Light-gauge metal packaging - µεταλλική
συσκευασία ελαφρού περιτυπώµατος", “Outer packaging - εξωτερική συσκευασία",
“Reconditioned packaging - επιδιορθωµένες συσκευασίες", “Remanufactured packaging ανακατασκευασµένη συσκευασία", ‘’Reused packaging - επαναχρησιµοποιούµενη
συσκευασία", “Salvage packaging - Συσκευασία συλλογής" και “Sift-proof packaging Αδιαπέραστη συσκευασία"].
"Packer" : Με τον όρο “Συσκευαστής” νοείται κάθε επιχείρηση που γεµίζει µε επικίνδυνα
εµπορεύµατα τις συσκευασίες, συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων συσκευασιών και των
IBCs και, όπου είναι απαραίτητο, προετοιµάζει τα κόλα προς µεταφορά.
"Packing group" : “Οµάδα συσκευασίας” είναι µια οµάδα στην οποία αποδίδονται κάποιες
ουσίες, σύµφωνα µε το βαθµό κινδύνου που παρουσιάζουν κατά την µεταφορά. Οι οµάδες
συσκευασίας έχουν τις ακόλουθες έννοιες που επεξηγούνται πλήρως στο Μέρος 2:
Οµάδα Συσκευασίας I : Ουσίες που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο,
Οµάδα Συσκευασίας II : Ουσίες που παρουσιάζουν µέτριο κίνδυνο, και
Οµάδα Συσκευασίας III: Ουσίες που παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισµένα είδη, που περιέχουν επικίνδυνα εµπορεύµατα, ταξινοµούνται οµοίως
σε οµάδα συσκευασίας.
"Portable tank" : “Φορητή δεξαµενή” είναι µια πολυτροπική δεξαµενή η οποία, όταν
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά αερίων όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.2.2.1.1,
έχει χωρητικότητα άνω των 450 λίτρων σύµφωνα µε τους ορισµούς του Κεφαλαίου 6.7 ή
τον Κώδικα IMDG και µε ένδειξη οδηγίας µεταφοράς σε φορητές δεξαµενές (T-Code) στη
στήλη (10) του Πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2.
"Portable tank operator", [βλέπε "Tank-container/portable tank operator" – ‘’Χειριστής
εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής ή φορητής δεξαµενής],
1

Κόλο από την ιταλική λέξη collo που σηµαίνει πακέτο/δέµα

"Pressure drum" : Με τον όρο “Βαρέλι πίεσης” νοείται ένα συγκολληµένο, µεταφερόµενο
δοχείο πίεσης, µε χωρητικότητα σε νερό άνω των 150 λίτρων και όχι περισσότερο των
1 000 λίτρων [π.χ. κυλινδρικά δοχεία εφοδιασµένα µε τσέρκια (στεφάνες), δοχεία σε
πέλµατα και δοχεία σε πλαίσια].
"Pressure receptacle": Με τον όρο “∆οχείο πίεσης” νοούνται από κοινού κύλινδροι,
σωλήνες, βαρέλια πίεσης, κλειστά κρυογονικά δοχεία, συστήµατα αποθήκευσης µεταλλικών
υδριδίων, δέσµες κυλίνδρων και δοχεία συλλογής υπό πίεση.
"Pressurized gas cartridge", [βλέπε "Aerosol ή Aerosol dispenser" – ‘’Αερόλυµα ή δοχείο
αερολύµατος’’],
"Protected IBC": “Προστατευόµενο IBC (για µεταλλικά IBCs)” σηµαίνει ένα IBC
εφοδιασµένο µε πρόσθετη προστασία έναντι κρούσης. Αυτή η προστασία λαµβάνει για
παράδειγµα τη µορφή, µίας κατασκευής πολλαπλού στρώµατος (σάντουιτς) ή διπλού
τοιχώµατος, ή ενός πλαισίου µε ένα µεταλλικό δικτυωτό περίβληµα.
Q
"Quality assurance": “∆ιασφάλιση Ποιότητας” σηµαίνει ένα συστηµατικό πρόγραµµα
ελέγχων και επιθεωρήσεων που εφαρµόζεται από έναν οργανισµό ή σώµα που έχει σκοπό να
εξασφαλίζει ότι οι διατάξεις της ADR εφαρµόζονται στην πράξη.
R
"Radiation detection system": “Σύστηµα ανίχνευσης ακτινοβολίας” νοείται µια συσκευή που
περιέχει ανιχνευτές ακτινοβολίας ως συστατικά.
"Radiation level" : Με τον όρο “Επίπεδο ακτινοβολίας” για τη µεταφορά ραδιενεργών
υλικών, νοείται ο αντίστοιχος ρυθµός δόσης εκφρασµένος σε millisieverts ανά ώρα ή
microsieverts ανά ώρα.
"Radioactive contents" : Με τον όρο “Ραδιενεργά περιεχόµενα” για τη µεταφορά
ραδιενεργών υλικών, νοείται το ραδιενεργό υλικό όπως επίσης οποιοδήποτε µολυσµένο ή
ενεργοποιηµένο στερεό, υγρό και αέριο που βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευασίας.
"Receptacle (Class 1)" : “∆οχείο (Κλάση 1)” περιλαµβάνει κιβώτια, φιάλες, µπιτόνια,
βαρέλια, βάζα και σωλήνες, συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε µέσων κλεισίµατος που
χρησιµοποιούνται σαν εσωτερική ή ενδιάµεση συσκευασία.
"Receptacle" : “∆οχείο” είναι ένα σκεύος που προορίζεται να δέχεται ή να συγκρατεί ουσίες
ή είδη, συµπεριλαµβανοµένου κάθε µέσου κλεισίµατος. Αυτός ο ορισµός δεν ισχύει για
δεξαµενή (βλέπε επίσης “Cryogenic receptacle - Κρυογoνικό δοχείο", “Inner receptacle εσωτερικό δοχείο", “Pressure receptacle - ∆οχείο υπό πίεση’’, “Rigid inner receptacle Άκαµπτο εσωτερικό δοχείο" και “Gas cartridge - Φυσίγγιο αερίου"),
"Reconditioned packaging": Με τον όρο “Επιδιορθωµένη συσκευασία” νοείται ειδικότερα :
(a)

Ένα µεταλλικό βαρέλι:
(i)

καθαρισµένο µέχρι τα υλικά κατασκευής να βρουν την αρχική τους µορφή, µε
αποµάκρυνση όλων των προηγούµενων περιεχοµένων, της εσωτερικής και
εξωτερικής διάβρωσης και των εξωτερικών επικαλύψεων και ετικετών,

(ii) αποκατεστηµένο στο αρχικό σχήµα και περίγραµµα, µε ίσιωµα (εάν χρειαστεί)
και σφράγιση όλων των άκρων και µε αντικατάσταση όλων των φλαντζών που

δεν ανήκουν στο δοµικό µέρος της συσκευασίας και
(iii) επιθεωρηµένο µετά τον καθαρισµό αλλά πριν τη βαφή, µε απόρριψη των
συσκευασιών µε ορατές κοιλότητες, µε σηµαντική µείωση στο πάχος του υλικού,
µε κόπωση του µετάλλου, µε κατεστραµµένα σπειρώµατα ή πώµατα, ή µε άλλα
σηµαντικά ελαττώµατα.
(b)

Ένα πλαστικό βαρέλι ή µπιτόνι:
(i)

καθαρισµένο µέχρι τα υλικά κατασκευής να βρουν την αρχική τους µορφή µετά
την αποµάκρυνση όλων των προηγούµενων περιεχοµένων, των εξωτερικών
επικαλύψεων και ετικετών

(ii)

µε αντικατεστηµένες όλες τις φλάντζες που δεν ανήκουν στο δοµικό µέρος της
συσκευασίας και

(iii)

επιθεωρηµένο µετά τον καθαρισµό µε απόρριψη των συσκευασιών µε ορατή
ζηµιά όπως σχισίµατα, πτυχώσεις ή ρωγµές, κατεστραµµένα σπειρώµατα ή
πώµατα, ή άλλα σηµαντικά ελαττώµατα.

"Recycled plastics material" : “Ανακυκλωµένο πλαστικό υλικό” είναι το ανασυσταµένο υλικό
προερχόµενο από χρησιµοποιηµένες βιοµηχανικές συσκευασίες που έχουν καθαριστεί και
προετοιµαστεί για την µετατροπή σε νέες συσκευασίες.
"Reel" (Class 1): “Εξέλικτρο” (Κλάση 1) σηµαίνει µια συσκευή από πλαστικό, ξύλο,
ινοσανίδες, µέταλλο ή άλλο κατάλληλο υλικό που συνίσταται από ένα κεντρικό άξονα µε ή
χωρίς πλευρικά τοιχώµατα σε κάθε άκρο του άξονα. Είδη και ουσίες µπορούν να
περιελίσσονται πάνω στον άξονα και να συγκρατούνται από τα πλευρικά τοιχώµατα.
"Reference steel" : “Χάλυβας αναφοράς” είναι ένα χάλυβας µε αντοχή σε 370 N/mm2 και
επιµήκυνση στη θραύση κατά 27%.
"Remanufactured IBC”, [ βλέπε “Intermediate bulk container
‘’Εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην’’]

(IBC)”

–

“Remanufactured large packaging”: Με τον όρο “Ανακατασκευασµένη µεγάλη
συσκευασία” νοείται µία µεγάλη συσκευασία από µέταλλο ή άκαµπτο πλαστικό η οποία:
(a) Είναι το αποτέλεσµα της παραγωγής ενός τύπου UN από έναν µη UN τύπο ή
(b) Είναι το αποτέλεσµα της µετατροπής από έναν τύπο σχεδιασµού UN σε έναν άλλο τύπο
σχεδιασµού UN.
Οι ανακατασκευασµένες µεγάλες συσκευασίες υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις της ADR
που εφαρµόζονται στις νέες µεγάλες συσκευασίες του ίδιου τύπου (βλ. επίσης τον ορισµό
του τύπου σχεδιασµού στην 6.6.5.1.2)
"Remanufactured packaging" : Με τον όρο “Ανακατασκευασµένη συσκευασία” νοείται
ειδικότερα
(a) Ένα µεταλλικό βαρέλι:
(i)

που προκύπτει από την παραγωγή ενός τύπου συσκευασίας UN που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.1 από ένα τύπο µη σύµφωνο σε
αυτές τις απαιτήσεις,

(ii) που προκύπτει από την µετατροπή ενός τύπου συσκευασίας UN που
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.1, σε ένα άλλο τύπο σύµφωνο
µε αυτές τις απαιτήσεις ή
(iii) από το οποίο έχουν αντικατασταθεί µερικά στοιχεία που αποτελούν µέρος του
δοµικού εξοπλισµού (όπως τα µη αποσπώµενα καπάκια).
(b)

Ένα πλαστικό βαρέλι:
(i)

που προκύπτει από τη µετατροπή ενός τύπου UN σε ένα άλλο τύπο UN (π.χ.
1H1 σε 1H2) ή

(ii)

από το οποίο έχουν αντικατασταθεί µερικά στοιχεία που αποτελούν µέρος του
δοµικού εξοπλισµού.

Τα ανακατασκευασµένα βαρέλια υπόκεινται στις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.1 που
ισχύουν για νέα βαρέλια του ίδιου τύπου.
“Repaired IBC”, [βλέπε “Intermediate Bulk Container (IBC)” – ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο
µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην’’].
“Reused large packaging”: “Επαναχρησιµοποιούµενη µεγάλη συσκευασία” είναι µία µεγάλη
συσκευασία προς επαναπλήρωση που έχει εξεταστεί και βρεθεί ελεύθερη από ελαττώµατα
που επηρεάζουν την ικανότητα να αντέχει στις λειτουργικές δοκιµές. Ο όρος περιλαµβάνει
ειδικότερα εκείνες που ξαναγεµίζονται µε τα ίδια ή παρόµοια συµβατά περιεχόµενα και
µεταφέρονται σε αλυσίδες διανοµής που ελέγχονται από τον αποστολέα του προϊόντος.
"Reused packaging" : “Επαναχρησιµοποιούµενες συσκευασίες” είναι συσκευασίες που έχουν
εξεταστεί και βρεθεί ελεύθερες από ελαττώµατα που επηρεάζουν την ικανότητα να αντέχουν
στις δοκιµές απόδοσης. Ο όρος περιλαµβάνει εκείνες που ξαναγεµίζονται µε τα ίδια ή
παρόµοια συµβατά περιεχόµενα και µεταφέρονται σε αλυσίδες διανοµής που ελέγχονται από
τον αποστολέα του προϊόντος.
"RID" : είναι ο Kανονισµός για τη ∆ιεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
Σιδηροδροµικώς [Παράρτηµα C της COTIF (Σύµβαση για τη ∆ιεθνή Μεταφορά
Σιδηροδροµικώς)].
"Rigid inner receptacle" : “Άκαµπτο εσωτερικό δοχείο” (για σύνθετα IBCs) είναι ένα δοχείο
που διατηρεί το γενικό σχήµα του όταν είναι κενό χωρίς τα κλεισίµατά του και χωρίς
εξωτερικό περίβληµα. Οποιοδήποτε εσωτερικό δοχείο που δεν είναι "άκαµπτο" θεωρείται
"εύκαµπτο".
"Rigid plastics IBC" : “Άκαµπτο πλαστικό IBC” σηµαίνει ένα άκαµπτο πλαστικό σώµα, που
µπορεί να διαθέτει δοµικό εξοπλισµό µαζί µε κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργίας.
“Routine maintenance of flexible IBCs”, [βλέπε “Intermediate Bulk Container (IBC)”‘’Εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην’’].
“Routine maintenance of rigid IBCs”, [βλέπε “Intermediate Bulk Container (IBC)’’ ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην’’].
S
"Safety valve" : “Βαλβίδα ασφαλείας” σηµαίνει µια συσκευή µε ελατήριο ευαίσθητη στη
πίεση που ενεργοποιείται αυτόµατα και ο σκοπός της οποίας είναι η προστασία της
δεξαµενής από µη αποδεκτή υπερβολική εσωτερική πίεση.

"SADT" [βλέπε "Self-accelerating
αυτοεπιταχυνόµενης διάσπασης’’],

decomposition

temperature"-

‘’θερµοκρασία

"Salvage packaging" : “Συσκευασία συλλογής” νοείται µια ειδική συσκευασία µέσα στην
οποία τοποθετούνται κόλα επικίνδυνων εµπορευµάτων κατεστραµµένα, ελαττωµατικά, που
παρουσιάζουν διαρροή ή µη συµµόρφωση ή επικίνδυνα εµπορεύµατα που έχουν χυθεί ή
διαρρεύσει, µε σκοπό την µεταφορά τους για ανάκτηση ή διάθεση.
"Salvage pressure receptacle" : “∆οχείο συλλογής υπό πίεση” νοείται ένα δοχείο πίεσης µε
χωρητικότητα νερού που δεν υπερβαίνει τα 3 000 λίτρα µέσα στο οποίο τοποθετείται
(-ούνται) δοχείο(-α) πίεσης κατεστραµµένα, ελαττωµατικά, που παρουσιάζει(-ουν) διαρροή
ή µη συµµόρφωση, µε σκοπό την µεταφορά τους π.χ. για ανάκτηση ή διάθεση.
"SAPT": βλέπε “Self-accelerating polymerization temperature”,
"Self-accelerating decomposition temperature" (SADT): Η “θερµοκρασία αυτοεπιταχυνόµενης διάσπασης” είναι η χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία µπορεί να συµβεί
αυτο-επιταχυνόµενη διάσπαση για µία ουσία στη συσκευασία που χρησιµοποιείται κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς. Οι µεθοδολογίες για τον προσδιορισµό της SADT και τις
επιπτώσεις της θερµότητας υπό περιορισµό βρίσκονται στο Μέρος ΙΙ του Εγχειριδίου
∆οκιµών και Κριτηρίων.
“Self-accelerating polymerization temperature (SAPT)”: «Θερµοκρασία αυτό-επιταχυνόµενου
πολυµερισµού» νοείται η χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία ο πολυµερισµός µπορεί να
συµβεί µε µια ουσία στην συσκευασία, IBC ή στην δεξαµενή όπως προσφέρονται για
µεταφορά. Η SAPT θα καθορίζεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες δοκιµής που έχουν
καθιερωθεί για την αυτό-επιταχυνόµενη θερµοκρασία διάσπασης για αυτό-αντιδρούσες
ουσίες σύµφωνα µε το Μέρος ΙΙ, τµήµα 28 του Εγχειριδίου ∆οκιµών και Κριτηρίων.
"Service equipment" : “Εξοπλισµός εξυπηρέτησης”:
(a)

της δεξαµενής νοούνται: οι συσκευές πλήρωσης και απόρριψης, αναπνοής,
ασφάλειας, θέρµανσης, θερµικής µόνωσης και οι πρόσθετες συσκευές και τα όργανα
µέτρησης

(b)

των στοιχείων ενός οχήµατος µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή ενός MEGC νοούνται:
οι συσκευές πλήρωσης και απόρριψης, συµπεριλαµβανοµένου του συλλεκτήριου
σωλήνα, οι συσκευές ασφαλείας και τα όργανα µέτρησης.

(c)

ενός IBC νοούνται: οι συσκευές πλήρωσης και εκκένωσης και κάθε όργανο
εκτόνωσης πίεσης (αποσυµπίεσης), εξαέρωσης, ασφαλείας, θέρµανσης και θερµικής
µόνωσης και τα όργανα µέτρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
“Service life”: «διάρκεια χρήσης» για σύνθετους κυλίνδρους και σωλήνες, νοείται ο αριθµός
των ετών που ο κύλινδρος ή ο σωλήνας επιτρέπεται να χρησιµοποιείται.
“Settled pressure” : Με τον όρο “Σταθεροποιηµένη πίεση” νοείται η πίεση που φθάνει το
περιεχόµενο σε ένα δοχείο πίεσης σε θερµική ισορροπία και ισορροπία διάχυσης.
“Sheeted bulk container”: [βλέπε “Bulk container” φορτίων”].

“Εµπορευµατοκιβώτιο χύδην

"Sheeted container": [βλέπε “Container” – ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο’’],

"Sheeted vehicle" : “Όχηµα µε κάλυµµα” σηµαίνει ένα ανοικτό όχηµα εξοπλισµένο µε
κάλυµµα ώστε να προστατεύεται το φορτίο.
"Shell": (για δεξαµενές), νοείται το τµήµα της δεξαµενής που συγκρατεί την ουσία που
προορίζεται για µεταφορά, συµπεριλαµβανοµένων ανοιγµάτων και κλεισιµάτων τους, αλλά
δεν περιλαµβάνει εξοπλισµό εξυπηρέτησης ή εξωτερικό δοµικό εξοπλισµό,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε κεφάλαιο 6.7
"Sift-proof packaging" : “Αδιαπέραστες συσκευασίες (Συσκευασία αδιαπέραστη στη σκόνη)”
είναι συσκευασίες που δεν επιτρέπουν να περάσει το ξηρό περιεχόµενο
συµπεριλαµβανοµένων λεπτών υπό µορφή σκόνης στερεών υλικών που παράγονται κατά τη
διάρκεια της µεταφοράς.
"Small container" [βλέπε “Container”-‘’Εµπορευµατοκιβώτιο’’]
"Small receptacle containing gas (gas cartridge)”: “∆οχείο µικρής χωρητικότητας που
περιέχει αέριο(φυσίγγιο αερίου)” σηµαίνει ένα µη ξαναγεµιζόµενο δοχείο που µε
χωρητικότητα νερού που δεν υπερβαίνει τα 1000 ml για τα δοχεία κατασκευασµένο από
µέταλλο και δεν υπερβαίνει τα 500 ml για δοχεία κατασκευασµένα από συνθετικό υλικό ή
γυαλί και περιέχει, υπό πίεση, ένα αέριο ή µείγµα αερίων. Είναι δυνατό να φέρει και
βαλβίδα.
"Solid": “Στερεό” είναι:
(a) µια ουσία µε σηµείο τήξης ή αρχικό σηµείο τήξης άνω των 20 °C σε πίεση 101.3 kPa, ή
(b) µια ουσία που δεν είναι υγρή σύµφωνα µε τη µέθοδο δοκιµής ASTM D 4359-90 ή που
είναι ζυµώδης (πολτώδης) ουσία σύµφωνα µε τα κριτήρια που εφαρµόζονται στη δοκιµή
για τη ρευστότητα (δοκιµή πενετρόµετρου) όπως περιγράφεται στο 2.3.4.
"Structural equipment": “∆οµικός Εξοπλισµός”
(a)

για δεξαµενές ενός βυτιοφόρου ή αποσπώµενη δεξαµενή, σηµαίνει τα εξωτερικά ή
εσωτερικά ενισχυτικά, στερεωτικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά στοιχεία του
περιβλήµατος,

(b)

για δεξαµενές ενός εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής, σηµαίνει τα εξωτερικά ή
εσωτερικά ενισχυτικά, στερεωτικά, συνδετικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά
στοιχεία του περιβλήµατος,

(c)

για στοιχεία ενός οχήµατος µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGC σηµαίνει τα
εξωτερικά ή εσωτερικά ενισχυτικά, στερεωτικά, συνδετικά, προστατευτικά ή
σταθεροποιητικά στοιχεία του περιβλήµατος ή δοχείου,

(d)

για IBCs (διαφορετικά από τα εύκαµπτα IBCs) σηµαίνει τα ενισχυτικά, συνδετικά,
στερεωτικά, προστατευτικά ή σταθεροποιητικά στοιχεία του σώµατος
(συµπεριλαµβανοµένης της παλέτας-βάσης για τα σύνθετα IBCs µε πλαστικό
εσωτερικό δοχείο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
"Swap-body", [βλέπε "Container" – ‘’Εµπορευµατοκιβώτιο’’]
T
"Tank" : “∆εξαµενή” σηµαίνει ένα κέλυφος (περίβληµα), συµπεριλαµβανοµένων του
εξοπλισµού εξυπηρέτησης και του δοµικού εξοπλισµού του. Όταν ο όρος "δεξαµενή"

χρησιµοποιείται µόνος του, περιλαµβάνει το εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή, τη φορητή
δεξαµενή, τη αποσπώµενη δεξαµενή και την σταθερή δεξαµενή, όπως ορίζεται στο παρόν
Τµήµα, συµπεριλαµβανοµένων των δεξαµενών που αποτελούν στοιχεία ενός οχήµατος
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs (βλέπε επίσης “Demountable tank - Aποσπώµενη
δεξαµενή", “Fixed tank - Σταθερή δεξαµενή", “Portable tank - Φορητή δεξαµενή" και
“Multiple-element gas container - Εµπορευµατοκιβώτιο αερίων πολλαπλών-στοιχείων").
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε 6.7.4.1.
"Tank-container" : Ο όρος “Εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή” σηµαίνει είδος εξοπλισµού
µεταφοράς που ανταποκρίνεται στον ορισµό του όρου "εµπορευµατοκιβώτιο” και
συνίσταται από ένα περίβληµα και στοιχεία του εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένου
εξοπλισµού που διευκολύνει την κίνηση του εµπορευµατοκιβώτιου-δεξαµενής χωρίς
σηµαντική αλλαγή της θέσης του και χρησιµοποιείται για τη µεταφορά αερίων, υγρών,
ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους, και το οποίο όταν χρησιµοποιείται για µεταφορά αερίων
όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 2.2.2.1.1, έχει χωρητικότητα πάνω από 0.45 m3 (450
λίτρα).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: IBCs που πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.5 δεν θεωρούνται σαν
εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές.
"Tank-container/portable tank operator": “Χειριστής εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής ή
φορητής δεξαµενής” σηµαίνει µια επιχείρηση στης οποίας το όνοµα έχει ταξινοµηθεί το
εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή ή η φορητή δεξαµενή.
“Tank record” : Με τον όρο “Αρχείο δεξαµενής” νοείται ένα αρχείο που περιέχει όλες τις
σηµαντικές τεχνικές πληροφορίες που αφορούν µία δεξαµενή, ένα όχηµα µεταφοράς
συστοιχίας δοχείων ή ένα ΜΕGC, όπως τις απαιτήσεις και τα πιστοποιητικά που
αναφέρονται στα 6.8.2.3, 6.8.2.4 και 6.8.3.4.
"Tank swap body" : θεωρείται ένα εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή.
"Tank-vehicle": Ο όρος “Όχηµα-δεξαµενή (βυτιοφόρο όχηµα)” σηµαίνει όχηµα
κατασκευασµένο για τη µεταφορά υγρών, αερίων ή ουσιών σε σκόνη ή σε κόκκους και
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες σταθερές δεξαµενές. Επί πλέον του κυρίως οχήµατος ή
των στοιχείων της οµάδας άξονες-ανάρτηση, το βυτιοφόρο περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα
περιβλήµατα, τα είδη εξοπλισµού τους και τα εξαρτήµατα για την πρόσδεσή τους στο όχηµα
ή στα στοιχεία της οµάδας άξονες-ανάρτηση (σε αυτοφερόµενη δεξαµενή).
"Technical name": “Τεχνική ονοµασία” είναι µία αναγνωρισµένη χηµική ονοµασία, αν είναι
απαραίτητο µια αναγνωρισµένη βιολογική ονοµασία ή άλλη ονοµασία σωστά
χρησιµοποιούµενη σε επιστηµονικά και τεχνικά εγχειρίδια, περιοδικά και κείµενα (βλέπε
3.1.2.8.1.1.)
"Test pressure": “Πίεση δοκιµής” σηµαίνει την πίεση που πρέπει να εφαρµόζεται κατά τη
δοκιµή πίεσης κατά την αρχική ή την περιοδική επιθεώρηση [βλέπε επίσης “Calculation
pressure - Πίεση υπολογισµού", “Discharge pressure - Πίεση εκκένωσης", “Filling pressure
- Πίεση πλήρωσης" και “Maximum working pressure (gauge pressure) - Μέγιστη πίεση
λειτουργίας (µανοµετρική πίεση)"].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για φορητές δεξαµενές, βλέπε Κεφάλαιο 6.7.
“Through or into”: Για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, ο όρος “Μέσω ή εντός” σηµαίνει
το έδαφος των χωρών διαµέσου των οποίων ή στις οποίες µεταφέρεται µια αποστολή µε
σαφή εξαίρεση των χωρών “υπεράνω” των οποίων ένα φορτίο µεταφέρεται αεροπορικώς
υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται προγραµµατισµένες στάσεις στις εν λόγω χώρες.

"Transport index (TI)" : Με τον όρο “∆είκτης µεταφοράς (TI)” που καταχωρείται σε ένα
κόλο, µια υπερσυσκευασία ή ένα εµπορευµατοκιβώτιο, ή σε ασυσκεύαστα υλικά LSA-I ή
SCO-I, για τη µεταφορά ραδιενεργών υλικών, νοείται ένας αριθµός ο οποίος
χρησιµοποιείται ως ένδειξη ελέγχου της έκθεσης σε ακτινοβολία.
"Transport unit": Ο όρος “Mονάδα µεταφοράς” σηµαίνει µηχανοκίνητο όχηµα χωρίς
προσαρτηµένο ρυµουλκούµενο όχηµα, ή ένα σύνολο αποτελούµενο από µηχανοκίνητο
όχηµα και προσαρτηµένο ρυµουλκούµενο όχηµα.
"Tray" (Class 1) : Με τον όρο “∆ίσκος” (Κλάση 1) νοείται φύλλο από µέταλλο, πλαστικό,
ινοσανίδες, ή άλλο κατάλληλο υλικό που τοποθετείται στην εσωτερική, ενδιάµεση ή
εξωτερική συσκευασία και επιτυγχάνει µια στενή προσαρµογή σε τέτοια συσκευασία. Η
επιφάνεια του δίσκου µπορεί να έχει τέτοιο σχήµα ούτως ώστε οι συσκευασίες ή τα είδη να
µπορούν να εισαχθούν, να συγκρατώνται µε ασφάλεια και να είναι διαχωρισµένα το ένα από
το άλλο.
"Tube" (Class 1) : “Σωλήνας” (Κλάση 2) είναι ένα µεταφερόµενο δοχείο πίεσης,
κατασκευής χωρίς ραφές ή σύνθετη κατασκευή µε χωρητικότητα σε νερό πάνω από 150
λίτρα και µικρότερη των 3 000 λίτρων.
U
“UIC”: Με τον όρο “UIC” νοείται η ∆ιεθνής Ένωση Σιδηροδρόµων (International Union of
Railways, UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, France).
“UNECE” : Με τον όρο “UNECE” νοείται η “Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη των
Ηνεωµένων Εθνών” (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE, Palais de
Nations, 8-14 Αvenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Switzerland.
"Undertaking", [βλέπε “Enterprise”-‘’Επιχείρηση’’],
“Unloader”: “Εκφορτωτής” σηµαίνει κάθε επιχείρηση η οποία:
(a) µετακινεί ένα εµπορευµατοκιβώτιο, ένα εµπορευµατοκιβώτιο για φορτία χύδην, ένα
MEGC, ένα εµπορευµατοκιβώτιο - δεξαµενή ή µία φορητή δεξαµενή από ένα όχηµα.
(b) εκφορτώνει συσκευασµένα επικίνδυνα εµπορεύµατα, µικρά εµπορευµατοκιβώτια ή
φορητές δεξαµενές από ένα όχηµα ή από ένα εµπορευµατοκιβώτιο ή
(c) εκφορτώνει επικίνδυνα εµπορεύµατα από µία δεξαµενή (βυτιοφόρο όχηµα,
αποσπώµενη δεξαµενή, φορητή δεξαµενή ή εµπορευµατοκιβώτιο - δεξαµενή) ή από
ένα όχηµα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, από ένα MEMU ή MEGC, ή από ένα όχηµα,
µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο ή µικρό εµπορευµατοκιβώτιο για φορτία χύδην ή από ένα
εµπορευµατοκιβώτιο για φορτία χύδην.
“Unloading” : «Εκφόρτωση» νοούνται όλες τις ενέργειες του εκφορτωτή σύµφωνα µε τον
ορισµό του εκφορτωτή.

"UN Model Regulations" : είναι οι Κανονισµοί που αποτελούν Παράρτηµα της δεκάτης
ενάτης αναθεωρηµένης έκδοσης των Συστάσεων για τη Μεταφορά Επικίνδυνων
Εµπορευµάτων, έκδοση των Ηνωµένων Εθνών (ST/SG/AC.10/1/Rev.19).
"UN number" : “Αριθµός UN” είναι ο τετραψήφιος αριθµός αναγνώρισης των ουσιών και
των ειδών σύµφωνα µε τους Υποδειγµατικούς Κανονισµούς του ΟΗΕ.

V
"Vacuum-operated waste tank" : “∆εξαµενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενώ” είναι µια
σταθερή δεξαµενή, ή µια αποσπώµενη δεξαµενή, ή ένα εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή ή
φορητό κιβώτιο-δεξαµενή που χρησιµοποιείται πρωταρχικά για τη µεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων, µε ειδικά κατασκευαστικά στοιχεία και/ή εξοπλισµό που διευκολύνει την
πλήρωση και εκκένωση αποβλήτων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 6.10.
Μια δεξαµενή που πληροί όλες τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 6.7 ή 6.8 δεν θεωρείται
δεξαµενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενώ.
"Vacuum valve" : “Βαλβίδα κενού (βαλβίδα κατάθλιψης)” είναι µια συσκευή µε ελατήριο
ευαίσθητη στη πίεση που ενεργοποιείται αυτόµατα, και ο σκοπός της οποίας είναι η
προστασία της δεξαµενής από µη αποδεκτή υπερβολική εσωτερική πίεση.
"Vehicle" : [βλέπε (“Battery- vehicle”- ‘’όχηµα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων’’), (“Closed
vehicle”- ‘’κλειστό όχηµα’’), (“Open vehicle”-‘’ανοικτό όχηµα’’), (“Sheeted vehicle”‘’όχηµα µε κάλυµµα’’), και (“Tank- vehicle”- ‘’βυτιοφόρο όχηµα’’).
W
"Wastes": “Απόβλητα” είναι οι ουσίες, διαλύµατα, µείγµατα ή είδη που δεν µπορούν να
χρησιµοποιούνται σαν τέτοια αλλά µεταφέρονται για επανεπεξεργασία, απόρριψη,
αποτέφρωση ή άλλες µεθόδους διάθεσης.
"Wooden barrel" : “Ξύλινο βαρέλι” είναι µια συσκευασία κατασκευασµένη από φυσικό
ξύλο, κυκλικής διατοµής, που έχει κυρτά τοιχώµατα, συνίσταται από σανίδες και πυθµένες
και είναι εξοπλισµένη µε τσέρκια.
"Wooden IBC" : “Ξύλινο IBC”. Τα ξύλινα IBCs συνίστανται από ένα άκαµπτο ή πτυσσόµενο
ξύλινο σώµα, µαζί µε µία εσωτερική επένδυση (αλλά χωρίς εσωτερική συσκευασία) και
κατάλληλο εξοπλισµό λειτουργία και δόµησης.
“Working pressure” : “Πίεση λειτουργίας” σηµαίνει την καθορισµένη πίεση συµπιεσµένου
αερίου σε θερµοκρασία αναφοράς 15 οC σε δοχείο πλήρους πίεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δεξαµενές ,[βλέπε “Maximum working pressure”- ‘’Μέγιστη πίεση
λειτουργίας’’]..
"Woven plastics" : “Υφαντά πλαστικά” (για εύκαµπτα IBCs) σηµαίνει ένα υλικό φτιαγµένο
από εκτακτές ταινίες ή µονονήµατα από κατάλληλο πλαστικό υλικό.

1.2.2

Μονάδες µέτρησης

1.2.2.1

Στην ADR εφαρµόζονται οι παρακάτω µονάδες µέτρησης a :
Μέγεθος

b

Μήκος
Επιφάνεια
Όγκος
Χρόνος

m (µέτρο)
m2 (τετραγωνικό µέτρο)
m3 (κυβικό µέτρο)
s (δευτερόλεπτο)

Μάζα

kg (κιλό)

Πυκνότητα µάζας
Θερµοκρασία
∆ιαφορά θερµοκρασίας
∆ύναµη
Πίεση

kg/m3
K (kelvin) Κέλβιν
K (kelvin) Κέλβιν
N (newton) Νιούτον
Pa (pascal) Πασκάλ

Τάση
Έργο
Ενέργεια
Ποσότητα θερµότητας
Ισχύς
Κινηµατικό ιξώδες
∆υναµικό ιξώδες
Ενεργότητα

N/m2

Ισοδύναµο δόσης
a

Μονάδα SI

∆εκτές εναλλακτικές
µονάδες
l c (λίτρο)
min (λεπτό)
h (ώρα)
d (ηµέρα)
g (γραµµάριο)
t (τόνος)
kg/l
°C (βαθµοί Κελσίου)
°C (βαθµοί Κελσίου)
bar (bar) µπαρ
N/mm2
kWh (κιλοβατώρα)

J (joule)
W (watt) βατ
m2/s
Pa.s
Bq (becquerel)
Μπεκερέλ
Sv (sievert)

eV (ηλεκτροβόλτ)
mm2/s
mPa.s

Συσχέτιση µεταξύ των
µονάδων
1 l = 10-3 m3
1 min = 60 s
1 h = 3 600 s
1 d = 86 400 s
1g = 10-3 kg
1 t = 103 kg
1 kg/l = 103 kg/m3
0 °C = 273.15 K
1 °C = 1 K
1 N = 1 kg.m/s2
1 Pa = 1 N/m2
1 bar = 105 Pa
1 N/mm2 = 1 MPa
1 kWh = 3.6 MJ
1 J = 1 N.m = 1 W.s
1 eV = 0.1602 H 10-18J
1 W = 1 J/s = 1 N.m/s
1 mm2/s = 10-6 m2/s
1 mPa.s = 10-3 Pa.s

Για τη µετατροπή των µέχρι τούδε χρησιµοποιουµένων µονάδων σε µονάδες SI πρέπει να
χρησιµοποιούνται οι παρακάτω :

∆ύναµη
1 kg
=
1N
=

9.807 N
0.102 kg

Τάση
1 kg/mm2 = 9.807 N/mm2
1 N/mm2 = 0.102 kg/mm2

Πίεση
1 Pa
1 bar
1 kg/cm2
1 torr

1 N/m2
105 Pa
9.807 x 104 Pa
1.33 x 102 Pa

= 10-5 bar
= 1.02 kg/cm2
= 0.9807 bar
= 1.33 x 10-3 bar

=
=
=
=

Ενέργεια, Έργο, Ποσότητα Θερµότητας
1J
= 1 N.m
= 0.278 x 10-6 kWh
6
1 kWh = 3.6 x 10 J
= 367 x 103 kgm
1 kgm = 9.807 J
= 2.72 x 10-6 kWh
3
1 kcal = 4.19 x 10 J
= 1.16 x 10-3 kWh
Ισχύς
1W
= 0.102 kgm/s
1 kgm/s = 9.807 W
1 kcal/h = 1.16 W

= 0.86 kcal/h
= 8.43 kcal/h
= 0.119 kgm/s

= 1.02 x 10-5 kg/cm2 = 0.75 x 10-2 torr
= 750 torr
= 736 torr
= 1.36 x 10-3 kg/cm2

= 0.102 kgm
= 860 kcal
= 2.34 x 10-3 kcal
= 427 kgm

= 0.239 x 10-3 kcal

Κινηµατικό ιξώδες
1 m2/s = 104 St (Stokes)
1 St
= 10-4 m2/s

∆υναµικό ιξώδες
1 Pa.s = 1 N.s/m2
1P
= 0.1 Pa.s
2
1 kg.s/m = 9.807 Pa.s

= 10 P (poise)
= 0.1 N.s/m2
= 9.807 N.s/m2

= 0.102 kg.s/m2
= 1.02 x 10-2 kg.s/m2
= 98.07 P

b

Το ∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI) είναι αποτέλεσµα αποφάσεων που ελήφθησαν στη Γενική
Συνδιάσκεψη Μέτρων και Σταθµών (∆ιεύθυνση: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Cloud, F-92 310
Sèvres).

c

Η συντοµογραφία "L" για το λίτρο µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται αντί της συντοµογραφίας "l" όταν δεν
υπάρχει στη γραφοµηχανή διαφορά ανάµεσα στον αριθµό “1” και το γράµµα “l”.
Τα δεκαδικά πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια µιας µονάδος µπορούν να σχηµατίζονται µε
προθέµατα ή σύµβολα που θα έχουν τις εξής σηµασίες και θα τοποθετούνται προ του
ονόµατος ή του συµβόλου της µονάδος:
Συντελεστής
1 000 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000
1 000 000 000
1 000 000
1 000
100
10
0.1
0.01
0.001
0.000 001
0.000 000 001
0.000 000 000 001
0.000 000 000 000 001
0.000 000 000 000 000 001

Πρόθεµα
= 1018
= 1015
= 1012
= 109
= 106
= 103
= 102
= 101
= 10-1
= 10-2
= 10-3
= 10-6
= 10-9
= 10-12
= 10-15
= 10-18

πεντάκις εκ.
τετράκις εκ.
τρις εκ.
δις εκ.
εκατοµµύριο
χίλια
εκατό
δέκα
δέκατο
εκατοστό
χιλιοστό
εκατοµυρ/στό
δις εκ/στό
τρις εκ/στό
τετρ/ις εκ/στό
πεντ/ις εκ/στό

exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca
deci
centi
milli
micro
nano
pico
femto
atto

Σύµβολο
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m
µ
n
p
f
a

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 109 (δισεκατοµµύριο) χρησιµοποιείται από τα Hνωµένα Έθνη. Ανάλογο δε
είναι το δισεκατοµµυριοστό (10-9).
1.2.2.2

Αν δεν δηλώνεται ρητά κάτι διαφορετικό, το σύµβολο “%” στην ADR αντιπροσωπεύει:
(a)

Στην περίπτωση µειγµάτων στερεών ή υγρών, όπως επίσης και στην περίπτωση
διαλυµάτων ή στερεών που έχουν διαβραχεί από υγρό: το ποσοστό µάζας σε σχέση µε
την συνολική µάζα του µείγµατος, του διαλύµατος ή του νωπού στερεού.

(b)

Στην περίπτωση µειγµάτων συµπιεσµένων αερίων, όταν πληρώνονται υπό πίεση: το
ποσοστό κατ' όγκον σε σχέση µε το συνολικό όγκο του αερίου µείγµατος ή όταν
πληρούται υπό µάζα, ποσοστό κατά µάζα σε σχέση µε την συνολική µάζα του
µείγµατος.

(c)

Στην περίπτωση µειγµάτων υγροποιηµένων αερίων και αερίων διαλυµένων: το
ποσοστό κατά µάζα σε σχέση µε την συνολική µάζα του µείγµατος.

1.2.2.3

Οι πιέσεις κάθε είδους σχετικές µε τα δοχεία (όπως η πίεση δοκιµής, η εσωτερική πίεση, η
πίεση ανοίγµατος των βαλβίδων ασφαλείας), σηµειώνονται πάντα σαν µανοµετρικές πιέσεις
(πιέσεις µεγαλύτερες από την ατµοσφαιρική πίεση). Ωστόσο, η τάση ατµών των ουσιών
εκφράζεται πάντα σε απόλυτη πίεση.

1.2.2.4

Όπου η ADR καθορίζει βαθµό πλήρωσης δοχείων, ο βαθµός αυτός πλήρωσης αναφέρεται
πάντα σε θερµοκρασία αναφοράς των ουσιών 15 °C, εκτός και αν υποδεικνύεται κάποια
άλλη θερµοκρασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1.3.1

Σκοπός και εφαρµοσιµότητα
Τα άτοµα που έχουν προσληφθεί από τους συµµετέχοντες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο
1.4, των οποίων τα καθήκοντα αφορούν στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, πρέπει
να εκπαιδεύονται µε βάση τις προϋποθέσεις που διέπουν τη µεταφορά τέτοιων
εµπορευµάτων ανάλογα µε τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντά τους. Οι υπάλληλοι πρέπει
να εκπαιδεύονται σύµφωνα µε το τµήµα 1.3.2 πριν αναλάβουν ευθύνες και να εκτελούν
καθήκοντα για τα οποία δεν έχει ακόµα παρασχεθεί η αναγκαία εκπαίδευση, µόνο υπό την
άµεση επίβλεψη ενός εκπαιδευµένου ατόµου. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη οι
απαιτήσεις για την εκπαίδευση ειδικά για την ασφάλεια επικίνδυνων εµπορευµάτων του
Κεφαλαίου 1.10.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Σχετικά µε την κατάρτιση του Συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς, βλέπε 1.8.3
αντί αυτού του τµήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σχετικά µε την εκπαίδευση του πληρώµατος του οχήµατος, βλέπε Κεφάλαιο 8.2 αντί αυτού του τµήµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Για εκπαίδευση αναφορικά µε την Κλάση 7, βλέπε επίσης 1.7.2.5.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: (∆ιαγράφηκε)

1.3.2

Φύση της εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση θα έχει την ακόλουθη µορφή, ανάλογα µε την ευθύνη και τα καθήκοντα του
ενδιαφερόµενου ατόµου.

1.3.2.1

Βασική εκπαίδευση ενηµέρωσης
Το προσωπικό θα είναι εξοικειωµένο µε τις γενικές απαιτήσεις των διατάξεων για τη
µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων.

1.3.2.2

Ειδική εκπαίδευση ανά θέµα
Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται, ευθέως ανάλογα των καθηκόντων και
υπευθυνοτήτων του στις απαιτήσεις των κανονισµών που αφορούν στη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Όπου η µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων περιλαµβάνει µια µεταφορική πολυτροπική
λειτουργία, το προσωπικό πρέπει να είναι ενήµερο σχετικά µε τις απαιτήσεις που αφορούν
τους άλλους τρόπους µεταφοράς.

1.3.2.3

Εκπαίδευση σχετικά µε την ασφάλεια
Το προσωπικό πρέπει να εκπαιδευθεί σχετικά µε τους κινδύνους και τα ατυχήµατα που
παρουσιάζονται από τα επικίνδυνα εµπορεύµατα ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου σωµατικής
βλάβης ή έκθεσης προερχόµενης από ένα συµβάν σχετικό µε τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων, συµπεριλαµβανοµένων της φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Η εκπαίδευση που θα παρασχεθεί θα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού
για τον ασφαλή χειρισµό και τα µέτρα επείγουσας παρέµβασης.

1.3.2.4

Η εκπαίδευση πρέπει να συµπληρώνεται περιοδικά µε ανανεωτική εκπαίδευση ώστε να
λαµβάνονται υπόψη αλλαγές στους κανονισµούς.

1.3.3

Τεκµηρίωση
Αρχεία της εκπαίδευσης που ελήφθησαν σύµφωνα µε το παρόν Κεφάλαιο πρέπει να
τηρούνται από τον εργοδότη και να καθίστανται διαθέσιµα στον εργαζόµενο ή την αρµόδια
αρχή, κατόπιν αιτήµατος. Τα αρχεία πρέπει να τηρούνται από τον εργοδότη για χρονικό
διάστηµα που θα ορίζει η αρµόδια αρχή. Τα αρχεία της εκπαίδευσης πρέπει να
επαληθεύονται µε την έναρξη µιας νέας εργοδοσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
1.4.1

Γενικά µέτρα ασφαλείας

1.4.1.1

Οι συµµετέχοντες στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων θα λαµβάνουν τα κατάλληλα
µέτρα σύµφωνα µε τη φύση και την έκταση των προβλέψιµων κινδύνων, για την αποφυγή
ζηµιάς ή σωµατικής βλάβης και, αν είναι απαραίτητο, για τον περιορισµό των συνεπειών
τους. Σε όλες τις περιπτώσεις, θα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ADR στα
αντίστοιχα πεδία.

1.4.1.2

Όπου υπάρχει άµεση πιθανότητα διακινδύνευσης της δηµόσιας ασφάλειας, οι συµµετέχοντες
θα ειδοποιήσουν αµέσως τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης και θα παράσχουν σε αυτές τις
πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργήσουν.

1.4.1.3

Η ADR µπορεί να καθορίσει ορισµένες από τις υποχρεώσεις των διαφόρων συµµετεχόντων.
Αν κάποιο από τα Συµβαλλόµενα Μέρη θεωρεί πως δεν διακυβεύεται η ασφάλεια, µπορεί
εντός της εγχώριας νοµοθεσίας να µεταφέρει τις υποχρεώσεις ενός συγκεκριµένου
συµµετέχοντα σε έναν ή πολλούς άλλους συµµετέχοντες, αρκεί να πληρούνται οι
προϋποθέσεις των 1.4.2 και 1.4.3. Αυτές οι εξαιρέσεις θα ανακοινωθούν από το
Συµβαλλόµενο Μέρος στη Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη των
Ηνωµένων Εθνών η οποία θα τις γνωστοποιήσει στα Συµβαλλόµενα Μέρη.
Οι προϋποθέσεις των 1.2.1, 1.4.2 και 1.4.3 σχετικά µε τους ορισµούς των συµµετεχόντων
και των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους δεν θα επηρεάσει τις διατάξεις του εγχώριου νόµου
σε ότι αφορά τις νοµικές κυρώσεις (ποινική φύση, ευθύνη κ.λπ.) που έπονται από το γεγονός
ότι ο εν λόγω συµµετέχων είναι π.χ. µία νοµική οντότητα, ένας ελεύθερος επαγγελµατίας
εργάτης, ένας εργοδότης ή ένας υπάλληλος.

1.4.2

Υποχρεώσεις των κύριων συµµετεχόντων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : ∆ιάφοροι συµµετέχοντες στους οποίους ανατίθενται οι υποχρεώσεις
ασφάλειας στην παρούσα παράγραφο µπορούν να είναι µία και η αυτή επιχείρηση. Επίσης, οι
δραστηριότητες και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις ασφάλειας ενός συµµετέχοντος µπορούν να
αναλαµβάνονται από διάφορες επιχειρήσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 :

Για τα ραδιενεργά υλικά βλέπε επίσης 1.7.6.

1.4.2.1

Αποστολέας

1.4.2.1.1

Ο αποστολέας των επικίνδυνων εµπορευµάτων υποχρεούται να παραδίνει προς µεταφορά
µόνο αποστολές φορτίων οι οποίες συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ADR. Συναφώς
µε το 1.4.1, θα πρέπει συγκεκριµένα να:
(a)

εξασφαλίζει ότι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα είναι ταξινοµηµένα και εγκεκριµένα για
µεταφορά σύµφωνα µε την ADR,

(b)

εφοδιάζει το µεταφορέα µε πληροφορίες και στοιχεία σε µορφή εύκολα ανευρέσιµη
και, αν είναι απαραίτητο, µε τα απαιτούµενα έγγραφα µεταφοράς και συνοδευτικά
έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις, ειδοποιήσεις, πιστοποιητικά, κ.λπ.),
λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5.4 και των Πινάκων
στο Μέρος 3,

(c)

χρησιµοποιεί µόνο συσκευασίες, µεγάλες συσκευασίες, εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας
χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBCs) και δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα,
αποσπώµενες δεξαµενές, οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, MEGCs, φορητές
δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές) εγκεκριµένων και κατάλληλων για τη
µεταφορά των εν λόγω ουσιών και φερόντων των σηµάτων που υπαγορεύει η ADR,

(d)

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των µέσων της αποστολής και των περιορισµών της
αποστολής,

(e)

εξασφαλίζει ότι ακόµα και κενές, ακαθάριστες και µη απαερωµένες δεξαµενές (οχήµαταδεξαµενές, αποσπώµενες δεξαµενές, οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, MEGCs,
φορητές δεξαµενές και εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές) ή κενά ακάθαρτα οχήµατα και τα
εµπορευµατοκιβώτια χύδην φορτίου φέρουν πινακίδες, σήµατα και ετικέτες σύµφωνα µε το
Κεφάλαιο 5.3 και ότι, οι άδειες ακάθαρτες δεξαµενές είναι κλειστές και παρουσιάζουν τον
ίδιο βαθµό στεγανότητας σαν να ήταν γεµάτες.

1.4.2.1.2

Αν ο αποστολέας χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες άλλων συµµετεχόντων (συσκευαστής,
φορτωτής, πληρωτής, κ.λπ.), θα λάβει τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι η
αποστολή του φορτίου πληρεί τις απαιτήσεις της ADR. Στην περίπτωση ωστόσο 1.4.2.1.1
(a), (b), (c) και (e), µπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν
από τους άλλους συµµετέχοντες.

1.4.2.1.3

Όταν ο αποστολέας ενεργεί εκ µέρους τρίτου, ο τελευταίος θα ενηµερώνει γραπτώς τον
αποστολέα για το ότι πρόκειται για επικίνδυνα εµπορεύµατα και θα του γνωστοποιεί όλες τις
πληροφορίες και τα έγγραφα που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του.

1.4.2.2

Μεταφορέας

1.4.2.2.1

Συναφώς µε το 1.4.1, όπου είναι κατάλληλο, ο µεταφορέας θα πρέπει συγκεκριµένα να:
(a)

εξακριβώνει ότι τα επικίνδυνα εµπορεύµατα προς µεταφορά είναι εγκεκριµένα για
µεταφορά σύµφωνα µε την ADR,

(b)

εξακριβώνει ότι όλες οι προβλεπόµενες στην ADR πληροφορίες που σχετίζονται µε
τα επικίνδυνα εµπορεύµατα προς µεταφορά έχουν παρασχεθεί από τον αποστολέα
πριν τη µεταφορά, ότι τα προβλεπόµενα έγγραφα είναι πάνω στη µονάδα µεταφοράς
ή, αν χρησιµοποιούνται τεχνικές ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδοµένων (EDP) ή
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδοµένων (EDI) αντί της έγγραφης τεκµηρίωσης, ότι τα
δεδοµένα είναι διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς κατά τρόπο τουλάχιστον
ισοδύναµο µε εκείνον της έγγραφης τεκµηρίωσης,

(c)

εξακριβώνει οπτικά ότι τα οχήµατα και φορτία δεν έχουν εµφανή ελαττώµατα,
διαρροές ή ρωγµές, ελλιπή εξοπλισµό, κ.λπ.,

(d)

εξακριβώνει ότι η ηµεροµηνία προθεσµίας για τον επόµενο έλεγχο των βυτιοφόρων
οχηµάτων, των οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, των αποσπώµενων
δεξαµενών, των φορητών δεξαµενών, των εµπορευµατοκιβωτίων-δεξαµενών και των
MEGCs δεν έχει παρέλθει,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δεξαµενές, τα οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων και MEGCs
µπορούν εντούτοις να µεταφέρονται µετά την εκπνοή αυτής της προθεσµίας που
αναφέρεται στους όρους του 4.1.6.10 (στην περίπτωση οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας
δοχείων και των MEGCs που περιέχουν δοχεία πίεσης σαν στοιχεία), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7,
4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 ή 6.7.4.14.6.

(e)

επιβεβαιώνει ότι τα οχήµατα δεν είναι υπερφορτωµένα,

(f)

εξακριβώνει ότι οι πινακίδες, τα σήµατα και οι πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί που
προβλέπονται για τα οχήµατα στο Κεφάλαιο 5.3. έχουν επικολληθεί,

(g)

εξακριβώνει ότι ο εξοπλισµός που προβλέπεται στην ADR για τη µεταφορική µονάδα,
το πλήρωµα και συγκεκριµένες κλάσεις ευρίσκεται στη µονάδα µεταφοράς.

Όπου είναι κατάλληλο, αυτό θα γίνεται µε βάση τα έγγραφα µεταφοράς και τα συνοδευτικά
έγγραφα, µε οπτική επιθεώρηση του οχήµατος ή των εµπορευµατοκιβωτίων και, όπου
χρειάζεται, του φορτίου.
1.4.2.2.2

Ο µεταφορέας µπορεί ωστόσο στην περίπτωση της 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) και (f), να βασιστεί
στις πληροφορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν από άλλους συµµετέχοντες.

1.4.2.2.3

Εάν ο µεταφορέας παρατηρήσει σύµφωνα µε την 1.4.2.2.1 µια παραβίαση των απαιτήσεων
της ADR, δεν θα προωθήσει το φορτίο ώσπου το ζήτηµα να διευθετηθεί.

1.4.2.2.4

Εάν, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, παρατηρηθεί παραβίαση που θα µπορούσε να
διακινδυνεύσει την ασφάλεια της µεταφοράς, η αποστολή θα πρέπει να σταµατήσει το
συντοµότερο δυνατό, δεδοµένου των προϋποθέσεων της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της
ασφαλούς ακινητοποίησης της αποστολής και της δηµόσιας ασφάλειας. Η επιχείρηση
µεταφοράς µπορεί να συνεχιστεί µόνο όταν η αποστολή συµµορφωθεί µε τους αρµόζοντες
κανονισµούς. Η αρµόδια αρχή (-ές) για το υπόλοιπο του ταξιδιού µπορεί να εγκρίνει τη
συνέχιση της µεταφοράς.
Στην περίπτωση που η ζητούµενη συµµόρφωση δεν µπορεί να επιτευχθεί και η
εξουσιοδότηση δεν µπορεί να δοθεί για το υπόλοιπο του ταξιδιού, η αρµόδια αρχή (-ές) θα
παρέχουν στο µεταφορέα την απαραίτητη διοικητική βοήθεια. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση που ο µεταφορέας ενηµερώσει την αρµόδια αρχή (-ές) ότι η επικινδυνότητα των
µεταφεροµένων εµπορευµάτων δεν του γνωστοποιήθηκε από τον αποστολέα και ότι
επιθυµεί, δυνάµει του ισχύοντος νόµου περί µεταφορικών συµβάσεων, να εκφορτώσει, να
καταστρέψει τα εµπορεύµατα ή να τα καταστήσει αβλαβή.

1.4.2.2.5

(∆εσµευµένο)

1.4.2.2.6

Ο µεταφορέας παρέχει τις γραπτές οδηγίες στο πλήρωµα του οχήµατος όπως καθορίζεται
στην ADR

1.4.2.3

Παραλήπτης

1.4.2.3.1

Ο παραλήπτης έχει την υποχρέωση να µην αρνείται την παραλαβή των εµπορευµάτων χωρίς
σοβαρούς λόγους και να επιβεβαιώνει, µετά την εκφόρτωση, ότι έχουν ακολουθηθεί οι
προϋποθέσεις της ADR που τον αφορούν.

1.4.2.3.2

Εάν, στην περίπτωση ενός εµπορευµατοκιβωτίου, η εν λόγω επιβεβαίωση φέρει στο φως µία
παραβίαση των απαιτήσεων της ADR, ο παραλήπτης µπορεί να επιστρέψει το
εµπορευµατοκιβώτιο στον µεταφορέα µόνο αφού έχει αποκατασταθεί η παραβίαση.

1.4.2.3.3

Εάν ο παραλήπτης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες άλλων συµµετεχόντων (εκφορτωτής,
καθαριστής, υπηρεσία απολύµανσης, κ.λπ.) θα πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την
εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις των 1.4.2.3.1 και 1.4.2.3.2 της ADR.

1.4.3

Υποχρεώσεις των άλλων συµµετεχόντων
Ένας µη εξαντλητικός κατάλογος των άλλων συµµετεχόντων και των αντίστοιχων
υποχρεώσεών τους δίνεται παρακάτω. Οι υποχρεώσεις των άλλων συµµετεχόντων πηγάζουν
από το 1.4.1 στο βαθµό που γνωρίζουν ή έπρεπε να γνωρίζουν ότι τα καθήκοντά τους
εκτελούνται στα πλαίσια µιας µεταφοράς υπαγόµενης στην ADR.

1.4.3.1

Φορτωτής

1.4.3.1.1

Συναφώς µε το 1.4.1, ο φορτωτής έχει τις παρακάτω συγκεκριµένες υποχρεώσεις:
(a)

παραδίδει τα επικίνδυνα εµπορεύµατα στο µεταφορέα
εξουσιοδοτηµένα προς µεταφορά σύµφωνα µε την ADR,

µόνο

εάν

είναι

(b)

ελέγχει, κατά την παράδοση για µεταφορά των συσκευασµένων επικίνδυνων
εµπορευµάτων ή ακαθάριστων κενών συσκευασιών, εάν η συσκευασία έχει υποστεί
βλάβη. ∆εν θα παραδίδει ένα κόλο του οποίου η συσκευασία είναι φθαρµένη,
ιδιαίτερα αν δεν είναι στεγανή και αν υπάρχουν διαρροές ή πιθανότητα διαρροών της
επικίνδυνης ουσίας, έως ότου επισκευαστεί η φθορά. Αυτή η υποχρέωση ισχύει
επίσης για κενές ακαθάριστες συσκευασίες,

(c)

συµµορφώνεται µε τις ειδικές απαιτήσεις φόρτωσης και χειρισµού

(d)

µετά την φόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων σε ένα εµπορευµατοκιβώτιο, τηρεί τις
απαιτήσεις που αφορούν στην τοποθέτηση πινακίδων, σηµάνσεων και πινακίδων
χρώµατος πορτοκαλί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 5.3

(e)

κατά τη φόρτωση κόλων, θα συµµορφώνεται µε τις απαγορεύσεις περί µεικτής
φόρτωσης λαµβάνοντας υπόψη επικίνδυνα εµπορεύµατα που βρίσκονται ήδη στο
όχηµα ή σε µεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο καθώς επίσης µε τις απαιτήσεις σχετικά µε
τον διαχωρισµό των τροφίµων, των άλλων αναλωσίµων ή των ζωοτροφών.

1.4.3.1.2

Ο φορτωτής, µπορεί ωστόσο στην περίπτωση της 1.4.3.1.1 (a), (d) και (e), να βασιστεί στις
πληροφορίες και τα στοιχεία που του δόθηκαν από άλλους συµµετέχοντες.

1.4.3.2

Συσκευαστής
Συναφώς µε το 1.4.1, ο συσκευαστής θα συµµορφώνεται συγκεκριµένα µε :

1.4.3.3

(a)

τις απαιτήσεις σχετικά µε τις συνθήκες συσκευασίας, ή συνθήκες µεικτής
συσκευασίας και,

(b)

τις απαιτήσεις σχετικά µε τη σήµανση και την επισήµανση των κόλων, όταν
προετοιµάζει κόλα προς µεταφορά.

Πληρωτής
Συναφώς µε το 1.4.1, ο πληρωτής έχει τις κάτωθι συγκεκριµένες υποχρεώσεις:
(a)

εξακριβώνει πριν την πλήρωση των δεξαµενών ότι τόσο αυτές όσο και ο εξοπλισµός
τους είναι τεχνικά σε ικανοποιητική κατάσταση,

(b)

εξακριβώνει ότι η ηµεροµηνία προθεσµίας για τον επόµενο έλεγχο των οχηµάτωνδεξαµενών (βυτιοφόρα οχήµατα), των οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, των
αποσπώµενων δεξαµενών, των φορητών δεξαµενών, των εµπορευµατοκιβωτίωνδεξαµενών και των MEGCs δεν έχει παρέλθει,

(c)

γεµίζει τις δεξαµενές µόνο µε επικίνδυνα εµπορεύµατα εγκεκριµένα για µεταφορά
στις δεξαµενές αυτές,

(d)

κατά την πλήρωση της δεξαµενής, θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις σχετικά µε
επικίνδυνα εµπορεύµατα σε συνεχόµενα διαµερίσµατα,

1.4.3.4

(e)

κατά την πλήρωση της δεξαµενής, θα τηρεί το µέγιστο επιτρεπόµενο βαθµό
πλήρωσης ή τη µέγιστη επιτρεπτή µάζα του περιεχοµένου ανά λίτρο χωρητικότητας
για την εκάστοτε ουσία πλήρωσης,

(f)

αφού πληρώσει τη δεξαµενή, θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι διατάξεις
σφράγισης είναι σε κλειστή θέση και ότι δεν υπάρχει καµία διαρροή,

(g)

διασφαλίζει ότι δεν προσκολλήθηκαν στο εξωτερικό των δεξαµενών επικίνδυνα
υπολείµµατα της ουσίας µε την οποία γέµισαν οι δεξαµενές,

(h)

κατά την προετοιµασία των επικίνδυνων εµπορευµάτων για µεταφορά, διασφαλίζει
ότι πινακίδες, σήµατα και πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί έχουν τεθεί στις δεξαµενές,
στα οχήµατα και στα εµπορευµατοκιβώτια για µεταφορά χύδην φορτίου, σύµφωνα µε
το Κεφάλαιο 5.3.

(i)

(∆εσµευµένο).

(j)

πρέπει, να εξασφαλίζει ότι κατά τη φόρτωση οχηµάτων ή των εµπορευµατοκιβωτίων
µε επικίνδυνα εµπορεύµατα χύδην, εφαρµόστηκαν οι σχετικές διατάξεις του
Κεφαλαίου 7.3.

Χειριστής εµπορευµατοκιβωτίων-δεξαµενών / φορητών δεξαµενών
Συναφώς µε το 1.4.1, ο χειριστής εµπορευµατοκιβωτίων-δεξαµενών / φορητών δεξαµενών
συγκεκριµένα πρέπει να :
(a)

διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για την κατασκευή, εξοπλισµό,
ελέγχους και σήµανση,

(b)

διασφαλίζει ότι η συντήρηση των κελύφων (δεξαµενών) και του εξοπλισµού τους
γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το εµπορευµατοκιβώτιοδεξαµενή/φορητή δεξαµενή, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της ADR έως την επόµενη επιθεώρηση,

(c)

πραγµατοποιήσει έναν έκτακτο έλεγχο όταν η ασφάλεια του περιβλήµατος ή του
εξοπλισµού του είναι πιθανό να τεθεί σε κίνδυνο από κάποια επισκευή, µετατροπή ή
ατύχηµα.

1.4.3.5

(∆εσµευµένο)

1.4.3.6

(∆εσµευµένο)

1.4.3.7

Εκφορτωτής

1.4.3.7.1

Συναφώς µε το 1.4.1, ο εκφορτωτής θα πρέπει ειδικότερα να:
(a) εξακριβώνει ότι έχουν εκφορτωθεί τα σωστά εµπορεύµατα συγκρίνοντας τις σχετικές
πληροφορίες επί του εγγράφου µεταφοράς µε τις πληροφορίες επί του κόλου, του
εµπορευµατοκιβωτίου, της δεξαµενής, του MEMU, MEGC ή του οχήµατος,
(b) πριν και κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης, να ελέγχει αν οι συσκευασίες, η δεξαµενή,
το όχηµα ή το εµπορευµατοκιβώτιο έχουν υποστεί φθορές σε τέτοιο βαθµό που να
τίθεται σε κίνδυνο η εργασία εκφόρτωσης. Σε τέτοια περίπτωση, να διασφαλίζει τη µη
εκτέλεση της εκφόρτωσης έως τη λήψη κατάλληλων µέτρων,
(c) συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές απαιτήσεις που αφορούν στην εκφόρτωση και στο
χειρισµό,

(d) αµέσως µετά την εκφόρτωση της δεξαµενής, του οχήµατος ή του εµπορευµατοκιβωτίου:
(i) να αφαιρεί οποιαδήποτε επικίνδυνα υπολείµµατα που έχουν τυχόν προσκολληθεί
στο εξωτερικό µέρος της δεξαµενής, του οχήµατος ή του εµπορευµατοκιβωτίου
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτωσης, και
(ii) να διασφαλίζει το κλείσιµο των βαλβίδων και των ανοιγµάτων επιθεώρησης,
(e) να διασφαλίζει την εκτέλεση της προβλεπόµενης διαδικασίας καθαρισµού και
απολύµανσης των οχηµάτων ή εµπορευµατοκιβωτίων, και
(f) να διασφαλίζει ότι τα εµπορευµατοκιβώτια, αφού εκκενωθούν πλήρως, καθαριστούν και
απολυµανθούν, δε φέρουν πλέον πινακίδες, σήµατα και πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί
που είχαν τεθεί σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 5.3.
1.4.3.7.2

Αν ο εκφορτωτής χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες άλλων συµµετεχόντων (καθαριστής, υπηρεσία
απολύµανσης, κ.λπ.) θα πρέπει να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την εξασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της ADR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.5
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

1.5.1

Προσωρινές παρεκκλίσεις

1.5.1.1

Σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφος 3 της ADR, οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων
Μερών µπορούν να συµφωνήσουν απευθείας µεταξύ τους να εξουσιοδοτήσουν ορισµένες
επιχειρήσεις µεταφοράς στις περιφέρειές τους µέσω προσωρινών παρεκκλίσεων από τις
απαιτήσεις της ADR, αρκεί να µην διακυβεύεται έτσι η ασφάλεια. Η αρχή η οποία ανέλαβε
την πρωτοβουλία θα πρέπει να γνωστοποιεί τις εξαιρέσεις αυτές στην Γραµµατεία της
Επιτροπής Οικονοµικών των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη, η οποία θα την κοινοποιεί
στα Συµβαλλόµενη Μέλη1.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: “Ειδικός διακανονισµός” σύµφωνα µε το 1.7.4 δεν θα θεωρείται σαν
προσωρινή παρέκκλιση σύµφωνα µε το παρόν τµήµα.

1.5.1.2

Η περίοδος ισχύος της προσωρινούς παρέκκλισης δεν πρέπει να ξεπερνά τα πέντε έτη από
την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της. Η προσωρινή παρέκκλιση θα παύει αυτόµατα από
την έναρξη ισχύος σχετικής τροποποίησης στην ADR.

1.5.1.3

Οι µεταφορές στη βάση προσωρινών παρεκκλίσεων πρέπει να αποτελούν µεταφορές υπό
την έννοια της ADR.

1.5.2

(∆εσµευµένο)

1

Σηµείωση της Γραµµατείας : Οι ειδικές συµφωνίες που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο αυτό µπορούν να
αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο της Γραµµατείας της Επιτροπής Οικονοµικών των Ηνωµένων Εθνών για την
Ευρώπη (http ://www.unece.org/trans/danger/danger.htm)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.6
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.6.1

Γενικά

1.6.1.1

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ουσίες και τα είδη της ADR µπορούν να µεταφέρονται
έως τις 30 Ιουνίου 2017 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ADR που ίσχυαν µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2016.

1.6.1.2

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.3

Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 1, που ανήκουν στις ένοπλες δυνάµεις ενός Κράτους
Μέλους, και συσκευάστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 1990 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
ADR που ίσχυαν τότε, µπορούν να µεταφέρονται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 1989 εφόσον οι
συσκευασίες διατηρούν την ακεραιότητά τους και δηλώνονται στα έγγραφα µεταφοράς ως
στρατιωτικά εµπορεύµατα συσκευασµένα πριν την 1 Ιανουαρίου 1990. Θα τηρούνται επίσης
οι άλλες απαιτήσεις εφαρµόσιµες από 1 Ιανουαρίου 1990 για αυτήν την Κλάση.

1.6.1.4

Οι ουσίες και τα είδη της Κλάσης 1 που συσκευάστηκαν µεταξύ 1 Ιανουαρίου 1990 και 31
∆εκεµβρίου 1996 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ADR που ίσχυαν τότε, µπορούν να
µεταφέρονται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 1996, εφόσον οι συσκευασίες διατηρούν την
ακεραιότητά τους και δηλώνονται στα έγγραφα µεταφοράς ως εµπορεύµατα της Κλάσης 1
συσκευασµένα µεταξύ 1 Ιανουαρίου 1990 και 31 ∆εκεµβρίου 1996.

1.6.1.5

(∆εσµευµένο)

1.6.1.6

Τα εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύδην (IBCs) που
κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περιθωρίου
3612(1) εφαρµόσιµες έως την 30η Ιουνίου 2001 και οι οποίες είναι σε συµφωνία µε τις
απαιτήσεις της 6.5.2.1.1 εφαρµόσιµα από 1ης Ιουλίου 2001 αναφορικά µε το ύψος των
γραµµάτων, των ψηφίων και των συµβόλων, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.1.7

Οι εγκρίσεις τύπου για βαρέλια, µπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες κατασκευασµένες από
πολυαιθυλένιο υψηλής ή µεσαίας µοριακής µάζας που εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2005
σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της 6.1.5.2.6 σε ισχύ έως την 31 ∆εκεµβρίου του 2004, οι
οποίες δεν είναι σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις του 4.1.1.21, συνεχίζουν να είναι σε ισχύ έως
την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Κάθε τέτοια συσκευασία κατασκευασµένη και σηµασµένη µε βάση
τις εγκρίσεις τύπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί έως το τέλος της περιόδου χρήσης όπως
προσδιορίζεται στο 4.1.1.15.

1.6.1.8

Υπάρχουσες πινακίδες πορτοκαλί χρώµατος οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του υποτµήµατος 5.3.2.2 εφαρµόσιµες έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των 5.3.2.2.1 και
5.3.2.2.2 περί διατήρησης των πινακίδων, αριθµών και γραµµάτων ανεξαρτήτως του
προσανατολισµού του οχήµατος.

1.6.1.9

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.10

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.11

Εγκρίσεις τύπου για κυλινδρικά δοχεία, µπιτόνια και σύνθετες συσκευασίες
κατασκευασµένες από πολυαιθυλένιο µε υψηλή ή µεσαία µοριακή µάζα, όπως επίσης για
IBCs πολυαιθυλενίου υψηλής µοριακής µάζας, που χορηγήθηκαν πριν από την 1 Ιουλίου
2007 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 6.1.6.1 (a) σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 αλλά οι
οποίες δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 6.1.6.1 (a) µε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου
2007, εξακολουθούν να είναι έγκυρες.

1.6.1.12

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.13

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.14

Τα IBCs που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2011 και συµµορφώνονται µε ένα
πρωτότυπο το οποίο δεν έχει περάσει µε επιτυχία τη δοκιµή κραδασµών του 6.5.6.13 ή δεν
απαιτείτο να πληροί τα κριτήρια της 6.5.6.9.5 (d) κατά τον χρόνο υποβολής του στη δοκιµή
πτώσης, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.1.15

Τα IBCs που κατασκευάστηκαν, ανακατασκευάστηκαν ή επισκευάστηκαν πριν την
1η Ιανουαρίου 2011 δεν είναι απαραίτητο να φέρουν ένδειξη µέγιστου επιτρεπόµενου
φορτίου στίβαξης σύµφωνα µε την 6.5.2.2.2. Τέτοια IBCs, µη φέροντα ένδειξη σύµφωνα
µε την 6.5.2.2.2, µπορούν ακόµη να χρησιµοποιούνται µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 αλλά
θα πρέπει να φέρουν ένδειξη σύµφωνα µε την 6.5.2.2.2 αν ανακατασκευαστούν ή
επισκευαστούν µετά από αυτή την ηµεροµηνία. IBCs που κατασκευάστηκαν,
ανακατασκευάστηκαν ή επισκευάστηκαν µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011 και 31ης ∆εκεµβρίου
του 2016 και φέρουν σήµανση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο στοίβαξης σύµφωνα µε
την 6.5.2.2.2 σε επέκταση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται.

1.6.1.16 έως 1.6.1.20 (∆ιαγράφηκε)

1.6.1.21

Πιστοποιητικά εκπαίδευσης για τους οδηγούς τα οποία έχουν εκδοθεί από τα Συµβαλλόµενα
Μέρη έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ίσχυε έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2010, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι τη λήξη της
πενταετούς ισχύος τους, αντί εκείνων που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της 8.2.2.8.5

1.6.1.19

Εσωτερικά δοχεία σύνθετων IBCs κατασκευασµένων πριν από την 1η Ιουλίου 2011 και
σηµασµένων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.5.2.2.4 σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010,
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.1.24

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.25

Κύλινδροι χωρητικότητας 60 λίτρων νερού ή µικρότερης οι οποίοι έχουν σηµανθεί µε αριθµό
UN σύµφωνα µε τις διατάξεις της ADR σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και δεν
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 5.2.1.1 αναφορικά µε το µέγεθος του αριθµού UN
και τους χαρακτήρες “UN” σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 µπορεί να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται µέχρι την επόµενη περιοδική επιθεώρηση αλλά όχι αργότερα από την 30η
Ιουνίου 2018.

1.6.1.26

Μεγάλες συσκευασίες που έχουν κατασκευαστεί ή ανακατασκευαστεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2014 και οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 6.6.3.1 σχετικά
µε το ύψος των χαρακτήρων, αριθµών και συµβόλων σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013
µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται. Εκείνες που έχουν κατασκευαστεί ή
ανακατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2015 δεν χρειάζεται να φέρουν σήµανση
µε το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο στοίβαξης, σύµφωνα µε το 6.6.3.3. Οι εν λόγω µεγάλες
συσκευασίες που δεν φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το 6.6.3.3 µπορούν να
χρησιµοποιούνται και µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2014, αλλά θα πρέπει να φέρουν σήµανση
σύµφωνα µε το 6.6.3.3, εάν ανακατασκευαστούν µετά την ηµεροµηνία αυτή. Μεγάλες
συσκευασίες που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2011
και 31 ∆εκεµβρίου του 2016 και φέρουν σήµανση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο
στοίβαξης, σύµφωνα µε την 6.6.3.3 σε ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 µπορούν να
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.1.27

Μέσα συγκράτησης αναπόσπαστα από τον εξοπλισµό ή τα µηχανήµατα που περιέχουν υγρά
καύσιµα µε αριθµ. UN 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 και 3475 που έχουν κατασκευαστεί
πριν από την 1η Ιουλίου 2013, τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της

παραγράφου (a) της ειδικής διάταξης 363 του Κεφαλαίου 3.3 σε ισχύ από την 1η
Ιανουαρίου 2013, µπορούν ακόµη να χρησιµοποιούνται.
1.6.1.28

(∆ιαγράφηκε)

1.6.1.29

Στοιχεία και µπαταρίες λιθίου που κατασκευάζονται από τύπο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
την υπο-ενότητα 38.3 του Εγχειριδίου ∆οκιµών και Κριτηρίων, Αναθεώρηση 3, Τροπολογία
1 ή οποιαδήποτε µελλοντική αναθεώρηση και τροποποίηση που ισχύει κατά την ηµεροµηνία
της δοκιµής τύπου µπορούν να συνεχίσουν να µεταφέρονται, εκτός κι εάν προβλέπεται
διαφορετικά στην ADR
Στοιχεία και µπαταρίες λιθίου που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2003, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του Εγχειριδίου των ∆οκιµών και Κριτηρίων, Αναθεώρηση 3, µπορούν να
συνεχίσουν να µεταφέρονται, εφόσον όλες οι άλλες απαιτήσεις πληρούνται

1.6.1.30

Ετικέτες που πληρούν τις απαιτήσεις του 5.2.2.2.1.1 σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2014, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι την 30η Ιουνίου 2019.

1.6.1.31

και 1.6.1.32 (∆ιαγράφηκε)

1.6.1.33

Ηλεκτρικοί πυκνωτές διπλής στρώσης µε αριθµό UN 3499, κατασκευασµένοι πριν την 1η
Ιανουαρίου 2014, δεν χρειάζονται να φέρουν σήµανση µε την ενεργειακή χωρητικότητα
αποθήκευσης σε Wh, όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (e) της ειδικής διάταξης 361
του Κεφαλαίου 3.3.

1.6.1.34

Ασύµµετροι πυκνωτές µε αρ. UN 3508, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2016 δεν χρειάζονται να φέρουν σήµανση µε την ενεργειακή χωρητικότητα
αποθήκευσης σε Wh, όπως απαιτείται από την υποπαράγραφο (c) της ειδικής διάταξη 372
του Κεφαλαίου 3.3.

1.6.1.35

Οι γραπτές οδηγίες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ADR οι οποίες είναι σε ισχύ µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2014, αλλά οι οποίες δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 5.4.3, που
εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται
µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

1.6.1.36

Πιστοποιητικά κατάρτισης οδηγού που έχουν εκδοθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014, τα
οποία δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 8.2.2.8.5 ισχύουσες από 1ης Ιανουαρίου
2013, σχετικά µε την σειρά που αναγράφονται οι ηµεροµηνίες στα σηµεία 4 και 8, το χρώµα
(λευκό µε µαύρο γράµµατα), και τη χρήση των αριθµών 9 και 10 στο πίσω µέρος του
πιστοποιητικού στο οποίο αναγράφονται οι αντίστοιχες λίστες των κλάσεων για τις οποίες
το πιστοποιητικό ισχύει, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται έως την ηµεροµηνία
λήξης τους.

1.6.1.37

(∆εσµευµένο)

1.6.1.38

Συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να συνεχίσουν να εκδίδουν πιστοποιητικά κατάρτισης για
συµβούλους ασφαλείας επικίνδυνων εµπορευµάτων που συµµορφώνονται µε το µοντέλο σε
ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016, αντί αυτών που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
του 1.8.3.18 σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018. Αυτά τα
πιστοποιητικά µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι το τέλος της πενταετούς
εγκυρότητάς τους.

1.6.1.39

Μη εξαιρουµένων των απαιτήσεων της ειδικής διάταξης 188 του Κεφαλαίου 3.3. σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2017, κόλα που περιέχουν στοιχεία ή µπαταρίες λιθίου µπορούν να
συνεχίσουν να φέρουν σήµανση µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
της ειδικής διάταξης 188 του Κεφαλαίου 3.3. σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016.

1.6.1.40

Μη εξαιρουµένων των απαιτήσεων της ADR σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, είδη των
αριθµών UN 0015, 0016 και 0303 που περιέχουν τοξικές ουσίες που παράγουν καπνό δια

εισπνοής σύµφωνα µε τα κριτήρια της κλάσης 6.1 και κατασκευάσθηκαν πριν την 31η
∆εκεµβρίου 2016 µπορούν να µεταφέρονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018 χωρίς να
φέρουν ετικέτα µε την ένδειξη δευτερεύοντος κινδύνου «ΤΟΞΙΚΟ» (υπόδειγµα αρ. 6.1, βλ.
5.2.2.2.2.).
1.6.1.41

Μη εξαιρουµένων των απαιτήσεων της ADR σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, µεγάλες
συσκευασίες που συµµορφώνονται µε το επίπεδο απόδοσης της οµάδας συσκευασίας ΙΙΙ
σύµφωνα µε την ειδική διάταξη συσκευασίας L2 της οδηγίας συσκευασίας LP02 του 4.1.4.3
σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 2022 για τον αρ. UN 1950.

1.6.1.42

Μη εξαιρουµένων των απαιτήσεων της στήλης (5) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους αρ. UN 3090, 3091, 3480 και 3481, η ετικέτα κλάσης
9 (υπόδειγµα αρ. 9, βλ. 5.2.2.2.2) µπορεί να συνεχίσει να χρησιµοποιείται για αυτούς τους
αριθµούς UN µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018.

1.6.1.43

Οχήµατα ταξινοµηµένα ή που τέθηκαν σε υπηρεσία πριν την 1η Ιουλίου 2017, όπως
καθορίζεται στις ειδικές διατάξεις 240, 385 και 669 του Κεφαλαίου 3.3 και ο εξοπλισµός
τους ο οποίος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί κατά την µεταφορά τα οποία συµµορφώνονται
µε τις απαιτήσεις της ADR που ισχύουν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 αλλά περιέχουν
στοιχεία λιθίου και µπαταρίες που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 2.2.9.1.7,
µπορούν να συνεχίσουν να µεταφέρονται ως φορτίο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ειδικής
διάταξης 666 του Κεφαλαίου 3.3.

1.6.2

∆οχεία πίεσης και δοχεία για την Κλάση 2

1.6.2.1

Τα δοχεία που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 1997 και που δεν είναι σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις της ADR εφαρµόσιµες από 1ης Ιανουαρίου 1997, αλλά η µεταφορά των
οποίων επιτράπηκε βάσει των απαιτήσεων της ADR εφαρµόσιµες ως τις 31 ∆εκεµβρίου
1996, µπορούν να µεταφέρονται και µετά την ηµεροµηνία αυτή αν τηρούνται οι απαιτήσεις
για τους περιοδικούς ελέγχους των οδηγιών συσκευασίας P200 και P203.

1.6.2.2

(∆ιαγράφηκε)

1.6.2.3

Τα δοχεία που προορίζονται για µεταφορά ουσιών Κλάσης 2 που κατασκευάστηκαν πριν
την 1η Ιανουαρίου 2003, µπορούν να συνεχίσουν να φέρουν, µετά την 1η Ιανουαρίου 2003,
τα σήµατα που συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που είναι εφαρµόσιµες έως τις 31
∆εκεµβρίου 2002.

1.6.2.4

Τα δοχεία πίεσης σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τεχνικούς κώδικες που δεν
αναγνωρίζονται πλέον σύµφωνα µε το 6.2.5 µπορούν να εξακολουθούν να
χρησιµοποιούνται.

1.6.2.5

Τα δοχεία πίεσης και τα κλεισίµατά τους σχεδιασµένα και κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα
πρότυπα που εφαρµόζονται κατά το χρόνο κατασκευής τους (βλέπε 6.2.4) σύµφωνα µε τις
διατάξεις της ADR που ίσχυαν τότε, µπορούν να εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται εκτός
αν προβλέπεται σχετικός περιορισµός από συγκεκριµένο µεταβατικό µέτρο.

1.6.2.6

Τα δοχεία πίεσης για ουσίες που δεν είναι ταξινοµηµένες στην Κλάση 2, κατασκευασµένα
πριν την 1η Ιουλίου 2009 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 4.1.4.4 σε ισχύ µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2008, αλλά που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 4.1.3.6 που ισχύουν
από 1 Ιανουαρίου 2009, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται υπό τον όρο ότι
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του 4.1.4.4 σε ισχύ µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2008 .

1.6.2.7

(∆ιαγράφηκε)

1.6.2.8

(∆ιαγράφηκε)

1.6.2.9

Οι διατάξεις της οδηγίας συσκευασίας Ρ200 (10), ειδική διάταξη συσκευασίας v, της
παραγράφου (10) του 4.1.4.1 µε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, µπορούν να
εφαρµόζονται από τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην ADR επί κυλίνδρων που έχουν
κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2015.

1.6.2.10

Οι επαναπληρούµενοι συγκολληµένοι χαλύβδινοι κύλινδροι για τη µεταφορά αερίων µε
αριθµούς UN 1011, 1075, 1965, 1969 ή 1978, στους οποίους έχει χορηγηθεί από την
αρµόδια αρχή της χώρας (των χωρών) µεταφοράς 15-ετές διάστηµα µεταξύ των περιοδικών
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την ειδική διάταξη συσκευασίας v της παραγράφου (10) της
4.1.4.1 της οδηγίας συσκευασίας Ρ200 (10), µε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, µπορούν
να συνεχίσουν να επιθεωρούνται περιοδικά σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές.

1.6.2.11

Τα φυσίγγια αερίου που έχουν κατασκευαστεί και προετοιµαστεί για µεταφορά πριν από την
1η Ιανουαρίου 2013 για τα οποία δεν έχουν εφαρµοστεί οι απαιτήσεις των σηµείων 1.8.6,
1.8.7 ή 1.8.8 περί αξιολόγησης της συµµόρφωσης των φυσιγγίων αερίου, µπορούν ακόµη να
µεταφέρονται µετά την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι άλλες ισχύουσες
διατάξεις της ADR πληρούνται.

1.6.2.12

∆οχεία συλλογής υπό πίεση µπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζονται και να εγκρίνονται
σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2013. ∆οχεία συλλογής υπό
πίεση που έχουν κατασκευαστεί και εγκριθεί σύµφωνα µε τους εθνικούς κανονισµούς πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2014 µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µε την έγκριση
των αρµόδιων αρχών των χωρών χρήσης.

1.6.2.13

∆έσµες κυλίνδρων που κατασκευάστηκαν πριν από την 1 Ιουλίου 2013 οι οποίοι δεν φέρουν
σήµανση σύµφωνα µε τα 6.2.3.9.7.2 και 6.2.3.9.7.3 εφαρµόσιµα από την 1 Ιανουαρίου 2013
ή µε το 6.2.3.9.7.2 εφαρµόσιµο από την 1 Ιανουαρίου 2015, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µέχρι την επόµενη περιοδική επιθεώρηση µετά την 1 Ιουλίου 2015.

1.6.2.14

Κύλινδροι κατασκευασµένοι πριν την 1 Ιανουαρίου 2016 σύµφωνα µε το 6.2.3 και µε
προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές των χωρών για µεταφορά και
χρήση, οι οποίοι δεν είναι σύµφωνοι µε το πρότυπο ISO 11513: 2011 ή ISO 9809-1: 2010,
όπως απαιτείται στην 4.1.4.1, οδηγία συσκευασίας P208 (1), µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για τη µεταφορά προσροφηµένων αερίων υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι γενικές
απαιτήσεις συσκευασίας 4.1.6.1.

1.6.2.15

∆έσµες κυλίνδρων υποκείµενες σε περιοδική επιθεώρηση πριν από την 1η Ιουλίου 2015 οι
οποίες δεν φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το 6.2.3.9.7.3 που είναι σε ισχύ από την 1
Ιανουαρίου 2015, µπορούν να χρησιµοποιούνται µέχρι την επόµενη περιοδική επιθεώρηση
µετά την 1 Ιουλίου 2015.

1.6.3

Οχήµατα-δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων

1.6.3.1

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), οι αποσπώµενες δεξαµενές και τα οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων, κατασκευασµένα πριν την έναρξη ισχύος των απαιτήσεων
εφαρµόσιµων από 1ης Οκτωβρίου 1978, µπορούν να παραµείνουν σε χρήση αν ο εξοπλισµός
του κελύφους πληρεί τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8. Το πάχος του τοιχώµατος του
κελύφους, εκτός από την περίπτωση κελύφων για τη µεταφορά υγροποιηµένων αερίων υπό
ψύξη της Κλάσης 2, θα είναι κατάλληλο τουλάχιστον για πίεση υπολογισµού 0.4 MPa
(4 bar) (µανοµετρική πίεση) στην περίπτωση µαλακού χάλυβα ή 200 kPa (2 bar)
(µανοµετρική πίεση) στην περίπτωση αλουµινίου και κραµάτων αλουµινίου. Για δεξαµενές
µη κυκλικής διατοµής, η διάµετρος που θα χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπολογισµό θα
είναι αυτή ενός κύκλου του οποίου το εµβαδόν ισούται µε αυτό της πραγµατικής διατοµής
της δεξαµενής.

1.6.3.2

Οι περιοδικοί έλεγχοι για σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες
δεξαµενές και οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων που διατηρούνται σε χρήση υπό
αυτές τις µεταβατικές απαιτήσεις θα γίνονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 6.8.2.4 και
6.8.3.4 και µε τις αρµόζουσες ειδικές απαιτήσεις για τις διάφορες Κλάσεις. Εκτός αν οι
προηγούµενες απαιτήσεις ορίζουν µια υψηλότερη πίεση δοκιµής, θα αρκεί µια πίεση
δοκιµής 200 kPa (2 bar) (µανοµετρική πίεση) για τα περιβλήµατα αλουµινίου και κραµάτων
αλουµινίου.

1.6.3.3

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων που πληρούν τις µεταβατικές απαιτήσεις των 1.6.3.1 και
1.6.3.2 µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως τις 30 Σεπτεµβρίου 1993, για τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων για τα οποία έχουν εγκριθεί. Αυτή η µεταβατική περίοδος δεν
θα ισχύει για σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και
οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων που προορίζονται για τη µεταφορά ουσιών της
Κλάσης 2, ούτε για σταθερές δεξαµενές (δεξαµενές - οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές
και οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων των οποίων το πάχος των τοιχωµάτων και ο
εξοπλισµός πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.8.

1.6.3.4

(a)

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα πριν την 1η Μαΐου 1985 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις της ADR σε ισχύ µεταξύ 1η Οκτωβρίου 1978 και 30 Απριλίου 1985,
που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες από 1η Μαΐου 1985, µπορούν να
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µετά από αυτήν την ηµεροµηνία.

(b)

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα µεταξύ 1ης Μαΐου 1985 και την
έναρξη ισχύος των απαιτήσεων εφαρµόσιµων από 1η Ιανουαρίου 1988, που όµως δεν
πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, αλλά ήταν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ADR σε
ισχύ ως εκείνη την ηµεροµηνία, µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται µετά
από αυτήν την ηµεροµηνία.

1.6.3.5

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1993 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 ∆εκεµβρίου 1992 που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1993, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.6.

(a)

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1978 και 31
∆εκεµβρίου 1984, αν χρησιµοποιούνται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2004, θα πληρούν τις
απαιτήσεις του περιθωρίου 211 127(5), εφαρµόσιµο από 1η Ιανουαρίου 1990, σχετικά
µε το πάχος του κελύφους και την προστασία έναντι ζηµιάς.

(b)

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα µεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1985 και 31
∆εκεµβρίου 1989, αν χρησιµοποιούνται µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, θα πληρούν τις
απαιτήσεις του περιθωρίου 211 127(5), εφαρµόσιµο από 1η Ιανουαρίου 1990, σχετικά
µε το πάχος του κελύφους και την προστασία έναντι ζηµιάς.

1.6.3.7

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1999 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 ∆εκεµβρίου 1998, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1999, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.8

Όταν, εξαιτίας τροποποιήσεων της ADR, οι κατάλληλες ονοµασίες αποστολής αερίων έχουν
τροποποιηθεί, δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ονοµασίας στην πινακίδα ή στο ίδιο
το κέλυφος (βλέπε 6.8.3.5.2 ή 6.8.3.5.3), αρκεί οι ονοµασίες των αερίων στις σταθερές
δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα µεταφοράς

συστοιχίας δοχείων ή στις πινακίδες [βλέπε 6.8.3.5.6 (b) ή (c)] να είναι προσαρµοσµένες
από τον πρώτο επόµενο περιοδικό έλεγχο.
1.6.3.9 και 1.6.3.10

(∆εσµευµένο)

1.6.3.11

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1997 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1996, τα οποία όµως δεν πληρούν τις
απαιτήσεις των περιθωρίων 211 332 και 211 333 εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1997,
µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.12

(∆εσµευµένο)

1.6.3.13

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.14

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.15

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.16

Για σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2007 τα
οποία δεν είναι σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 και 6.8.3.4 που
αφορούν στην παρακολούθηση της δεξαµενής, η τήρηση των αρχείων για τη δεξαµενή θα
πρέπει να αρχίσει το αργότερο στον επόµενο περιοδικό έλεγχο.

1.6.3.17

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και αποσπώµενες δεξαµενές που προορίζονται
για τη µεταφορά ουσιών της Κλάσης 3, οµάδα συσκευασίας Ι που έχουν τάση ατµών όχι
µεγαλύτερη από 175 kPa (1.75 bar) (απόλυτη) στους 50 οC, που έχουν κατασκευαστεί πριν
από την 1η Ιουλίου 2007 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες έως την 31 ∆εκεµβρίου
2006, στις οποίες έχει αποδοθεί κωδικός δεξαµενής L1.5BN σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
εφαρµόζονταν έως την 31 ∆εκεµβρίου 2006, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται
για την µεταφορά των ουσιών που προαναφέρθηκαν, µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2018.

1.6.3.18

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2001, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιουλίου 2001, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται υπό την
προϋπόθεση ότι έχει πραγµατοποιηθεί ένταξη στο σχετικό κωδικό δεξαµενής.

1.6.3.19

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές
κατασκευασµένες πριν την 1η Ιανουαρίου 2003 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.21
εφαρµόσιµες έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002 που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1 Ιανουαρίου 2003 µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.20

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές
κατασκευασµένες πριν την 1η Ιουλίου 2003 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ίσχυαν µέχρι
31 ∆εκεµβρίου 2002, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις της 6.8.2.1.7 εφαρµόσιµες από
1η Ιανουαρίου 2003 και την ειδική διάταξη ΤΕ15 της 6.8.4 (b) εφαρµόσιµη από 1η
Ιανουαρίου 2003 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.21

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.22 έως 1.6.3.24 (∆εσµευµένο)
1.6.3.25

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.26

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές που
κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την
31 ∆εκεµβρίου 2006 που δεν είναι σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες από την
1η Ιανουαρίου 2007 όσον αφορά στη σήµανση της εξωτερικής πίεσης υπολογισµού
σύµφωνα µε την 6.8.2.5.1, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποούνται.

1.6.3.27 έως 1.6.3.29 (∆εσµευµένο)
1.6.3.30

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές για απόβλητα,
που λειτουργούν σε κενό, που κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2005 σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις εφαρµόσιµες έως 31 ∆εκεµβρίου 2004, που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της
6.10.3.9 εφαρµόσιµες από 1ης Ιανουαρίου 2005, µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται.

1.6.3.31

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), αποσπώµενες δεξαµενές και δεξαµενές που
αποτελούν στοιχεία οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων σχεδιασµένα και
κατασκευασµένα σύµφωνα µε ένα τεχνικό κώδικα που αναγνωριζόταν κατά το χρόνο
κατασκευής τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 6.8.2.7 που ίσχυαν τότε, µπορούν να
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται ακόµη.

1.6.3.32

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές που
κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2007 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ίσχυαν µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2006, εξοπλισµένες µε καλύµµατα ανθρωποθυρίδων σύµφωνα µε τις διατάξεις
του προτύπου ΕΝ 13317:2002 που αναφέρονται στον πίνακα του 6.8.2.6, σε ισχύ µέχρι 31
∆εκεµβρίου 2006, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του σχήµατος και του πίνακα Β.2 του
παραρτήµατος Β του εν λόγω προτύπου που δεν γίνονται πλέον αποδεκτά από 1ης
Ιανουαρίου 2007, ή των οποίων το υλικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου
ΕΝ 13094:2004, παράγραφος 5.2, µπορούν ακόµη να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.33

Στην περίπτωση που το κέλυφος µιας σταθερής δεξαµενής (βυτιοφόρου οχήµατος) ή
αποσπώµενης δεξαµενής ήταν ήδη διηρηµένο σε τµήµατα µέγιστης χωρητικότητας 7 500
λίτρων µε ένθετες πλάκες ή αντιπαφλαστικά πριν της 1η Ιανουαρίου 2009, δεν απαιτείται να
προστεθεί στη χωρητικότητα της δεξαµενής το σύµβολο S στις ενδείξεις που απαιτεί η
6.8.2.5.1 µέχρι να πραγµατοποιηθεί ο επόµενος περιοδικός έλεγχος σύµφωνα µε τη
6.8.2.4.2.

1.6.3.34

Άσχετα µε τις διατάξεις της 4.3.2.2.4, οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι
αποσπώµενες δεξαµενές που προορίζονται για τη µεταφορά υγροποιηµένων αερίων ή
υγροποιηµένων αερίων υπό ψύξη, οι οποίες ικανοποιούν τις κατασκευαστικές απαιτήσεις
της ADR σε ισχύ αλλά που διαιρέθηκαν σε τµήµατα χωρητικότητας µεγαλύτερης των 7 500
λίτρων µε χωρίσµατα ή αντιπαφλαστικά πριν την 1η Ιουλίου 2009 µπορούν ακόµη να
πληρούνται σε άνω του 20% και λιγότερο του 80% της χωρητικότητάς τους.

1.6.3.35

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.36

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) που προορίζονται για τη µεταφορά
υγροποιηµένων µη τοξικών εύφλεκτων αερίων που έχουν κατασκευαστεί πριν την
1η Ιουλίου 2011, που είναι εφοδιασµένες µε βαλβίδες αντεπιστροφής αντί εσωτερικών
βαλβίδων φραγής και οι οποίες δε συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της 6.8.3.2.3,
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.37

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.38

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), οι αποσπώµενες δεξαµενές και οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους
κανονισµούς που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους (βλέπε 6.8.2.6 και 6.8.3.6)
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ADR οι οποίες ίσχυαν τότε, µπορούν να συνεχίσουν να

χρησιµοποιούνται, εκτός αν προβλέπεται σχετικός περιορισµός από συγκεκριµένο
µεταβατικό µέτρο.
1.6.3.39

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και αποσπώµενες δεξαµενές που έχουν
κατασκευαστεί πριν την 1η Ιουλίου 2011 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.3 που
ίσχυαν έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010 αλλά εν τούτοις, δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις
της 6.8.2.2.3, τρίτη παράγραφος, σχετικά µε τη θέση της φλογοπαγίδας ή του φλογοκρύπτη
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.40

(∆ιαγράφηκε)

1.6.3.41

Οι σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και οι αποσπώµενες δεξαµενές που
κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2012, αλλά που, εντούτοις, δεν πληρούν τις διατάξεις περί σήµανσης των
παραγράφων 6.8.2.5.2 ή 6.8.3.5.6 σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, µπορούν να
συνεχίσουν να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2012 µέχρι την επόµενη περιοδική επιθεώρηση µετά την 1η Ιουλίου 2013.

1.6.3.42

Για τον αριθµ. UN 2381, ο κωδικός δεξαµενής που ορίζεται στη στήλη (12) του Πίνακα A
του Κεφαλαίου 3.2 σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 µπορεί να συνεχίσει να ισχύει έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 για τις σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα), και τις
αποσπώµενες δεξαµενές που κατασκευάστηκαν πριν από την 1η Ιουλίου 2013.

1.6.3.43

Σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα οχήµατα) και αποσπώµενες δεξαµενές που είναι
κατασκευασµένες πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που
ισχύουν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου του 2012, αλλά που εντούτοις δεν συµµορφώνονται στις
απαιτήσεις του 6.8.2.6 σχετικά µε τα πρότυπα ΕΝ :14432:2006 και ΕΝ :14433:2006 τα
οποία ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2011, µπορούν ακόµα να χρησιµοποιηθούν.

1.6.3.44

Οι σταθερές δεξαµενές (οχήµατα-δεξαµενές) και οι αποσπώµενες δεξαµενές που προορίζονται
για τη µεταφορά των αριθ. UN 1202, 1203, 1223, 3475 και των αεροπορικών καυσίµων
ταξινοµηµένων στους αριθ. UN 1268 ή 1863, εξοπλισµένων µε πρόσθετες συσκευές που
έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πριν από την 1 Ιουλίου 2015 σύµφωνα µε εθνικές
διατάξεις, οι οποίες όµως δεν συµµορφώνονται παρόλαυτά µε την κατασκευή, την έγκριση
και τις απαιτήσεις δοκιµών της ειδικής διάταξης 664 του κεφαλαίου 3.3 που ισχύουν από
την 1 Ιανουαρίου 2015, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται έως την πρώτη
ενδιάµεση ή περιοδική επιθεώρησή τους µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Μετά από την εν
λόγω ηµεροµηνία, αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο µε τη συµφωνία των αρµόδιων
αρχών της χώρας χρήσης.

1.6.3.45

(∆εσµευµένο)

1.6.3.46

Σταθερές δεξαµενές (βυτιοφόρα - οχήµατα) και αποσπώµενες δεξαµενές κατασκευασµένες
πριν την 1η Ιουλίου 2017σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου
2016 που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 6.8.2.1.23 εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου
2017 µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.3.47 έως 1.6.3.49 (∆εσµευµένο)

1.6.3.50

∆εξαµενές από πλαστικό ενισχυµένο µε ίνες (FRP)
Οι δεξαµενές FRP κατασκευασµένες πριν την 1η Ιουλίου 2002 σύµφωνα µε ένα πρωτότυπο
εγκεκριµένο πριν την 1η Ιουλίου 2001, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος B.1c
που ήταν σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2001, µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται ως
το τέλος χρόνου ζωής τους εφόσον πληρούνται και θα συνεχίσουν να πληρούνται όλες οι
απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 30 Ιουνίου 2001.
Εντούτοις, από 1η Ιουλίου 2001, δεν θα εγκρίνεται καινούργιος τύπος ενός πρωτοτύπου
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2001.

1.6.4

Εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές, φορητές δεξαµενές και MEGCs

1.6.4.1

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1988 σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1987, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1988, µπορούν να συνεχίζουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.2

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1993 σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 1992, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1993 µπορούν να συνεχίζουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.3

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1999 σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 ∆εκεµβρίου 1998 που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 1999 µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.4

(∆εσµευµένο)

1.6.4.5

Όταν, εξαιτίας τροποποιήσεων της ADR, µερικές ονοµασίες αποστολής αερίων έχουν
τροποποιηθεί, δεν είναι απαραίτητη η τροποποίηση της ονοµασίας στην πινακίδα ή στο ίδιο
το κέλυφος (βλέπε 6.8.3.5.2 ή 6.8.3.5.3), αρκεί οι ονοµασίες των αερίων στα
εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και MEGCs ή στις πινακίδες [βλέπε 6.8.3.5.6 (b) ή (c)] να
προσαρµοστούν κατά τον πρώτο επόµενο περιοδικό έλεγχο.
Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 2007 σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
που εφαρµόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά στη σήµανση της εξωτερικής
πίεσης υπολογισµού σύµφωνα µε την 6.8.2.5.1, µπορούν να συνεχίζουν ακόµα να
χρησιµοποιούνται.

1.6.4.6

1.6.4.7

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου 1997 σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις σε ισχύ ως τις 31 ∆εκεµβρίου 1996, που όµως δεν πληρούν τις απαιτήσεις
των περιθωρίων 212 332 και 212 333 εφαρµόσιµων από 1η Ιανουαρίου 1997, µπορούν να
συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.8

(∆εσµευµένο)

1.6.4.9

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και τα MEGCs σχεδιασµένα και κατασκευασµένα
σύµφωνα µε ένα τεχνικό κώδικα που αναγνωριζόταν κατά το χρόνο της κατασκευής τους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 6.8.2.7 που ίσχυαν τότε, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να
χρησιµοποιούνται.

1.6.4.10

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.11

(∆εσµευµένο)

1.6.4.12

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και τα MEGCs κατασκευασµένα πριν την 1η Ιανουαρίου
2003 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες έως την 30η Ιουνίου 2001, που ωστόσο δεν
πληρούν τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες από 1ης Ιουλίου 2001, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα
να χρησιµοποιούνται.
Εν τούτοις, θα πρέπει να είναι σηµασµένες µε τον σχετικό κωδικό δεξαµενής και,
ενδεχοµένως, µε τους σχετικούς αλφαριθµητικούς κωδικούς των ειδικών διατάξεων TC και
ΤΕ σύµφωνα µε το 6.8.4.

1.6.4.13

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένα πριν την 1η Ιουλίου 2003 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002, που όµως δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις της 6.8.2.1.7 εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 2003 και την ειδική διάταξη

ΤΕ15 της 6.8.4 (b) εφαρµόσιµης από 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006,
µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.
1.6.4.14

(∆εσµευµένο)

1.6.4.15

Ο τύπος της δοκιµής (“P” ή “L”) που απαιτείται σύµφωνα µε την 6.8.2.5.1 δεν είναι
απαραίτητο να προστεθεί στην πινακίδα της δεξαµενής µέχρι την πραγµατοποίηση της
πρώτης δοκιµής µετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

1.6.4.16

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.17

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.18

Για εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και MEGCs που κατασκευάστηκαν πριν από την
1η Ιανουαρίου 2007 που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 και 6.8.3.4
που αφορούν στην παρακολούθηση της δεξαµενής, η τήρηση αρχείων για την
παρακολούθηση της δεξαµενής θα αρχίσει το αργότερο από τον επόµενο περιοδικό έλεγχο.

1.6.4.19

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.20

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές αποβλήτων που λειτουργούν υπό κενό και
κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2005 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες έως 31
∆εκεµβρίου 2004, αλλά δεν πληρούν τις απαιτήσεις του 6.10.3.9 εφαρµόσιµες από 1η
Ιανουαρίου 2005, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.21 έως 1.6.4.29 (∆εσµευµένο)
1.6.4.30

Οι φορητές δεξαµενές και UN ΜΕGCs που δεν πληρούν τις προδιαγραφές εφαρµόσιµες από
1η Ιανουαρίου 2007 που έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε πιστοποιητικό έγκρισης
πρωτοτύπου που έχει εκδοθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2008 µπορούν να συνεχίσουν ακόµα
να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.31

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.32

Όταν το περίβληµα ενός εµπορευµατοκιβωτίου-δεξαµενής είχε ήδη διαιρεθεί σε τµήµατα
µέγιστης χωρητικότητας 7 500 λίτρων µε χωρίσµατα ή αντιπαφλαστικά πριν την 1η
Ιανουαρίου 2009, δεν απαιτείται να συµπληρώνεται στην χωρητικότητα της δεξαµενής το
σύµβολο "S" στα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την 6.8.2.5.1 µέχρι τον επόµενο
περιοδικό έλεγχο σύµφωνα µε την 6.8.2.4.2.

1.6.4.33

Πέραν των διατάξεων της 4.3.2.2.4, τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που προορίζονται
για τη µεταφορά υγροποιηµένων αερίων ή υγροποιηµένων αερίων υπό ψύξη, τα οποία
ικανοποιούν τις εφαρµόσιµες κατασκευαστικές απαιτήσεις της ADR αλλά οι οποίες
διαιρέθηκαν σε τµήµατα χωρητικότητας µεγαλύτερης των 7 500 λίτρων µε χωρίσµατα ή
αντιπαφλαστικά πριν την 1η Ιουλίου 2009 µπορούν ακόµη να πληρούνται άνω του 20% και
λιγότερο του 80% της χωρητικότητάς τους.

1.6.4.34

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.35

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.36

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.37

Οι φορητές δεξαµενές και MEGCs που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2012
και συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις σήµανσης των παραγράφων 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1,
6.7.4.15.1 ή 6.7.5.13.1 που ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010, ανάλογα µε τη περίπτωση,
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται εφόσον συµµορφώνονται µε όλες τις λοιπές

σχετικές απαιτήσεις της ADR που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2011
συµπεριλαµβανοµένης, όπου έχει εφαρµογή, της απαίτησης της 6.7.2.20.1 (g) σχετική µε τη
σήµανση του συµβόλου “S” επί της πινακίδας όταν το περίβληµα ή το διαµέρισµα χωρίζεται
µε αντιπαφλαστικά σε τµήµατα χωρητικότητας όχι µεγαλύτερα από 7 500 λίτρα.

1.6.4.38

Οι φορητές δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2014 δεν
χρειάζεται να φέρουν σήµανση οδηγίας µεταφοράς σε φορητές δεξαµενές όπως απαιτούν οι
παράγραφοι 6.7.2.20.2, 6.7.3.16.2 και 6.7.4.15.2 έως την επόµενη περιοδική επιθεώρηση και
δοκιµή.

1.6.4.39

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και MEGCs που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
σύµφωνα µε τα πρότυπα που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους (βλέπε 6.8.2.6 και
6.8.3.6) σύµφωνα µε τις διατάξεις της ADR οι οποίες ίσχυαν τότε, µπορούν να συνεχίσουν
να χρησιµοποιούνται, εκτός αν προβλέπεται σχετικός περιορισµός από συγκεκριµένο
µεταβατικό µέτρο.

1.6.4.40

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιουλίου 2011
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.3 που ίσχυαν έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010 αλλά οι
οποίες, εν τούτοις, δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της 6.8.2.2.3, τρίτη παράγραφος,
σχετικά µε τη θέση της φλογοπαγίδας ή του φλογοκρύπτη, µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται.

1.6.4.41

(∆ιαγράφηκε)

1.6.4.42

Τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2013
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, αλλά που, εντούτοις, δεν
πληρούν τις διατάξεις περί σήµανσης των παραγράφων 6.8.2.5.2 ή 6.8.3.5.6 σε ισχύ από την
1η Ιανουαρίου 2013, µπορούν να συνεχίσουν να φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 µέχρι τον επόµενη περιοδική επιθεώρηση
µετά την 1η Ιουλίου 2013.

1.6.4.43

Οι φορητές δεξαµενές και τα MEGCs που έχουν κατασκευαστεί πριν από την 1η Ιανουαρίου
2014 δεν χρειάζεται να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του 6.7.2.13.1 (f), 6.7.3.9.1 (e),
6.7.4.8.1 (e) και 6.7.5.6 .1 (d) σχετικά µε τη σήµανση των συσκευών εκτόνωσης πίεσης.

1.6.4.44

Για ουσίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ως TP38 ή TP39 στη στήλη (11) του Πίνακα Α του
Κεφαλαίου 3.2, η οδηγία για τις φορητές δεξαµενές που προβλέπεται στην ADR σε ισχύ έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 µπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2018.

1.6.4.45

Για τον αριθµ. UN 2381, ο κωδικός δεξαµενής που ορίζεται στη στήλη (12) του Πίνακα A
του Κεφαλαίου 3.2 σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 µπορεί να συνεχίσει να ισχύει έως
τις 31 ∆εκεµβρίου 2018 για τα εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί
πριν από την 1η Ιουλίου 2013.

1.6.4.46

Εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές που έχουν κατασκευαστεί πριν την 1η Ιανουαρίου του 2012,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που ίσχυαν έως την 31 ∆εκεµβρίου του 2012, αλλά οι οποίες
δεν είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του 6.8.2.6 σχετικά µε τα πρότυπα ΕΝ :14432:2006
και ΕΝ :14433:2006 τα οποία ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2011, µπορούν να
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.4.47

Εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές για υγροποιηµένα αέρια υπό ψύξη τα οποία
κατασκευάστηκαν πριν την 1η Ιουλίου 2007 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις σε ισχύ µέχρι την
31η ∆εκεµβρίου 2016 αλλά δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των 6.8.3.4.10,
6.8.3.4.11 και 6.8.3.5.4 σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017 µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται µέχρι την επόµενη επιθεώρηση µετά την 1η Ιουλίου 2017. Μέχρι τότε

για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 4.3.3.5 και 5.4.1.2.2(d), οι πραγµατικοί χρόνοι
συντήρησης µπορούν να εκτιµώνται χωρίς αναγωγή στο χρόνο συντήρησης αναφοράς.
1.6.4.48

Εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές κατασκευασµένες πριν την 1η Ιουλίου 2017 σύµφωνα µε
τις απαιτήσεις σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 που όµως δεν συµµορφώνονται µε
τις απαιτήσεις του 6.8.2.1.23 εφαρµόσιµες από 1η Ιανουαρίου 2017 µπορoύν να συνεχίσουν
να χρησιµοποιούνται.

1.6.5

Οχήµατα

1.6.5.1 και 1.6.5.2 (∆εσµευµένο)
1.6.5.3

(∆ιαγράφηκε)

1.6.5.4

Σχετικά µε την κατασκευή των οχηµάτων EX / II, EX / III, FL, OX και AT, οι απαιτήσεις
του Μέρους 9 που είναι σε ισχύ µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 µπορούν να εφαρµόζονται
µέχρι την 31η Μαρτίου 2018.

1.6.5.5

Τα οχήµατα που ταξινοµήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία πριν την 1η Ιανουαρίου 2003, των
οποίων ο ηλεκτρικός εξοπλισµός δεν πληρεί τις απαιτήσεις των 9.2.2, 9.3.7 ή 9.7.8 αλλά
πληροί τις απαιτήσεις εφαρµόσιµες έως την 30η Ιουνίου 2001 µπορούν να συνεχίσουν ακόµα
να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.6

(∆ιαγράφηκε)

1.6.5.7

Τα ολοκληρωµένα οχήµατα τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την 31η ∆εκεµβρίου 2002
σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕCΕ Νο 1051, όπως τροποποιήθηκε από τις σειρές 01 των
τροποποιήσεων ή των αντίστοιχων διατάξεων της Οδηγίας 98/91/EC2 και τα οποία δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 9.2 αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµόσιµες
στην κατασκευή των οχηµάτων βάσης (περιθώρια 220 100 έως 220 540 του Παραρτήµατος
Β.2) εφαρµόσιµες έως 30 Ιουνίου 2001 µπορούν να συνεχίσουν να εγκρίνονται και να
χρησιµοποιούνται αρκεί η πρώτη ταξινόµηση ή η έναρξη λειτουργίας τους να έχει γίνει πριν
την 1η Ιουλίου 2003.

1.6.5.8

Τα οχήµατα του τύπου EX/II και ΕΧ/ΙΙΙ τα οποία έχουν εγκριθεί για πρώτη φορά πριν την 1η
Ιουλίου 2005 και τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του Μέρους 9 σε ισχύ έως την 31η
∆εκεµβρίου 2004, που όµως δεν συµµορφώνονται µε τις προδιαγραφές εφαρµόσιµες από 1η
Ιανουαρίου 2005, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.9

Τα βυτιοφόρα οχήµατα µε σταθερές δεξαµενές µε χωρητικότητα µεγαλύτερη των 3 m3 που
προορίζονται για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων σε υγρή ή τηγµένη µορφή
ελεγµένα σε πίεση µικρότερη των 4 bar, και δεν πληρούν τις προδιαγραφές του 9.7.5.2, µε
πρώτη ταξινόµηση (ή τέθηκαν σε λειτουργία, εάν η ταξινόµηση δεν ήταν υποχρεωτική)
πριν την 1η Ιουλίου του 2004, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.10

Τα πιστοποιητικά έγκρισης, τα οποία είναι σε συµµόρφωση µε το υπόδειγµα που αναφέρεται
στο 9.1.3.5 µε εφαρµογή έως την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και εκείνα τα οποία συµµορφώνονται
µε το υπόδειγµα που αναφέρεται στο 9.1.3.5 µε εφαρµογή από 1η Ιανουαρίου 2007 έως 31

1

ECE Κανονισµός Νο. 105 (οµοιόµορφες διατάξεις σχετικές µε την έγκριση οχηµάτων που προορίζονται για µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά κατασκευής τους).

Οδηγία 98/91/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 σχετικά µε τα
µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενά τους που προορίζονται για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων οδικώς
που τροποποίησε την οδηγία 70/156/EEC σχετικά µε την έγκριση τύπου µηχανοκίνητων οχηµάτων και των
ρυµουλκούµενών τους (Επίσηµη Εφηµερίδα της Κοινότητας Νο L 011 της 16ης Ιανουαρίου 1999, σελ. 0025 έως 0036).
2

∆εκεµβρίου 2008, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται. Πιστοποιητικά
έγκρισης που συµµορφώνονται µε το υπόδειγµα στο 9.1.3.5 που ισχύει από την 1
Ιανουαρίου 2009 έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2014 µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.
1.6.5.11

Τα MEMUs τα οποία κατασκευάστηκαν και εγκρίθηκαν πριν την 1η Ιανουαρίου 2009
σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που όµως, δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις κατασκευής και έγκρισης που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2009 µπορούν να
χρησιµοποιούνται µε την έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας στις χώρες χρήσης τους.

1.6.5.12

Τα οχήµατα EX/III και FL που έχουν ταξινοµηθεί ή τεθεί σε λειτουργία πριν την 1η
Απριλίου 2012, και των οποίων οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της 9.2.2.6.3, αλλά συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις σε ισχύ έως τις 31
∆εκεµβρίου 2010, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.13

Τα ρυµουλκούµενα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά (ή τέθηκαν σε λειτουργία εφόσον η
ταξινόµηση δεν ήταν υποχρεωτική) πριν την 1η Ιουλίου 1995 και είναι εφοδιασµένα µε
σύστηµα αντιεµπλοκής πέδησης σύµφωνα µε τον Κανονισµό ECE Αριθ.13, έκτη σειρά
τροποποιήσεων, αλλά δεν συµµορφώνονται µε τις τεχνικές απαιτήσεις του συστήµατος
αντιεµπλοκής πέδησης της κατηγορίας Α, µπορούν να συνεχίσουν ακόµα να
χρησιµοποιούνται.

1.6.5.14

Τα MEMUs που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιουλίου 2013 σύµφωνα µε τις διατάξεις της
ADR σε ισχύ έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2012, αλλά τα οποία δεν συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις του 6.12.3.1.2 ή 6.12.3.2.2 σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, µπορούν να
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.15

Όσον αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους 9, οχήµατα τα οποία ταξινοµήθηκαν
για πρώτη φορά ή τέθηκαν σε κυκλοφορία πριν από την 1η Νοεµβρίου 2014 και τα οποία
έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Οδηγιών που καταργούνται µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 661/20093, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.16

ΕΧ/ΙΙ, ΕΧ/ΙΙΙ, FL & ΟΧ οχήµατα που είναι ταξινοµηµένα πριν την 1η Απριλίου 2018,
εξοπλισµένα µε δεξαµενές καυσίµων που δεν είναι εγκεκριµένες σύµφωνα µε τον µε αρ. 34
Κανονισµό ECE µπορούν ακόµα να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.17

Οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά ή τέθηκαν σε υπηρεσία πριν την 1η Απριλίου
2018 που δεν συµµορφώνονται µε τα υπο-τµήµατα 9.2.2.8.5 ή τα πρότυπα ISO 6722-1:2011 +
Cor. 01:2012 ή ISO 6722-2:2013 για καλώδια του υπο-τµήµατος 9.2.2.2.1 αλλά
συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016, µπορούν να
συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.5.18

Οχήµατα που ταξινοµήθηκαν για πρώτη φορά ή τέθηκαν σε υπηρεσία πριν την 1η Απριλίου
2018 και έχουν ειδικότερα εγκριθεί ως οχήµατα ΟΧ, µπορούν να συνεχίσουν να
χρησιµοποιούνται για την µεταφορά ουσιών µε αρ. UN 2015.

1.6.5.19

Αναφορικά µε την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχηµάτων που ταξινοµήθηκαν για πρώτη
φορά ή τέθηκαν σε υπηρεσία πριν την 1η Απριλίου 2018 και έχουν ειδικότερα εγκριθεί ως
οχήµατα ΟΧ, µπορούν ακόµα να ισχύουν για αυτά οι απαιτήσεις του Μέρους 9 σε ισχύ µέχρι
την 31η ∆εκεµβρίου 2016.
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Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 661/2009, της 13 Ιουλίου 2009, σχετικά µε τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τη γενική
ασφάλεια των µηχανοκίνητων οχηµάτων, των ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων
και χωριστών τεχνικών µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά (Επίσηµη Εφηµερίδα L 200 της 31.7.2009,
σελ. 1).

1.6.5.20

Πιστοποιητικά έγκρισης για οχήµατα ΟΧ που συµµορφώνονται µε το υπόδειγµα του 9.1.3.5
σε ισχύ µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2016 µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.

1.6.6

Κλάση 7

1.6.6.1

Κόλα που δεν απαιτούν έγκριση του σχεδιασµού εκ µέρους των αρµοδίων αρχών
σύµφωνα µε τις εκδόσεις 1985 και 1985 (τροποποίηση 1990) των κανονισµών IAEA
(Σειρές Ασφαλείας Νο. 6)
Κόλα που δεν απαιτούν έγκριση του σχεδιασµού εκ µέρους των αρµοδίων αρχών
(εξαιρούµενα κόλα, τύπου IP-1, τύπου IP-2, τύπου IP-3 και τύπου A κόλα) θα ικανοποιούν
πλήρως τις απαιτήσεις της ADR, εκτός από τα κόλα που πληρούν τις απαιτήσεις του 1985 ή
του 1985 (όπως τροποποιήθηκαν το 1990) των κανονισµών IAEA για την ασφαλή µεταφορά
ραδιενεργού υλικού (IAEA Σειρές Ασφαλείας No.6):
(a) Μπορούν να συνεχίσουν να µεταφέρονται υπό τον όρο ότι είχαν προετοιµαστεί για
µεταφορά πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2003, και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 1.6.6.3, αν
είναι εφαρµόσιµες:
(b) Μπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται υπό τον όρο ότι:
(i) ∆εν έχουν σχεδιαστεί να περιέχουν εξαφθοριούχο ουράνιο:
(ii) Οι ισχύουσες απαιτήσεις της 1.7.3 εφαρµόζονται:
(iii) Τα όρια ενεργότητας και η ταξινόµηση στο σηµείο 2.2.7 εφαρµόζονται:
(iv) Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι για τη µεταφορά στα Μέρη 1, 3, 4, 5 και 7
εφαρµόζονται:
(v) Η συσκευασία δεν έχει κατασκευαστεί ή τροποποιηθεί µετά τις 31 ∆εκεµβρίου
2003.

1.6.6.2

Κόλα εγκεκριµένα σύµφωνα µε τις εκδόσεις 1973, 1973 (τροποποίηση), 1985 και 1985
(τροποποίηση 1990) του κανονισµού IAEA (Σειρά ασφαλείας No. 6)

1.6.6.2.1

Κόλα που απαιτούν έγκριση σχεδιασµού από την αρµόδια αρχή θα ικανοποιούν πλήρως τις
απαιτήσεις της ADR εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(a) Οι συσκευασίες κατασκευάστηκαν σύµφωνα µε σχεδιασµό κόλου εγκεκριµένο από
αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις διατάξεις των 1973 ή 1973 (όπως τροποποιήθηκε) ή το
1985 ή 1985 (όπως τροποποιήθηκε 1990) Εκδόσεων των Σειρών Ασφαλείας IAEA No.6,
(b) Ο σχεδιασµός του κόλου υπόκειται σε πολυµερή έγκριση,
(c) Οι ισχύουσες απαιτήσεις της 1.7.3 εφαρµόζονται,
(d) Τα όρια ενεργότητας και η ταξινόµηση στην 2.2.7 εαφρµόζνται,
(e) Οι απαιτήσεις και οι έλεγχοι για µεταφορά στα Μέρη 1, 3, 4, 5 και 7 εφαρµόζονται,
(f) (∆εσµευµένο)
(g) Για κόλα που πληρούν τις διατάξεις των 1973 ή 1973 (όπως τροποποιήθηκε) Εκδόσεων
των Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6:
(i) Τα κόλα διατηρούν επαρκή προστασία για να διασφαλίσουν ότι το επίπεδο
ακτινοβολίας στο 1 m από την επιφάνεια του κόλου δεν θα υπερβεί τα 10 mSv/h
στις συνθήκες ατυχήµατος µεταφοράς που ορίζονται στις αναθεωρηµένες 1973 ή
στις αναθεωρηµένες 1973 (όπως τροποποιήθηκαν) εκδόσεις των Σειρών
Ασφαλείας IAEA No. 6 µε το µέγιστο ραδιενεργό περιεχόµενο το οποίο µπορεί να
περιέχει το κόλο,
(ii) Τα κόλα δεν χρησιµοποιούν συνεχή εξαερισµό,

(iii) Θα αποδοθεί ένας αύξων αριθµός σύµφωνα µε τις διατάξεις της 5.2.1.7.5 και θα
φέρει σήµανση στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας.
1.6.6.2.2

Καµία νέα κατασκευή συσκευασιών µε σχεδιασµό κόλου που πληροί τις διατάξεις των 1973,
1973 (όπως τροποποιήθηκε), 1985 και 1985 (όπως τροποποιήθηκε 1990) Εκδόσεων των
Σειρών Ασφαλείας IAEA No. 6 δεν θα επιτραπεί να κατασκευαστεί.

1.6.6.3

Κόλα που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για σχάσιµα υλικά σύµφωνα µε τις εκδόσεις
2011 και 2013 της ADR (έκδοση 2009), IAEA Σειρά Προτύπου Ασφαλείας No.TS-R-1)
Κόλα που περιέχουν σχάσιµο υλικό που εξαιρείται από την ταξινόµηση ως «ΣΧΑΣΙΜΟ»
σύµφωνα µε την 2.2.7.2.3.5 (a) (i) ή (iii) του 2011 και του 2013 της ADR (παράγραφοι. 417
(a) (i) ή (iii) της έκδοσης του 2009 των κανονισµών IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά
Ραδιενεργού Υλικού) προετοιµασµένα για µεταφορά πριν από την 31 ∆εκεµβρίου 2014
µπορούν να συνεχίσουν να µεταφέρονται και να ταξινοµούνται ως µη σχάσιµα ή
εξαιρούµενα-σχάσιµα, µε την εξαίρεση ότι τα όρια αποστολής του Πίνακα 2.2.7.2.3.5 αυτών
των εκδόσεων θα εφαρµόζονται για το όχηµα. Η αποστολή πρέπει να πραγµατοποιείται υπό
αποκλειστική χρήση.

1.6.6.4

Ειδικής µορφής ραδιενεργό υλικό εγκεκριµένο σύµφωνα µε τις Εκδόσεις 1973, 1973
(τροποποίηση), 1985 και 1985 (τροποποίηση 1990) του κανονισµού ΙΑΕΑ Σειρές
Ασφαλείας No. 6
Ειδικής µορφής ραδιενεργό υλικό κατασκευασµένο σύµφωνα µε ένα σχεδιασµό που είχε
λάβει µονοµερή έγκριση εκ µέρους αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε τις Εκδόσεις 1973, 1973
(τροποποίηση), 1985 ή 1985 (τροποποίηση 1990) του κανονισµού ΙΑΕΑ για την µεταφορά
ραδιενεργών υλικών (Σειρές Ασφαλείας No. 6) µπορούν να συνεχίζουν να χρησιµοποιούνται
εφόσον τηρείται το υποχρεωτικό σύστηµα διαχείρισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
1.7.3. Καµία νέα κατασκευή αυτής της ειδικής µορφής ραδιενεργού υλικού δεν επιτρέπεται
να κατασκευαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ
1.7.1

Σκοπός και Εφαρµογή
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Σε περίπτωση ατυχηµάτων ή συµβάντων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς
του ραδιενεργού υλικού, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις επείγουσας ανάγκης, όπως έχουν
διατυπωθεί από σχετικούς εθνικούς ή διεθνείς οργανισµούς, µε σκοπό την προστασία των
ατόµων, των αγαθών και του περιβάλλοντος. Κατάλληλες κατευθυντήριες γραµµές γι’ αυτές τις
διατάξεις περιέχονται στον «Προγραµµατισµό και Προετοιµασία για ενεργοποίηση σε
Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης σε Ατυχήµατα Μεταφοράς που περιλαµβάνουν Ραδιενεργά
Υλικά», Σειρά Προτύπων Ασφάλειας Αριθ. TS-G-1.2 (ST-3), IAEA, Βιέννη (2002).’’Planning
and Preparing for Emergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive
Material’’ Safety Standards Series’’
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 : Οι διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης θα λάβουν υπόψη τους το σχηµατισµό
άλλων επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να προκύψουν από την αντίδραση µεταξύ των
περιεχοµένων ενός φορτίου και του περιβάλλοντος στην περίπτωση ατυχήµατος.

1.7.1.1

Η ADR θέτει πρότυπα ασφάλειας που παρέχουν ένα αποδεκτό επίπεδο ελέγχου της
ακτινοβολίας, κρίσιµων και θερµικών κινδύνων απέναντι σε πρόσωπα, τις ιδιοκτησίες και το
περιβάλλον, που έχουν σχέση µε τη µεταφορά ραδιενεργού υλικού Αυτά τα πρότυπα
βασίζονται στους κανονισµούς IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού,
έκδοση 2012, IAEA Σειρά Προτύπου Ασφαλείας No. SSR-6, IAEA, Βιέννη (2012).
Επεξηγηµατικό υλικό µπορεί να βρεθεί στο «Συµβουλευτικό υλικό για τους κανονισµούς
IAEA για την Ασφαλή Μεταφορά Ραδιενεργού Υλικού (Έκδοση 2012)», IAEA Σειρά
Προτύπου Ασφαλείας No. SSG-26, IAEA, Βιέννη (2014).

1.7.1.2

Ο σκοπός της ADR είναι να θεσπίσει απαιτήσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας και την
προστασία των ατόµων, των ιδιοκτησιών και του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της
ακτινοβολίας κατά τη µεταφορά ραδιενεργού υλικού Αυτή η προστασία επιτυγχάνεται µε
την απαίτηση:
(a)

της συγκράτησης των ραδιενεργών περιεχοµένων,

(b)

του ελέγχου των εξωτερικών επιπέδων ακτινοβολίας,

(c)

της πρόληψης κρισιµότητας και

(d)

της πρόληψης ζηµίας λόγω θερµότητας.

Αυτές οι απαιτήσεις ικανοποιούνται αρχικά µε την εφαρµογή µιας διαβαθµισµένης
προσέγγισης, τόσο στα όρια των περιεχοµένων στα κόλα και στα οχήµατα όσο και στα
πρότυπα απόδοσης που εφαρµόζονται στο σχεδιασµό κόλων ανάλογα µε τον κίνδυνο των
ραδιενεργών περιεχοµένων. Σε δεύτερο λόγο αυτές, ικανοποιούνται µε την επιβολή όρων
στο σχεδιασµό και τη λειτουργία των κόλων και στη συντήρηση των συσκευασιών,
λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των ραδιενεργών περιεχοµένων. Τέλος αυτές, ικανοποιούνται
µε την απαίτηση για διοικητικούς ελέγχους συµπεριλαµβανοµένης, όπου είναι κατάλληλο,
της έγκρισης εκ µέρους της αρµόδιας αρχής.
1.7.1.3

Η ADR εφαρµόζεται στη µεταφορά ραδιενεργού υλικού οδικώς, συµπεριλαµβανοµένης
µεταφοράς που είναι δευτερεύουσα ως προς τη χρήση του ραδιενεργού υλικού. Η µεταφορά
περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες και τις συνθήκες που συνδέονται και εµπλέκονται µε την
κίνηση ραδιενεργού υλικού. Αυτές περιλαµβάνουν το σχεδιασµό, την κατασκευή, τη
συντήρηση και την επισκευή της συσκευασίας, και την προετοιµασία, τη αποστολή, τη
φόρτωση, τη µεταφορά συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής αποθήκευσης, την

εκφόρτωση και την υποδοχή στον τελικό προορισµό των φορτίων και κόλων ραδιενεργού
υλικού. Μια διαβαθµισµένη προσέγγιση εφαρµόζεται στα πρότυπα απόδοσης στην ADR τα
οποία χαρακτηρίζονται από τρία γενικά επίπεδα αυστηρότητας:

1.7.1.4

(a)

Συνήθεις συνθήκες µεταφοράς (χωρίς συµβάντα),

(b)

Κανονικές συνθήκες µεταφοράς (µικροατυχήµατα)

(c)

Συνθήκες ατυχήµατος της µεταφοράς.

Οι διατάξεις που προβλέπονται στην ADR δεν εφαρµόζονται σε καµία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(a)

Ραδιενεργό υλικό που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του µέσου µεταφοράς.

(b)

Ραδιενεργό υλικό που µετακινείται εντός µιας εγκατάστασης η οποία υπόκειται στους
κατάλληλους κανονισµούς ασφάλειας που ισχύουν στην εγκατάσταση και όπου η
µετακίνηση δεν περιλαµβάνει δηµόσιους δρόµους ή σιδηρόδροµους.

(c)

Ραδιενεργό υλικό εµφυτευµένο ή ενσωµατωµένο σε ένα άτοµο ή ζωντανό ζώο για
διάγνωση ή θεραπεία.

(d)

Ραδιενεργό υλικό µέσα ή πάνω σε άτοµο που πρόκειται να µεταφερθεί για ιατρική
περίθαλψη, επειδή το άτοµο έχει υποστεί τυχαία ή σκόπιµη έκθεση σε ραδιενεργό
υλικό ή µόλυνση,

(e)

Ραδιενεργό υλικό σε προϊόντα καταναλωτών τα οποία έχουν λάβει έγκριση από µια
ρυθµιστική αρχή, µετά την πώλησή τους στον τελικό χρήστη.

(f)

Φυσικό υλικό και µεταλλεύµατα που περιέχουν φυσικώς υπάρχοντα ραδιονουκλείδια
(που µπορεί να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία), εφόσον η συγκέντρωση ενεργότητας
του υλικού δεν υπερβαίνει 10 φορές τις τιµές που καθορίζονται στον πίνακα
2.2.7.2.2.1 ή που έχουν υπολογιστεί σύµφωνα µε την 2.2.7.2.2.2 (a) και 2.2.7.2.2.3
έως 2.2.7.2.2.6. Για φυσικά υλικά και µεταλλεύµατα που περιέχουν φυσικώς
υπάρχοντα ραδιονουκλεϊδια τα οποία δεν είναι σε κατάσταση προσωρινής ισορροπίας
ο υπολογισµός της συγκέντρωσης ενεργότητας πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την
2.2.7.2.2.4.

(g)

Μη ραδιενεργά στερεά αντικείµενα µε ραδιενεργές ουσίες παρούσες σε οιεσδήποτε
επιφάνειες σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν το όριο που ορίζεται στον ορισµό της
«µόλυνσης» της 2.2.7.1.2.

1.7.1.5

Συγκεκριµένες ειδικές διατάξεις για τη µεταφορά εξαιρουµένων κόλων

1.7.1.5.1

Εξαιρούµενα κόλα τα οποία µπορεί να περιέχουν ραδιενεργό υλικό σε περιορισµένες
ποσότητες, όργανα, βιοµηχανικά είδη ή κενές συσκευασίες όπως καθορίζονται στο
2.2.7.2.4.1 υπόκεινται µόνο στις ακόλουθες διατάξεις των Μερών 5 έως 7:
(a) Εφαρµοστέες διατάξεις που καθορίζονται στα 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2,
5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 7.5.11 CV33 (3.1), (5.1) έως (5.4) και (6): και
(b) Απαιτήσεις για εξαιρούµενα κόλα που καθορίζονται στο 6.4.4.
Εκτός από την περίπτωση που το ραδιενεργό υλικό έχει άλλες επικίνδυνες ιδιότητες και
πρέπει να ταξινοµηθεί σε άλλη Κλάση από την Κλάση 7 σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις
290 ή 369 του Κεφαλαίου 3.3, όπου οι διατάξεις που παρατίθενται στα ανωτέρω σηµεία (a)
και (b) εφαρµόζονται µόνο κατά περίπτωση και πέραν εκείνων που αφορούν την κύρια
κατηγορία.

1.7.1.5.2

Τα εξαιρούµενα κόλα υπόκεινται στις σχετικές διατάξεις όλων των άλλων µερών της ADR.
Εάν το εξαιρούµενο κόλο περιέχει σχάσιµο υλικό, µία από τις σχάσιµες εξαιρέσεις που
προβλέπονται στην 2.2.7.2.3.5 θα εφαρµόζεται και οι απαιτήσεις του 7.5.11 CV33 (4.3)
πληρούνται.

1.7.2

Πρόγραµµα προστασίας ακτινοβολίας

1.7.2.1

Η µεταφορά ραδιενεργού υλικού υπόκειται σε ένα πρόγραµµα προστασίας ακτινοβολίας που
θα αποτελείται από συστηµατικούς διακανονισµούς µε σκοπό την παροχή επαρκούς µελέτης
των µέτρων προστασίας ακτινοβολίας.

1.7.2.2

Οι δόσεις σε άτοµα θα πρέπει να είναι χαµηλότερες των σχετικών ορίων των δόσεων. Η
προστασία και ασφάλεια θα βελτιστοποιούνται ώστε το µέγεθος των ατοµικών δόσεων, ο
αριθµός των εκτεθειµένων ατόµων και η πιθανότητα έκθεσης να είναι τόσο χαµηλά όσο
είναι λογικά εφικτό, λαµβάνοντας υπόψη οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες, και ότι
οι δόσεις στα άτοµα θα είναι κάτω από τα εφαρµοζόµενα όρια των δόσεων. Μια δοµηµένη
και συστηµατική προσέγγιση θα υιοθετηθεί και θα περιλαµβάνει εξέταση των
αλληλεπιδράσεων µεταξύ της µεταφοράς και άλλων δραστηριοτήτων.

1.7.2.3

Η φύση και η έκταση των µέτρων που θα υιοθετηθούν στο πρόγραµµα θα έχουν σχέση µε
το µέγεθος και την πιθανότητα των εκθέσεων σε ακτινοβολία. Το πρόγραµµα θα
ενσωµατώνει τις απαιτήσεις των 1.7.2.2, 1.7.2.4 , 1.7.2.5 και 7.5.11 CV33 (1.1). Τα
έγγραφα του προγράµµατος θα είναι διαθέσιµα, όταν ζητηθούν, προς επιθεώρηση από την
αρµόδια αρχή.

1.7.2.4

Για επαγγελµατικές εκθέσεις λόγω των δραστηριοτήτων µεταφοράς, όπου αξιολογείται ότι η
ενεργή δόση είτε:
(a)

Αναµένεται να είναι µεταξύ 1 mSv και 6 mSv ανά έτος : θα λαµβάνει χώρα ή ένα
πρόγραµµα αξιολόγησης δόσεων µέσω παρακολούθησης του τόπου εργασίας ή µέσω
ατοµικής παρακολούθησης ή

(b)

Αναµένεται να υπερβεί τα 6 mSv ανά έτος : θα λαµβάνει χώρα ατοµική
παρακολούθηση.

Όταν λαµβάνει χώρα ατοµική παρακολούθηση ή παρακολούθηση του τόπου εργασίας, θα
τηρούνται τα ανάλογα αρχεία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για επαγγελµατικές εκθέσεις που προκύπτουν από δραστηριότητες µεταφοράς,
όπου εκτιµάται ότι η αποτελεσµατική δόση δεν είναι πιθανόν να υπερβεί το 1 mSv σε ένα έτος,
δεν απαιτούνται ειδικά σχέδια εργασίας, λεπτοµερής καταγραφή, προγράµµατα αξιολόγησης
των δόσεων ή τήρηση ατοµικού αρχείου.
1.7.2.5

Οι εργάτες (βλέπε 7.5.11, CV33 Σηµείωση 3) θα εκπαιδεύονται κατάλληλα αναφορικά µε
την προστασία από ραδιενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων των προληπτικών µέτρων που
πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να περιορίσουν την επαγγελµατική τους έκθεση και την
έκθεση άλλων ατόµων που ενδεχοµένως να προσβληθούν από τις δραστηριότητές τους.

1.7.3

Σύστηµα διαχείρισης

1.7.3.1

Ένα σύστηµα διαχείρισης που βασίζεται σε διεθνή, εθνικά ή άλλα πρότυπα αποδεκτά από
την αρµόδια αρχή εγκαθίσταται και εφαρµόζεται για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της ADR, όπως καθορίζεται στο 1.7.1.3, ώστε να εξασφαλίζεται η
συµµόρφωση µε τις σχετικές διατάξεις της ADR. Πιστοποίηση ότι οι προδιαγραφές
σχεδιασµού έχουν πλήρως εφαρµοστεί θα πρέπει να είναι διαθέσιµη στην αρµόδια αρχή. Ο
κατασκευαστής, ο αποστολέας ή ο χρήστης θα πρέπει να είναι προετοιµασµένος:

(a) Να προσφέρει διευκολύνσεις για την επιθεώρηση κατά τη διάρκεια
της κατασκευής και της χρήσης και
(b) Να αποδείξει τη συµµόρφωση µε την ADR στην αρµόδια αρχή.
Όπου απαιτείται έγκριση της αρµόδιας αρχής, η έγκριση θα λαµβάνει υπόψη και θα εξαρτάται
από την καταλληλότητα του συστήµατος διαχείρισης.
1.7.4

Ειδικός διακανονισµός

1.7.4.1

Ειδικός διακανονισµός θα σηµαίνει το σύνολο των διατάξεων που εγκρίνονται από την
αρµόδια αρχή, υπό τις οποίες, οι αποστολές που δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ADR
µε εφαρµογή σε ραδιενεργό υλικό, µπορούν οπωσδήποτε να µεταφέρονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικός διακανονισµός δεν θεωρείται προσωρινή παρέκκλιση σύµφωνα µε το
1.5.1.

1.7.4.2

Οι αποστολές για τις οποίες η συµµόρφωση µε κάθε εφαρµόσιµη διάταξη στο ραδιενεργό
υλικό είναι ανέφικτη, δεν θα µεταφέρονται παρά µόνο σε περίπτωση ειδικού διακανονισµού.
Εφόσον η αρµόδια αρχή συµφωνεί µε το ότι η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
ραδιενεργού υλικού της ADR είναι ανέφικτη, και ότι τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας
θεσπισµένα από την ADR έχουν αποδειχθεί µέσω εναλλακτικών µεθόδων, η αρµόδια αρχή
µπορεί να εγκρίνει ειδικό διακανονισµό επιχειρήσεων µεταφοράς για µια µόνη ή για µία
προγραµµατισµένη σειρά πολλαπλών αποστολών. Το γενικό επίπεδο ασφάλειας στη
µεταφορά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναµο µε αυτό που θα ήταν αν είχαν τηρηθεί όλες οι
απαιτήσεις. Για διεθνείς αποστολές αυτού του τύπου, θα απαιτείται πολυµερής έγκριση.

1.7.5

Ραδιενεργό υλικό µε άλλες επικίνδυνες ιδιότητες
Πέραν των ραδιενεργών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων σχάσης, κάθε άλλο χαρακτηριστικό
επικινδυνότητας των περιεχοµένων του κόλου, όπως εκρηκτικότητα, ευφλεκτότητα,
πυροφορικότητα, χηµική τοξικότητα και διαβρωτικότητα, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στην
έγγραφη τεκµηρίωση, στην συσκευασία, στην επισήµανση, στις πινακίδες, στην
αποθήκευση σε τράνζιτ, διαχωρισµό και µεταφορά, µε τρόπο ώστε να υπάρχει συµµόρφωση
µε όλες τις σχετικές διατάξεις για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα της ADR.

1.7.6.

Μη συµµόρφωση

1.7.6.1

Στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε οποιοδήποτε από τα όρια της ADR που εφαρµόζονται
στα επίπεδα ακτινοβολίας ή µόλυνσης :
(a) Ο αποστολέας, παραλήπτης, µεταφορέας και κάθε οργανισµός που εµπλέκεται στη
µεταφορά που µπορεί να επηρεαστεί, ανάλογα µε την περίπτωση, θα ενηµερώνεται για
τη µη συµµόρφωση από:
(i) το µεταφορέα, αν η µη συµµόρφωση διαπιστώθηκε κατά τη µεταφορά, ή
(ii) τον παραλήπτη, αν η µη συµµόρφωση διαπιστώθηκε κατά την παραλαβή
(b) Ο µεταφορέας, ο αποστολέας ή ο παραλήπτης, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να :
(i) λάβει άµεσα µέτρα ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες της µη
συµµόρφωσης,
(ii) διερευνήσει τη µη συµµόρφωση και τις αιτίες της, τις συνθήκες και τις
συνέπειες,
(iii) ενεργήσει ώστε να αποκατασταθούν οι αιτίες και οι συνθήκες που οδήγησαν
στη µη-συµµόρφωση και να αποτραπεί η επανάληψη παρόµοιων συνθηκών που

οδήγησαν στη µη συµµόρφωση και
(iv) γνωστοποιήσει στην αρµόδια αρχή (-ές) τις αιτίες της µη συµµόρφωσης και τα
διορθωτικά ή προληπτικά µέτρα που έχουν ληφθεί ή πρέπει να ληφθούν.
(c) Η κοινοποίηση της µη συµµόρφωσης στον αποστολέα και στην αρµόδια αρχή (-ές),
αντίστοιχα, θα πρέπει να γίνει το συντόµοτερο δυνατό και θα πρέπει να είναι άµεση
όποτε έχει αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται κατάσταση έκθεσης εκτάκτου ανάγκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.8
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1.8.1

∆ιοικητικοί έλεγχοι επικίνδυνων εµπορευµάτων

1.8.1.1

Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Μερών µπορούν, στην εθνική τους επικράτεια, ανά
πάσα στιγµή, να εκτελούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν ότι οι
απαιτήσεις που αφορούν στη µεταφορά των επικίνδυνων εµπορευµάτων τηρούνται,
συµπεριλαµβανοµένων, σύµφωνα µε το 1.10.1.5, εκείνων που αφορούν στα µέτρα
ασφάλειας.
Αυτοί οι έλεγχοι πρέπει πάντως να γίνονται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο άτοµα, ιδιοκτησίες
ή το περιβάλλον και χωρίς σοβαρή διαταραχή των οδικών υπηρεσιών.

1.8.1.2

Οι συµµετέχοντες στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (Κεφάλαιο 1.4) πρέπει να
παρέχουν στις αρµόδιες αρχές και τους εκπροσώπους τους χωρίς καθυστέρηση και στα
πλαίσια των αναλογικών τους υποχρεώσεων, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση
των ελέγχων.

1.8.1.3

Οι αρµόδιες αρχές µπορούν επίσης για λόγους διεκπεραίωσης ελέγχων στις εγκαταστάσεις
των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων (Κεφάλαιο
1.4), να κάνουν επιθεωρήσεις, να συµβουλεύονται τα απαραίτητα έγγραφα και να παίρνουν
δείγµατα των επικίνδυνων εµπορευµάτων ή συσκευασιών για εξέταση, εφόσον µε αυτόν τον
τρόπο δεν διακυδεβεύεται η ασφάλεια. Οι συµµετέχοντες στη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων (Κεφάλαιο 1.4) θα καθιστούν προσβάσιµα τα οχήµατα ή µέρη των οχηµάτων
και τον εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις, για λόγους διεκπεραίωσης ελέγχων όπου είναι
αυτό δυνατό και λογικό. Μπορούν, αν κρίνουν απαραίτητο, να καθορίσουν ένα άτοµο της
επιχείρησης ως συνοδό του αντιπροσώπου της αρµόδιας αρχής.

1.8.1.4

Αν οι αρµόδιες αρχές παρατηρήσουν πως οι απαιτήσεις της ADR δεν τηρούνται, µπορούν να
απαγορεύσουν µια αποστολή ή να διακόψουν µια µεταφορά έως ότου διορθωθούν οι
παρατηρούµενες ελλείψεις ή να καθορίσουν άλλα κατάλληλα µέτρα. Για λόγους ασφαλείας
µπορεί να λάβει χώρα ακινητοποίηση επιτόπου ή σε άλλο µέρος που θα επιλεγεί από τις
αρχές. Αυτά τα µέτρα δεν πρέπει να δηµιουργήσουν σοβαρή διαταραχή της οδικής
κυκλοφορίας.

1.8.2

Αµοιβαία διοικητική υποστήριξη

1.8.2.1

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη πρέπει να συµφωνήσουν σε αµοιβαία διοικητική υποστήριξη για
την εφαρµογή της ADR.

1.8.2.2

Όταν ένα Συµβαλλόµενο Μέρος έχει λόγους να πιστεύει πως η ασφάλεια της µεταφοράς των
επικίνδυνων εµπορευµάτων στην επικράτειά του διακυβεύεται ως αποτέλεσµα πολύ
σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων από µια επιχείρηση που εδρεύει στην επικράτεια
άλλου κράτους µέλους θα ειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους σχετικά µε τις
παραβιάσεις. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου
παρατηρήθηκαν οι πολύ σοβαρές παραβιάσεις ή επανειληµµένες παραβιάσεις µπορεί να
ζητήσει από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου η
επιχείρηση εδρεύει να λάβουν κατάλληλα µέτρα εναντίον των παραβατών. Η µετάδοση
πληροφοριών αναφερόµενων σε άτοµα δεν θα επιτρέπεται εκτός αν είναι απαραίτητο για τη
δίωξη των πολύ σοβαρών ή επανειληµµένων παραβιάσεων.

1.8.2.3

Οι αρχές που ειδοποιήθηκαν θα γνωστοποιήσουν στις αρµόδιες αρχές του Κράτους Μέλους
στην περιφέρεια του οποίου παρατηρήθηκαν οι παραβιάσεις, τα µέτρα τα οποία λήφθηκαν,
αν ήταν απαραίτητο, έναντι της επιχείρησης.

1.8.3

Σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς

1.8.3.1

Κάθε επιχείρηση, οι δραστηριότητες της οποίας περιλαµβάνουν τη µεταφορά, ή σχετικές
εργασίες για τη συσκευασία, τη φόρτωση, την πλήρωση ή την εκφόρτωση επικίνδυνων
εµπορευµάτων οδικώς πρέπει να διορίζει έναν ή περισσότερους συµβούλους ασφαλούς
µεταφοράς για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, υπεύθυνους για την αποφυγή
κινδύνων εγγενών σε τέτοιες δραστηριότητες όσον αφορά σε άτοµα, ιδιοκτησίες και στο
περιβάλλον.

1.8.3.2

Οι αρµόδιες αρχές των Συµβαλλόµενων Μερών µπορούν να προβλέψουν ότι αυτές οι
απαιτήσεις δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις :

1.8.3.3

(a)

Οι δραστηριότητες των οποίων αφορούν ποσότητες για κάθε µονάδα µεταφοράς
µικρότερες από τα όρια που καθορίζονται στα 1.1.3.6, 1.7.1.4 όπως επίσης στα
Κεφάλαια 3.3, 3.4 και 3.5 ή

(b)

Οι κύριες ή δευτερεύουσες δραστηριότητες των οποίων δεν είναι η µεταφορά ή
σχετική συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων
αλλά που περιστασιακά ασχολούνται µε την εγχώρια µεταφορά ή σχετική
συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων που
ενέχουν µικρούς κινδύνους ή κίνδυνο ρύπανσης.

Το κύριο έργο του συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς πρέπει να είναι, υπό την ευθύνη του
επικεφαλής της επιχείρησης, να διευκολύνει τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων
σύµφωνα µε τις ισχύουσες απαιτήσεις και µε τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο, µε όλα τα
κατάλληλα µέσα και δράσεις και εντός των ορίων των σχετικών δραστηριοτήτων της
επιχείρησης.
Σχετικά µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης, ο σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς έχει τα
ακόλουθα συγκεκριµένα καθήκοντα:
-

παρακολούθηση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις που ορίζουν τη µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων,

-

παροχή συµβουλών στη επιχείρηση για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων,

-

προετοιµασία της ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησής του ή της
τοπικής δηµόσιας αρχής, ό,τι είναι κατάλληλο, σχετικά µε τις δραστηριότητες της
επιχείρησης στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Τέτοιες ετήσιες αναφορές
πρέπει να τηρούνται για πέντε έτη και να είναι διαθέσιµες στις εθνικές αρχές εφόσον
ζητηθούν.

Τα καθήκοντα του συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς περιλαµβάνουν παρακολούθηση των
ακόλουθων πρακτικών και διαδικασιών αναφορικά µε τις σχετικές δραστηριότητες της
επιχείρησης :
-

διαδικασίες για τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που διέπουν την αναγνώριση των
επικίνδυνων εµπορευµάτων που µεταφέρονται,

-

την πρακτική της επιχείρησης στο συνυπολογισµό ειδικών απαιτήσεων σε σχέση µε
τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που µεταφέρονται, κατά την αγορά µεταφορικών µέσων,

-

διαδικασίες για τον έλεγχο του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε σχέση µε τη
µεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων
εµπορευµάτων,

-

κατάλληλη εκπαίδευση των εργαζοµένων στην επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων
των αλλαγών στους κανονισµούς, και τη διατήρηση των αρχείων της εν λόγω
εκπαίδευσης,

-

εφαρµογή των κατάλληλων σχεδίων άµεσης ανάγκης στην περίπτωση ατυχήµατος ή
συµβάντος που µπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά τη µεταφορά, συσκευασία,
πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων,

-

διερεύνηση και, όπου είναι απαραίτητο, την προετοιµασία αναφορών σχετικά µε
σοβαρά ατυχήµατα, συµβάντα ή σοβαρές παραβιάσεις που καταγράφονται κατά τη
µεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων
εµπορευµάτων,

-

εφαρµογή κατάλληλων µέτρων για την αποφυγή επανάληψης ατυχηµάτων,
συµβάντων, ή σοβαρών παραβάσεων,

-

συνυπολογισµό των νοµικών προδιαγραφών και ειδικών απαιτήσεων που σχετίζονται
µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων στην επιλογή και χρήση υπεργολάβων ή
τρίτων,

-

επιβεβαίωση ότι οι εργαζόµενοι στη µεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή
εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων έχουν στη διάθεσή τους λεπτοµερείς
διαδικασίες λειτουργίας και οδηγίες,

-

εισαγωγή µέτρων ευαισθητοποίησης στους κινδύνους που ενυπάρχουν στη µεταφορά,
συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων,

-

εφαρµογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση της ύπαρξης στο όχηµα
των εγγράφων µεταφοράς και του εξοπλισµού ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύει τη
µεταφορά και τη συµµόρφωση αυτών των εγγράφων και εξοπλισµού µε τους
κανονισµούς,

-

εφαρµογή των διαδικασιών επαλήθευσης για την εξασφάλιση συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις σχετικά µε τη συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση και εκφόρτωση,

-

ύπαρξη σχεδίου ασφάλειας (security) όπως υποδεικνύεται στο 1.10.3.2.

1.8.3.4

Ο σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς µπορεί επίσης να είναι ο επικεφαλής της επιχείρησης,
ένα άτοµο µε άλλα καθήκοντα στην επιχείρηση, ή ένα άτοµο που δεν εργάζεται άµεσα για
την επιχείρηση, αρκεί το άτοµο αυτό να είναι ικανό να επιτελεί τα καθήκοντα του
συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς.

1.8.3.5

Κάθε επιχείρηση πρέπει να ενηµερώνει, αν ζητηθεί, την αρµόδια αρχή ή το εντεταλµένο από
κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος για αυτό το σκοπό σώµα, για την ταυτότητα του συµβούλου
του.

1.8.3.6

Όποτε ένα ατύχηµα επηρεάζει άτοµα, ιδιοκτησίες ή το περιβάλλον ή προκαλεί ζηµιά σε
ιδιοκτησία ή το περιβάλλον κατά τη µεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή
εκφόρτωση που επιτελείται από την εν λόγω επιχείρηση, ο σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς
πρέπει να ετοιµάζει, µετά τη συλλογή των σχετικών πληροφοριών, µια αναφορά ατυχήµατος
προς τη διοίκηση της επιχείρησης ή στην τοπική δηµόσια αρχή, ως αρµόζει. Η αναφορά
αυτή δεν θα αντικαθιστά καµία αναφορά της διοίκησης για την επιχείρηση που θα µπορούσε
να απαιτηθεί υπό οποιαδήποτε άλλη διεθνή ή εθνική νοµοθεσία.

1.8.3.7

Ένας σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς πρέπει να διαθέτει επαγγελµατικό πιστοποιητικό
κατάρτισης, ισχύον για µεταφορά οδικώς. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να εκδίδεται από

την αρµόδια αρχή ή το εντεταλµένο από κάθε Συµβαλλόµενο Μέρος για αυτό το σκοπό
σώµα.
1.8.3.8

Για την απόκτηση πιστοποιητικού, ο υποψήφιος πρέπει να υπόκειται σε κατάρτιση και
πρέπει να επιτύχει σε µια εξέταση εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους.

1.8.3.9

Οι κύριοι στόχοι της κατάρτισης πρέπει να είναι η παροχή στους υποψηφίους αρκετών
γνώσεων των κινδύνων που ενέχει η µεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή
εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων, των ισχυουσών νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων και των καθηκόντων που περιγράφονται στο 1.8.3.3.

1.8.3.10

Η εξέταση πρέπει να οργανώνεται από την αρµόδια αρχή ή από ένα εξεταστικό σώµα
διορισµένο από την αρµόδια αρχή. Ο εξεταστικός φορέας δεν πρέπει να είναι φορέας
κατάρτισης.
Ο εξεταστικός φορέας πρέπει να διορίζεται γραπτώς. Αυτή η έγκριση µπορεί να είναι
περιορισµένης διάρκειας και πρέπει να βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

1.8.3.11

-

ικανότητα του εξεταστικού φορέα,

-

προδιαγραφές της µορφής των εξετάσεων που προτείνει ο εξεταστικός φορέας,
περιλαµβανοµένης αν είναι απαραίτητο της υποδοµής και οργάνωσης των
ηλεκτρονικών εξετάσεων σύµφωνα µε 1.8.3.12.5, αν πρόκειται να γίνουν,

-

µέτρα που λαµβάνονται για την αµεροληψία των εξετάσεων,

-

ανεξαρτησία του φορέα από όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν
συµβούλους ασφαλούς µεταφοράς.

Ο στόχος της εξέτασης είναι να εξακριβώσει εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν το απαραίτητο
επίπεδο γνώσεων για να επιτελούν τα καθήκοντα του συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς
όπως περιγράφονται στο 1.8.3.3, µε σκοπό την απόκτηση του πιστοποιητικού που
περιγράφεται στο 1.8.3.7, και πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα θέµατα:
(a)

Γνώση των ειδών των συνεπειών που µπορεί να προκληθούν από ένα ατύχηµα κατά
τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και γνώση κύριων αιτιών ατυχηµάτων.

(b)

Απαιτήσεις σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες,
συγκεκριµένα σχετικά µε τα κάτωθι :
-

ταξινόµηση των επικίνδυνων εµπορευµάτων (διαδικασία για την ταξινόµηση
διαλυµάτων και µειγµάτων, δοµή του καταλόγου των ουσιών, Κλάσεις των
επικίνδυνων εµπορευµάτων και αρχές ταξινόµησής τους, φύση των
µεταφερόµενων επικίνδυνων εµπορευµάτων, χηµικές και τοξικολογικές
ιδιότητες των επικίνδυνων εµπορευµάτων),

-

γενικές
διατάξεις
συσκευασίας,
διατάξεις
για
δεξαµενές
και
εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές (τύπος, κωδικός, σήµανση, κατασκευή, αρχική
και περιοδική επιθεώρηση και έλεγχος),

-

σήµανση και επισήµανση, η τοποθέτηση πινακίδων και η σήµανση µε
πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί (σήµανση και επισήµανση των κόλων,
τοποθέτηση και αφαίρεση των επισηµάνσεων και πινακίδων χρώµατος
πορτοκαλί),

-

λεπτοµέρειες των εγγράφων µεταφοράς (απαιτούµενες πληροφορίες),

-

µέθοδος αποστολής και περιορισµοί στην αποστολή (πλήρες φορτίο, µεταφορά
φορτίων χύδην, µεταφορά σε εµπορευµατοκιβώτια µεσαίας χωρητικότητας για
φορτία χύδην, µεταφορά σε εµπορευµατοκιβώτια, µεταφορά σε σταθερές ή
αποσπώµενες δεξαµενές),

-

µεταφορά επιβατών,

-

απαγορεύσεις και προφυλάξεις σχετικά µε τη µεικτή φόρτωση,

-

διαχωρισµός των εµπορευµάτων,

-

περιορισµός των µεταφερόµενων ποσοτήτων και εξαιρέσεις ποσοτήτων,

-

χειρισµός και αποθήκευση (συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση και εκφόρτωση βαθµός πλήρωσης -, αποθήκευση και διαχωρισµός),

-

καθαρισµός και/ή απαέρωση πριν τη συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση και µετά
την εκφόρτωση,

-

επαγγελµατική εκπαίδευση του πληρώµατος,

-

έγγραφα οχήµατος (έγγραφο µεταφοράς, γραπτές οδηγίες, πιστοποιητικό
έγκρισης οχήµατος, πιστοποιητικό εκπαίδευσης οδηγού, αντίγραφα τυχόν
εξαιρέσεων, άλλα έγγραφα),

-

γραπτές οδηγίες (εφαρµογή των οδηγιών και εξοπλισµός προστασίας
πληρώµατος),

-

απαιτήσεις επίβλεψης (στάθµευση),

-

κανονισµοί και περιορισµοί κυκλοφορίας,

-

λειτουργικές εκκενώσεις ή απροσδόκητες διαρροές ουσιών ρυπαντών,

-

απαιτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό µεταφοράς.

του

1.8.3.12

Εξετάσεις

1.8.3.12.1

Η εξέταση πρέπει να αποτελείται από µία γραπτή δοκιµασία που µπορεί να συµπληρώνεται
από προφορική εξέταση.

1.8.3.12.2

Η αρµόδια αρχή ή ο φορέας εξέτασης που ορίσθηκε από την αρµόδια αρχή θα επιτηρεί κάθε
εξέταση. Οποιαδήποτε χειραγώγηση και παραπλάνηση θα αποκλείεται το συντοµότερο
δυνατόν. Θα διασφαλίζεται η ταυτοπροσωπία του υποψηφίου. Η χρήση στις γραπτές
δοκιµασίες εγγράφων εκτός των διεθνών ή εθνικών κανονισµών δεν επιτρέπεται. Όλα τα
έγγραφα της εξέτασης θα καταγράφονται και διατηρούνται ως εκτύπωση δεδοµένων ή
ηλεκτρονικά ως φάκελος.

1.8.3.12.3

Ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο αν παρέχονται από την αρχή
εξέτασης. ∆εν θα παρέχονται µέσα µε τα οποία ο υποψήφιος µπορεί να εισάγει περαιτέρω
δεδοµένα. Ο υποψήφιος µπορεί να απαντήσει µόνο στις ερωτήσεις που τίθενται.

1.8.3.12.4

Η γραπτή δοκιµασία πρέπει να αποτελείται από δύο µέρη:
(a)

Οι υποψήφιοι πρέπει να δέχονται ένα ερωτηµατολόγιο. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει
τουλάχιστον είκοσι (20) ερωτήσεις ανάπτυξης που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τα
θέµατα του καταλόγου στο 1.8.3.11. Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθούν ερωτήσεις

πολλαπλής επιλογής. Στην περίπτωση αυτή, δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
ισοδυναµούν µε µία ερώτηση ανάπτυξης. Ανάµεσα στα θέµατα αυτά ιδιαίτερη
προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα θέµατα:

(b)

1.8.3.12.5

-

γενικά προληπτικά µέτρα και µέτρα ασφαλείας,

-

ταξινόµηση των επικίνδυνων εµπορευµάτων,

-

γενικές διατάξεις συσκευασίας, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων
δεξαµενές, εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές και βυτιοφόρα οχήµατα κ.λπ.,

-

σήµανση κινδύνου, τοποθέτηση ετικετών και πινακίδων,

-

πληροφορίες στο έγγραφο µεταφοράς,

-

χειρισµός και αποθήκευση,

-

επαγγελµατική εκπαίδευση του πληρώµατος,

-

έγγραφα οχήµατος και πιστοποιητικά µεταφοράς,

-

γραπτές οδηγίες,

-

απαιτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό µεταφοράς.

για

Οι υποψήφιοι πρέπει να αναλάβουν µια µελέτη περίπτωσης σύµφωνα µε τα
καθήκοντα του συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς που αναφέρονται στο 1.8.3.3, ώστε
να επιδείξουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την εκπλήρωση του ρόλου
τους.

Οι γραπτές δοκιµασίες µπορούν να διεξάγονται, ολικώς ή µερικώς, ως ηλεκτρονικές εξετάσεις
όπου οι απαντήσεις καταχωρούνται και εκτιµώνται µε την χρήση διαδικασιών ηλεκτρονικής
επεξεργασίας δεδοµένων (EDP) µε την προϋπόθεση ότι, εκπληρώνονται οι κάτωθι όροι:
(a) το υλισµικό και το λογισµικό εξετάζονται και γίνονται δεκτά από την αρµόδια αρχή ή από
τον εξεταστικό φορέα που έχει ορίσει η αρµόδια αρχή
(b) ∆ιασφαλίζεται η σωστή τεχνική λειτουργία. Σε περίπτωση ανεπάρκειας των συσκευών
και εφαρµογών γίνονται ρυθµίσεις κατά πόσον και πώς θα συνεχιστούν οι εξετάσεις. Στις
εισερχόµενες συσκευές, δεν θα είναι διαθέσιµα βοηθητικά µέσα (π.χ. λειτουργία
ηλεκτρονικής αναζήτησης), ο προβλεπόµενος εξοπλισµός σύµφωνα µε το 1.8.3.12.3. δεν
θα επιτρέπει στους υποψήφιους να επικοινωνήσουν µε οποιαδήποτε άλλη συσκευή κατά
την διάρκεια της εξέτασης.
(c) Η τελική εισδοχή κάθε υποψηφίου θα καταγράφεται. O προσδιορισµός των
αποτελεσµάτων θα είναι διαφανής

1.8.3.13

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη µπορούν να αποφασίσουν την εξέταση των υποψηφίων που
προορίζονται να εργαστούν σε επιχειρήσεις ειδικευµένες στη µεταφορά ορισµένων τύπων
επικίνδυνων εµπορευµάτων, µόνο σε ουσίες σχετικές µε τις δραστηριότητές τους. Αυτοί οι
τύποι εµπορευµάτων είναι:
-

Κλάση 1,

-

Κλάση 2,

-

Κλάση 7,

-

Κλάσεις 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 και 9,

-

Οι αριθµ. UN 1202, 1203, 1223, 3475 και καύσιµα αεροπλάνων ταξινοµηµένα υπό
αριθµ.UN 1268 ή 1863.

Το πιστοποιητικό που περιγράφεται στο 1.8.3.7 πρέπει να υποδεικνύει ρητώς ότι ισχύει για
ένα µόνο τύπο από τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που αναφέρονται στο τµήµα αυτό και για το
οποίο ο σύµβουλος ασφαλούς µεταφοράς εξετάστηκε υπό τις συνθήκες του 1.8.3.12.
1.8.3.14

Η αρµόδια αρχή ή ο εξεταστικός φορέας πρέπει να τηρεί πρόσφατο κατάλογο ερωτήσεων
που υποβλήθηκαν στην εξέταση.

1.8.3.15

Το πιστοποιητικό που περιγράφεται στο 1.8.3.7 πρέπει να έχει τη µορφή του 1.8.3.18 και να
αναγνωρίζεται από όλα τα Συµβαλλόµενα Μέρη.

1.8.3.16

Ισχύς και ανανέωση των πιστοποιητικών

1.8.3.16.1

Το πιστοποιητικό πρέπει να ισχύει για πέντε έτη. Η περίοδος ισχύος ενός πιστοποιητικού
πρέπει να παρατείνεται αυτόµατα για πέντε έτη τη φορά όταν, κατά τον τελευταίο χρόνο της
ισχύος του, ο κάτοχός του πέτυχε σε µια εξέταση. Η εξέταση πρέπει να εγκρίνεται από την
αρµόδια αρχή.

1.8.3.16.2

Στόχος της εξέτασης είναι να εξασφαλίσει ότι ο κάτοχος διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις
για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 1.8.3.3. Η απαιτούµενη γνώση
ορίζεται στο 1.8.3.11 (b) και πρέπει να περιλαµβάνει τις τροποποιήσεις των κανονισµών που
εισήχθησαν από την απονοµή του τελευταίου πιστοποιητικού. Η εξέταση πρέπει να
πραγµατοποιείται και να επιβλέπεται στην ίδια βάση όπως στα 1.8.3.10 και 1.8.3.12 έως
1.8.3.14. Ωστόσο, οι κάτοχοι δεν απαιτείται να αναλάβουν µελέτη περίπτωσης όπως αυτή
ορίζεται στην 1.8.3.12.4 (b).

1.8.3.17
1.8.3.18

(∆ιαγράφηκε)
Υπόδειγµα πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό κατάρτισης συµβούλου ασφαλούς µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων
Αρ. πιστοποιητικού: .......................................................................................................................................
∆ιακριτικό σήµα του Συµβεβληµένου Κράτους που εκδίδει το πιστοποιητικό : ............................................
Επώνυµο: .......................................................................................................................................................
Όνοµα(-τα): ...................................................................................................................................................
Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : ...............................................................................................................
Εθνικότητα: ...................................................................................................................................................
Υπογραφή κατόχου: ......................................................................................................................................
Ισχύει έως ........................... για επιχειρήσεις οι οποίες µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα και για
επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν σχετικές εργασίες συσκευασίας, πλήρωσης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης :
□ οδικώς

□ σιδηροδροµικώς

□ µέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας

Έκδοση από: ........................................... ..........................................................................................................
Ηµεροµηνία: .................................................. .......

Υπογραφή: .................................

1.8.4

Κατάλογος αρµόδιων αρχών και φορέων που ορίζονται από αυτές
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών
Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (United Nations Economic Commission for
Europe) τις διευθύνσεις των αρχών και των φορέων που ορίζονται από αυτές σε συµφωνία
µε την εθνική νοµοθεσία για την εφαρµογή της ADR, αναφέροντας σε κάθε περίπτωση την
σχετική απαίτηση της ADR και παρέχοντας τις διευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να
υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις.
Η Γραµµατεία των Ηνωµένων Εθνών Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη (United
Nations Economic Commission for Europe) πρέπει να καθιερώσει κατάλογο µε βάση την
πληροφόρηση που λαµβάνει και να τον τηρεί ενηµερωµένο. Πρέπει να γνωστοποιεί τον
κατάλογο αυτό και τις τροποποιήσεις επιπλέον στα Συµβαλλόµενα Μέρη.

1.8.5

Ειδοποιήσεις συµβάντων σχετικών µε επικίνδυνα εµπορεύµατα

1.8.5.1

Αν ένα σοβαρό ατύχηµα ή συµβάν λάβει χώρα κατά τη φόρτωση, πλήρωση, µεταφορά ή
εκφόρτωση επικίνδυνων εµπορευµάτων στη επικράτεια Συµβαλλόµενου Μέρους, ο
φορτωτής, ο πληρωτής, ο µεταφορέας ή ο παραλήπτης αντίστοιχα θα εξακριβώσει ότι µία
αναφορά σύµφωνη µε το υπόδειγµα που ορίζεται στο 1.8.5.4 υποβάλλεται στην αρµόδια
αρχή του ενδιαφερόµενου Συµβαλλόµενου Μέρους το αργότερο ένα µήνα µετά το
περιστατικό.

1.8.5.2.

Το Συµβαλλόµενο Μέρος, αν απαιτείται, πρέπει να υποβάλει αναφορά στη Γραµµατεία της
Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (United Nations Economic
Commission for Europe) µε σκοπό να ενηµερώσει τα υπόλοιπα Συµβαλλόµενα Μέρη.

1.8.5.3

Ένα περιστατικό υποχρεώνει στη σύνταξη µιας αναφοράς σύµφωνα µε το 1.8.5.1 αν
επικίνδυνα εµπορεύµατα διασπαρούν ή αν υπήρξε κίνδυνος απώλειας προϊόντος, αν υπήρξε
τραυµατισµός ανθρώπων, βλάβη υλικού ή του περιβάλλοντος, ή αν ενεπλάκησαν οι αρχές
και αν πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
Ως ‘’τραυµατισµός’’ νοείται ένα συµβάν κατά το οποίο έχει συµβεί θάνατος ή τραυµατισµός
που συνδέεται άµεσα µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και όπου ο τραυµατισµός
(a)

Απαιτεί ιατρική εντατική φροντίδα,

(b)

Απαιτεί παραµονή σε νοσοκοµείο για µία τουλάχιστον ηµέρα, ή

(c)

Έχει ως αποτελέσµα την ανικανότητα εργασίας για τουλάχιστον τρεις συνεχόµενες
ηµέρες.

Ως ‘’απώλεια προϊόντος’’ νοείται η απελευθέρωση επικίνδυνων εµπορευµάτων :
(a)

Της κατηγορίας µεταφοράς 0 ή 1 σε ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από 50 kg / 50 l,

(b)

Της κατηγορίας µεταφοράς 2 ή σε ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από 333 kg / 333 l, ή

(c)

Της κατηγορίας µεταφοράς 3 ή 4 σε ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες 1000 kg / 1000 l.

Το κριτήριο της απώλειας προϊόντος εφαρµόζεται επίσης αν υπήρξε επικείµενος κίνδυνος
απώλειας προϊόντος στις προαναφερθείσες ποσότητες. Ως γενικός κανόνας, αυτό θεωρείται
δεδοµένο αν, εξαιτίας δοµικής βλάβης, τα µέσα στεγανοποίησης δεν θεωρούνται πλέον
κατάλληλα για περαιτέρω µεταφορά ή αν, για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν διασφαλίζεται
πλέον επαρκές επίπεδο ασφάλειας (π.χ. εξαιτίας παραµόρφωσης των δεξαµενών ή των
εµπορευµατοκιβωτίων, της ανατροπής δεξαµενής ή φωτιάς σε άµεση γειτνίαση).

Αν εµπλέκονται επικίνδυνα εµπορεύµατα της Κλάσης 6.2, η υποχρέωση αναφοράς
εφαρµόζεται χωρίς περιορισµό της ποσότητας.
Σε περισταστικά που εµπλέκονται ραδιενεργά υλικά, τα κριτήρια απώλειας υλικού είναι:
(a)

Κάθε απελευθέρωση ραδιενεργού υλικού από τη συσκευασία,

(b)

Έκθεση που οδηγεί σε υπέρβαση των ορίων που ορίζονται στους κανονισµούς για
την προστασία των εργαζοµένων και του κοινού έναντι της ιοντικής ακτινοβολίας
(Υπόµνηµα ΙΙ της ΙΑΕΑ Σειρές Ασφάλειας Νο. 115 “∆ιεθνή βασικά πρότυπα
ασφάλειας για προστασία έναντι της ιοντικής ακτινοβολίας και για ασφάλεια των
ραδιενεργών πηγών”) (Schedule II of IAEA Safety Seiries No.115 - “International
Basic Safety Standards for Protection Against Ionizing Radiation and for Safety of
Radiation Sources”), ή

(c)

Όπου υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι έχει συµβεί σηµαντική υποβάθµιση σε κάθε
παράµετρο ασφάλειας της συσκευασίας (συγκράτηση, προφύλαξη, θερµική
προστασία ή κρισιµότητα) που µπορεί να έχει καταστήσει το κόλο ακατάλληλο για
συνεχόµενη µεταφορά χωρίς επιπρόσθετα µέτρα ασφάλειας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βλέπε τις προδιαγραφές του 7.5.11 CV33 (6) για µη παραδοτέες αποστολές.
Ως ‘’βλάβη υλικού ή περιβαλλοντική καταστροφή’’ νοείται η απελευθέρωση επικίνδυνων
εµπορευµάτων, ανεξαρτήτως ποσότητας, όπου το εκτιµώµενο ποσό της καταστροφής
υπερβαίνει τα 50 000 €. ∆εν λαµβάνεται υπόψη για το λόγο αυτό βλάβη σε κάθε άµεσα
εµπλεκόµενο µέσο µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων και σε υποδοµή.
Ως ‘’εµπλοκή αρχών’’ νοείται η άµεση εµπλοκή αρχών ή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης
κατά τη διάρκεια του συµβάντος που περιελάµβανε επικίνδυνα εµπορεύµατα και η
εκκένωση ανθρώπων ή το κλείσιµο δηµόσιων οδών κυκλοφορίας (δρόµων ή σιδηροδρόµων)
για τουλάχιστον τρεις ώρες εξαιτίας κινδύνου που ενέχουν τα επικίνδυνα εµπορεύµατα.
Αν είναι απαραίτητο, οι αρµόδιες αρχές µπορεί να ζητήσουν περαιτέρω σχετική
πληροφόρηση.

1.8.5.4

Υπόδειγµα αναφοράς για συµβάντα κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.

Αναφορά συµβάντων κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων
σύµφωνα µε RID/ADR τµήµα 1.8.5.
Μεταφορέας / ∆ιαχειριστής της σιδηροδροµικής υποδοµής .................................................................................
∆ιεύθυνση :
.................................................................................................................................................................................
Επικοινωνία - Όνοµα :......................................................... Τηλέφωνο : ....................... Fax…………………..

(Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να αποµακρύνουν αυτή τη σελίδα του εξώφυλλου πριν την
προώθηση της αναφοράς).

1. Τύπος
□ Σιδηροδροµικώς
Αριθµός φορτάµαξας (βαγονιού) (προαιρετικός)
.............................................................................................
2. Ηµεροµηνία και τόπος συµβάντος
Έτος : ................... Μήνας : ..............................................
Σιδηροδροµικώς
□ Σταθµός
□ Σταθµός διαλογής / σύνθεσης συρµών
□ Θέση φόρτωσης / εκφόρτωσης / µεταφόρτωσης
Τοποθεσία / Χώρα : .......................................................
ή
□ Ανοικτή γραµµή:
Περιγραφή γραµµής : ....................................................
Χιλιόµετρα : ..................................................................
3. Τοπογραφία
□ Κλίση
□ Τούνελ (σήραγγα)
□ Γέφυρα / Υπόγεια διάβαση
□ ∆ιασταύρωση
4. Ειδικές καιρικές συνθήκες
□ Βροχή
□ Χιόνι
□ Πάγος
□ Οµίχλη
□ Καταιγίδα µε κεραυνούς
□ Καταιγίδα
Θερµοκρασία : .............οC
5. Περιγραφή συµβάντος
□ Εκτροπή τροχιάς / Εκτροπή από το δρόµο
□ Σύγκρουση
□ Ανατροπή
□ Φωτιά
□ Έκρηξη
□ Απώλεια
□ Τεχνικό λάθος

□ Οδικώς
Αριθµός κυκλοφορίας οχήµατος (προαιρετικός)
....................................................................................
...........
Ηµέρα : ................................. Ώρα :
...................................
Οδικώς
□ Κατοικηµένη περιοχή
□ Θέση φόρτωσης / εκφόρτωσης / µεταφόρτωσης
□ Ανοικτή οδός
Τοποθεσία / Χώρα :
.............................................................

Επιπρόσθετες λεπτοµέρειες του συµβάντος :
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..........
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
............
......................................................................................................................................................................................
............

6. Επικίνδυνα εµπορεύµατα που εµπλέκονται
Aρ.
Κλάση
Οµάδα
Εκτιµώµενη ποσότητα
UN(1)
συσκευασίας
απώλειας προϊόντος
(kg ή l)

Μέσο
συγκράτησης
(3)

Υλικό του
µέσου
συγκράτησης

Τύπος αστοχίας
του µέσου
συγκράτησης (4)

(2)

(1)

(2)
Για επικίνδυνα εµπορεύµατα που υπάγονται σε οµαδικές
Για την Κλάση 7, να υποδεικνύονται
καταχωρήσεις στις οποίες εφαρµόζεται η ειδική διάταξη 274,
τιµές σύµφωνα µε το κριτήριο του
θα πρέπει να αναφέρεται επιπλέον και η τεχνική ονοµασία.
1.8.5.3.
(3)
(4)
Υποδείξτε τον κατάλληλο αριθµό
Υποδείξτε τον κατάλληλο αριθµό
1 Συσκευασία
1 Απώλεια
2 IBC
2 Φωτιά
3 Μεγάλη συσκευασία
3 Έκρηξη
4 Μικρό εµπορευµατοκιβώτιο
4 ∆οµική αστοχία
5 Φορτάµαξα (βαγόνι)
6 Όχηµα
7 Φορτάµαξα (βαγόνι)-δεξαµενή
8 Όχηµα-δεξαµενή (βυτιοφόρο)
9 Φορτάµαξα (βαγόνι) µεταφοράς συστοιχίας δοχείων
10 Όχηµα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων
11 Φορτάµαξα (βαγόνι) µε αποσπώµενη δεξαµενή
12 Αποσπώµενη δεξαµενή
13 Μεγάλο εµπορευµατοκιβώτιο
14 Εµπορευµατοκιβώτιο-δεξαµενή
15 ΜΕGC
16 Φορητή δεξαµενή
7. Αιτία συµβάντος (αν είναι σαφώς γνωστή)
□ Τεχνικό λάθος
□ Λανθασµένη ασφάλιση φορτίου
□ Λειτουργικό αίτιο (λειτουργία σιδηροδροµικής γραµµής)
□ Άλλα
:..…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
8. Συνέπειες συµβάντος
Τραυµατισµός που συνδέεται µε τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που εµπλέκονται
□ Θάνατοι (αριθµός :......)
□ Τραυµατισµοί (αριθµός :......)
Απώλεια προϊόντος
□ Ναι
□ Όχι
□ Επικείµενος κίνδυνος απώλειας προϊόντος
Καταστροφή Υλικού / Περιβάλλοντος
□ Εκτιµώµενο επίπεδο καταστροφής ≤ 50 000 €
□ Εκτιµώµενο επίπεδο καταστροφής > 50 000 €
Εµπλοκή αρχών
□ Ναι
□ Εκκένωση πληθυσµού διάρκειας τουλάχιστον τριών ωρών εξαιτίας των εµπλεκόµενων
επικίνδυνων εµπορευµάτων
□ ∆ιακοπή κυκλοφορίας σε οδούς που προορίζονται για τη δηµόσια κυκλοφορία διάρκειας
τουλάχιστον τριών ωρών εξαιτίας των εµπλεκόµενων επικίνδυνων εµπορευµάτων
□ Όχι
Αν κριθεί απαραίτητο, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να ζητήσουν περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

1.8.6

∆ιοικητικοί έλεγχοι για την εφαρµογή των αξιολογήσεων της συµµόρφωσης, των
περιοδικών επιθεωρήσεων, των ενδιάµεσων επιθεωρήσεων και των εκτάκτων ελέγχων
που περιγράφονται στο 1.8.7.

1.8.6.1

Έγκριση των φορέων επιθεώρησης
Η αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει Φορείς επιθεώρησης για αξιολόγηση της συµµόρφωσης, τις
περιοδικές επιθεωρήσεις, τις ενδιάµεσες επιθεωρήσεις, τους έκτακτους ελέγχους και επόπτευση
της υπηρεσίας επιθεώρησης εντός της επιχείρησης όπως ορίζεται στο τµήµα 1.8.7.

1.8.6.2

Λειτουργικές υποχρεώσεις της αρµόδιας αρχής, του εκπροσώπου της ή του Φορέα
επιθεώρησης

1.8.6.2.1

Η αρµόδια αρχή, ο αντιπρόσωπός της ή ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να διενεργούν τις
αξιολογήσεις συµµόρφωσης, τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τις ενδιάµεσες επιθεωρήσεις και
τους έκτακτους ελέγχους κατά τρόπο αναλογικό, αποφεύγοντας τον περιττό φόρτο. Η αρµόδια
αρχή, ο αντιπρόσωπός της ή ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να εκτελούν τις δραστηριότητές
τους λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος, τον τοµέα και τη δοµή των εµπλεκόµενων επιχειρήσεων,
τη σχετική περιπλοκότητα της τεχνολογίας και το σειριακό χαρακτήρα της παραγωγής.

1.8.6.2.2

Εν τούτοις, η αρµόδια αρχή, ο αντιπρόσωπός της ή ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να τηρούν
το βαθµό αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας που απαιτούνται για τη συµµόρφωση του
µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των µερών 4 και 6 όπως
ισχύουν.

1.8.6.2.3

Όταν η αρµόδια αρχή, ο αντιπρόσωπός της ή ο Φορέας επιθεώρησης διαπιστώνουν ότι οι
απαιτήσεις που προβλέπουν τα µέρη 4 ή 6 δεν έχουν τηρηθεί από τον κατασκευαστή, θα
απαιτούν από τον κατασκευαστή να λάβει κατάλληλα διορθωτικά µέτρα και δεν θα εκδίδουν
οποιοδήποτε πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικό συµµόρφωσης.

1.8.6.3

Υποχρέωση ενηµέρωσης
Τα Συµβαλλόµενα Μέρη στην ADR πρέπει να δηµοσιεύουν τις εθνικές διαδικασίες τους για
την αξιολόγηση, το διορισµό και τον έλεγχο των Φορέων επιθεώρησης καθώς και
οποιεσδήποτε µεταβολές στις πληροφορίες αυτές.

1.8.6.4

Εκχώρηση καθηκόντων επιθεώρησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υπηρεσίες ελέγχου (επιθεώρησης) εντός της επιχείρησης σύµφωνα µε το
1.8.7.6 δεν καλύπτονται από το 1.8.6.4.

1.8.6.4.1

Όταν ένας Φορέας επιθεώρησης χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες οποιουδήποτε άλλου νοµικού
προσώπου (π.χ. υπεργολάβος, θυγατρική) για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων που
σχετίζονται µε την αξιολόγηση συµµόρφωσης, την περιοδική επιθεώρηση, ενδιάµεση
επιθεώρηση ή έκτακτους ελέγχους, το εν λόγω νοµικό πρόσωπο θα περιλαµβάνεται στη
διαπίστευση του Φορέα επιθεώρησης, ή θα τυγχάνει χωριστής διαπίστευσης. Στην περίπτωση
χωριστής διαπίστευσης, η οντότητα αυτή πρέπει να είναι δεόντως διαπιστευµένη σύµφωνα µε
το πρότυπο EN ISO/IEC 17025: 2005 και πρέπει να είναι αναγνωρισµένη από τον φορέα
επιθεώρησης ως ανεξάρτητο και αµερόληπτο εργαστήριο δοκιµών προκειµένου να εκτελεί
δοκιµές σύµφωνα µε τα στοιχεία της διαπίστευσης, ή να είναι διαπιστευµένη σύµφωνα µε το
πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2012 (εκτός από την παράγραφο 8.1.3). Ο Φορέας επιθεώρησης
θα διασφαλίζει ότι το εν λόγω νοµικό πρόσωπο πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται για τα
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί µε το ίδιο επίπεδο ικανοτήτων και ασφάλειας που
προβλέπεται για τους Φορείς επιθεώρησης (βλέπε 1.8.6.8) και ο Φορέας επιθεώρησης θα το
ελέγχει. Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή σχετικά µε τις
προαναφερόµενες συµφωνίες.

1.8.6.4.2

Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να αναλαµβάνει την ευθύνη για τα καθήκοντα που ασκούν τα
εν λόγω νοµικά πρόσωπα οπουδήποτε τα σχετικά καθήκοντα ασκούνται από εκείνα.

1.8.6.4.3

Ο Φορέας επιθεώρησης δεν θα εκχωρεί το σύνολο των καθηκόντων αξιολόγησης της
συµµόρφωσης, της περιοδικής επιθεώρησης, της ενδιάµεσης επιθεώρησης ή των εκτάκτων
ελέγχων. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση και η έκδοση πιστοποιητικών θα πραγµατοποιείται
από τον ίδιο τον Φορέα επιθεώρησης.

1.8.6.4.4

∆ε θα γίνεται εκχώρηση δραστηριοτήτων χωρίς την συναίνεση του αιτούντος.

1.8.6.4.5

Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να τηρεί στη διάθεση της αρµόδιας αρχής τα σχετικά έγγραφα
που αφορούν στην αξιολόγηση των προσόντων και του έργου που επιτελούν τα
προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα.

1.8.6.5

Υποχρεώσεις ενηµέρωσης για τους Φορείς επιθεώρησης
Κάθε Φορέας επιθεώρησης πρέπει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή, η οποία τον ενέκρινε, για
τα ακόλουθα:
(a) Για οποιαδήποτε άρνηση, περιορισµό, αναστολή ή ανάκληση πιστοποιητικών έγκρισης
τύπου, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζονται οι διατάξεις της 1.8.7.2.4.
(b) Για οποιεσδήποτε περιστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής και τις προϋποθέσεις
για την έγκριση όπως αυτή έχει χορηγηθεί από την αρµόδια αρχή.
(c) Για οποιοδήποτε αίτηµα ενηµέρωσης επί εκτελεσθεισών δραστηριοτήτων αξιολόγησης της
συµµόρφωσης που έχουν λάβει από αρµόδιες αρχές ελέγχου της συµµόρφωσης σύµφωνα
µε το 1.8.1 ή 1.8.6.6.
(d) Κατόπιν αιτήµατος, για δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που έχουν
εκτελεσθεί εντός του πεδίου εφαρµογής της έγκρισής τους και για οποιαδήποτε άλλη
εκτελεσθείσα δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένης της εκχώρησης καθηκόντων.

1.8.6.6

Η αρµόδια αρχή πρέπει να βεβαιώνεται για την παρακολούθηση των Φορέων επιθεώρησης και
να ανακαλέσει ή να περιορίσει τη δοθείσα έγκριση, αν παρατηρήσει ότι ένας εγκεκριµένος
Φορέας δεν ενεργεί πλέον σύµφωνα µε την έγκριση και τις απαιτήσεις του 1.8.6.8 ή δεν
ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζονται στις διατάξεις της ADR.

1.8.6.7

Αν η έγκριση του Φορέα επιθεώρησης ανακληθεί ή περιοριστεί ή εάν ο Φορέας επιθεώρησης
έπαυσε τις δραστηριότητες του, η αρµόδια αρχή πρέπει να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για
να βεβαιωθεί ότι τα αρχεία θα τύχουν επεξεργασίας από έναν άλλο Φορέα επιθεώρησης ή θα
τηρηθούν διαθέσιµα.

1.8.6.8

Ο Φορέας επιθεώρησης θα :
(a)

έχει προσωπικό µε οργανωσιακή δοµή, ικανό, εκπαιδευµένο, αρµόδιο και εξειδικευµένο,
για να επιτελεί τις τεχνικές του λειτουργίες ικανοποιητικά,

(b)

έχει πρόσβαση σε κατάλληλες και άνετες εγκαταστάσεις και εξοπλισµό,

(c)

λειτουργεί µε αµερόληπτο τρόπο και δεν θα δέχεται επιρροές που θα το εµπόδιζαν να
λειτουργεί µε αυτόν τον τρόπο,

(d)

διασφαλίζει εµπορική εχεµύθεια των εµπορικών και ιδιοκτησιακών δραστηριοτήτων του
κατασκευαστή και άλλων Φορέων,

(e)

διατηρεί σαφή οριοθέτηση µεταξύ των λειτουργιών του Φορέα ελέγχου αυτού καθ’ αυτού
και άλλων άσχετων λειτουργιών,

(f)

έχει ένα τεκµηριωµένο ποιοτικό σύστηµα,

(g)

διασφαλίζει ότι οι δοκιµές και οι επιθεωρήσεις που ορίζονται στο σχετικό πρότυπο και
στην ADR εκτελούνται, και

(h)

τηρεί ένα αποτελεσµατικό και κατάλληλο σύστηµα αναφοράς και καταγραφής σύµφωνα
µε το 1.8.7.και 1.8.8.

Ο Φορέας επιθεώρησης επιπρόσθετα πρέπει να είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε το πρότυπο
EN ISO/IEC 17020:2012 (εκτός από τη διάταξη 8.1.3), όπως ορίζεται στο 6.2.2.11, 6.2.3.6 και
τις ειδικές διατάξεις ΤΑ4 και ΤΤ9 του 6.8.4.
Ένας Φορέας επιθεώρησης που ξεκινάει µία νέα δραστηριότητα µπορεί να τύχει προσωρινής
έγκρισης. Πριν από τον προσωρινό διορισµό, η αρµόδια αρχή πρέπει να διασφαλίσει ότι ο
Φορέας επιθεώρησης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO/IEC 17020:2012 (εκτός
από τη διάταξη 8.1.3). Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να διαπιστευθεί κατά τον πρώτο χρόνο
της δράσης του ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσει αυτή τη νέα δραστηριότητα.
1.8.7

∆ιαδικασίες για αξιολόγηση συµµόρφωσης και περιοδική επιθεώρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το τµήµα µε τον όρο “σχετικός Φορέας” νοείται ένας Φορέας
διαπιστευµένος στο 6.2.2.10 όταν γίνεται πιστοποίηση δοχείων πίεσης UN, στο 6.2.3.6 όταν
γίνεται έγκριση δοχείων πίεσης µη-UN και στο 6.8.4 για τις ειδικές διατάξεις ΤΑ4 και ΤΤ9.

1.8.7.1

Γενικές διατάξεις

1.8.7.1.1

Οι διαδικασίες στο τµήµα 1.8.7 θα εφαρµοστούν σύµφωνα µε το 6.2.3.6 όταν εγκρίνονται
δοχεία πίεσης ‘’µη-UN’’ και σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις ΤΑ4 και ΤΤ9 του 6.8.4 όταν
εγκρίνονται δεξαµενές, οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων και MEGCs.
Οι διαδικασίες στο τµήµα 1.8.7 µπορούν να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τον πίνακα του 6.2.2.10
όταν πιστοποιούνται δοχεία πίεσης UN.

1.8.7.1.2

Κάθε αίτηση για:
(a)

Την έγκριση τύπου σύµφωνα µε το 1.8.7.2, ή

(b)

Την επίβλεψη της κατασκευής σύµφωνα µε το 1.8.7.3 και την αρχική επιθεώρηση και
δοκιµή σύµφωνα µε το 1.8.7.4, ή

(c)

Την περιοδική επιθεώρηση, την ενδιάµεση επιθεώρηση και τους έκτακτους ελέγχους
σύµφωνα µε το 1.8.7.5

θα υποβληθεί από τον αιτούντα σε µία αρµόδια υπηρεσία, τον νόµιµο εκπρόσωπό της ή έναν
εγκεκριµένο Φορέα επιθεώρησης της επιλογής του.
1.8.7.1.3

Η αίτηση θα περιλαµβάνει:
(a)

Tο όνοµα και τη διεύθυνση του αιτούντος,

(b)

Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης
όταν ο αιτών δεν είναι ο κατασκευαστής,

(c)

Μια γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε καµµία άλλη αρµόδια αρχή,
τον εκπρόσωπό της ή Φορέα επιθεώρησης,

(d)

Τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο 1.8.7.7,

(e)

Μία δήλωση που να επιτρέπει στην αρµόδια αρχή, τον εκπρόσωπό της ή τον Φορέα
επιθεώρησης, την πρόσβαση για έλεγχο στους τόπους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών
και αποθήκευσης και θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες γι’ αυτό.

1.8.7.1.4

Στις περιπτώσεις όπου ο αιτών µπορεί να καταδείξει ικανοποιητικά για την αρµόδια αρχή ή τον
εξουσιοδοτηµένο Φορέα επιθεώρησης, την συµµόρφωση προς το 1.8.7.6, ο ίδιος ο αιτών µπορεί
να δηµιουργήσει µία υπηρεσία επιθεώρησης εντός της επιχείρησης η οποία θα εκτελεί τµήµα ή
όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιµές, όταν αυτές ορίζονται στο 6.2.2.10 ή 6.2.3.6.

1.8.7.1.5

Τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου του σχεδιασµού και τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης –
συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής τεκµηρίωσης – θα διατηρούνται από τον κατασκευαστή ή
από τον αιτούντα την έγκριση τύπου, αν αυτός δεν είναι ο κατασκευαστής, και από τον Φορέα
επιθεώρησης, ο οποίος εξέδωσε το πιστοποιητικό, για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών από την
τελευταία ηµεροµηνία παραγωγής προϊόντων του ίδιου τύπου.

1.8.7.1.6

Σε περίπτωση που ένας κατασκευαστής ή ιδιοκτήτης σκοπεύει να παύσει τις δραστηριότητές
του, θα αποστέλλει την τεκµηρίωση στην αρµόδια αρχή. Η αρµόδια αρχή θα διατηρεί τότε την
τεκµηρίωση για το υπόλοιπο της περιόδου που προβλέπει η 1.8.7.1.5.

1.8.7.2

Έγκριση τύπου
Οι εγκρίσεις τύπου επιτρέπουν την κατασκευή δοχείων πίεσης, δεξαµενών, οχηµάτων
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs εντός της περιόδου ισχύος της εν λόγω έγκρισης.

1.8.7.2.1

1.8.7.2.2

Ο αιτών πρέπει :
(a)

Στην περίπτωση των δοχείων πίεσης, να θέσει στη διάθεση του σχετικού Φορέα
αντιπροσωπευτικά δείγµατα της προβλεπόµενης παραγωγής. Ο σχετικός Φορέας µπορεί
να ζητήσει περαιτέρω δείγµατα αν απαιτούνται από το πρόγραµµα δοκιµών.

(b)

Στην περίπτωση των δεξαµενών, οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs, να
επιτρέπει την πρόσβαση στο πρωτότυπο για την δοκιµή τύπου.

Ο σχετικός φορέας πρέπει :
(a)

Να εξετάζει τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στην 1.8.7.7.1 για να πιστοποιήσει ότι το
πρωτότυπο είναι σύµφωνο µε τις σχετικές διατάξεις της ADR, και το πρωτότυπο ή η
παρτίδα πρωτοτύπων έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τα τεχνικά έγγραφα και είναι
αντιπροσωπευτικό του σχεδιασµού,

(b)

Να διεξάγει τους ελέγχους και να παραβρίσκεται στις δοκιµές που ορίζονται στην ADR,
για να βεβαιωθεί ότι οι διατάξεις έχουν εφαρµοστεί και υλοποιηθεί, και οι διαδικασίες που
υιοθετήθηκαν από τον κατασκευαστή ικανοποιούν τις απαιτήσεις,

(c)

Να ελέγχει το πιστοποιητικό(-ά) που εκδόθηκε(-αν) από τον κατασκευαστή(-ές) των
υλικών έναντι των σχετικών διατάξεων της ADR,

(d)

Ανάλογα µε την περίπτωση, να εγκρίνει τις διαδικασίες για την µόνιµη σύνδεση των
µερών ή να ελέγχει ότι αυτά έχουν τύχει προηγούµενης έγκρισης, και να πιστοποιεί ότι το
προσωπικό που αναλαµβάνει την µόνιµη σύνδεση των µερών και τις µη-καταστρεπτικές
δοκιµές, έχει τα προσόντα ή είναι εγκεκριµένο,

(e)

Να συµφωνεί µε τον αιτούντα, την τοποθεσία και τις εγκαταστάσεις δοκιµών όπου οι
εξετάσεις και οι απαραίτητες δοκιµές θα λαµβάνουν χώρα.

Ο σχετικός Φορέας πρέπει να εκδώσει ένα πρακτικό εξέτασης τύπου προς τον αιτούντα.
1.8.7.2.3

Στις περιπτώσεις που ο τύπος ικανοποιεί όλες τις εφαρµοστέες διατάξεις, η αρµόδια αρχή, ο
αντιπρόσωπός της ή ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να εκδίδει ένα πιστοποιητικό έγκρισης
τύπου προς τον αιτούντα.
Αυτό το πιστοποιητικό θα περιλαµβάνει :
(a)

Την ονοµασία και τη διεύθυνση του εκδότη,

(b)

Την ονοµασία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του αιτούντος όταν ο αιτών δεν
είναι ο κατασκευαστής,

(c)

Μία αναφορά στην έκδοση της ADR και τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για την
εξέταση του πρωτοτύπου,

(d)

Τυχόν απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέταση,

(e)

Τα απαραίτητα δεδοµένα για τον προσδιορισµό του πρωτοτύπου και των παραλλαγών,
όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις,

(f)

Την αναφορά στα πρακτικά δοκιµών του τύπου, και

(g)

Τη µέγιστη περίοδο ισχύος της έγκρισης τύπου.

Ένας κατάλογος των σχετικών µερών των τεχνικών εγγράφων θα επισυνάπτεται στο
πιστοποιητικό (βλ. 1.8.7.7.1).
1.8.7.2.4

Η έγκριση τύπου πρέπει να ισχύει για µέγιστη περίοδο δέκα ετών. Σε περίπτωση µεταβολής
εντός της εν λόγω περιόδου των σχετικών τεχνικών απαιτήσεων της ADR
(συµπεριλαµβανοµένων των αναφερόµενων προτύπων) κατά τρόπο που το εγκεκριµένο
πρωτότυπο να µην είναι πλέον σύµφωνο µε αυτές, ο σχετικός Φορέας που εξέδωσε την έγκριση
τύπου θα την ανακαλεί και θα ενηµερώνει σχετικά τον κάτοχο της έγκρισης τύπου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις καταληκτικές ηµεροµηνίες ανάκλησης των υφιστάµενων εγκρίσεων τύπου,
βλ. στήλη (5) των πινάκων στο 6.2.4 και 6.8.2.6 ή 6.8.3.6, ανάλογα µε την περίπτωση.
Εάν µία έγκριση τύπου έχει λήξει ή ανακληθεί, δεν επιτρέπεται πλέον η κατασκευή των δοχείων
πίεσης, δεξαµενών, οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs σύµφωνα µε αυτή την
έγκριση τύπου.
Σε τέτοια περίπτωση, οι σχετικές διατάξεις περί χρήσης, περιοδικής επιθεώρησης και
ενδιάµεσης επιθεώρησης των δοχείων πίεσης, των δεξαµενών, των οχηµάτων µεταφοράς
συστοιχίας δοχείων ή των MEGCs που περιλαµβάνονται στην έγκριση τύπου που έχει λήξει ή
ανακληθεί, θα συνεχίσουν να εφαρµόζονται επί αυτών των δοχείων πίεσης, των δεξαµενών, των
οχηµάτων µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή των MEGCs που έχουν κατασκευαστεί προ της
λήξης ή της ανάκλησης αν αυτά µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται.
Μπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται, εφόσον παραµένουν σύµφωνα προς τις
απαιτήσεις της ADR. Σε περίπτωση που δεν είναι πλέον σύµφωνα προς τις απαιτήσεις της ADR
µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούνται µόνο εφόσον τέτοια χρήση επιτρέπεται από τα
σχετικά µεταβατικά µέτρα του Κεφαλαίου 1.6.

Οι εγκρίσεις τύπου µπορούν να ανανεώνονται κατόπιν πλήρους επανεξέτασης και αξιολόγησης
της συµµόρφωσης µε τις εφαρµοστέες κατά την ηµεροµηνία ανανέωσης διατάξεις της ADR. Η
ανανέωση δεν επιτρέπεται σε περίπτωση ανάκλησης µίας έγκρισης τύπου. Προσωρινές
τροποποιήσεις µίας υφιστάµενης έγκρισης τύπου (π.χ. για τροποποιήσεις µικρότερης σηµασίας
αναφορικά µε τα δοχεία πίεσης όπως η προσθήκη περαιτέρω διαστάσεων ή όγκων που δεν
επηρεάζουν τη συµµόρφωση, ή για δεξαµενές βλ. 6.8.2.3.2) δεν επεκτείνουν ούτε τροποποιούν
την αρχική περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επανεξέταση και αξιολόγηση της συµµόρφωσης µπορούν να διενεργούνται από
Φορέα άλλο από εκείνο που εξέδωσε την αρχική έγκριση τύπου.
Ο εκδίδον Φορέας πρέπει να διατηρεί όλα τα έγγραφα για την έγκριση τύπου (βλ. 1.8.7.7.1)
καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου ισχύος συµπεριλαµβανοµένων των ανανεώσεων εφόσον
έχουν χορηγηθεί.
1.8.7.2.5

Σε περίπτωση τροποποίησης ενός δοχείου πίεσης, δεξαµενής, οχήµατος µεταφοράς συστοιχίας
δοχείων ή MEGC µε έγκριση τύπου η οποία είναι σε ισχύ, έχει λήξει ή έχει ανακληθεί, ο
έλεγχος, η επιθεώρηση και η έγκριση περιορίζονται στα µέρη του δοχείου πίεσης, της
δεξαµενής, του οχήµατος µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή του MEGC που έχουν τροποποιηθεί.
Η τροποποίηση πρέπει να πληροί τις διατάξεις της ADR που ισχύουν κατά το χρόνο της
τροποποίησης. Για όλα τα µέρη του δοχείου πίεσης, της δεξαµενής, του οχήµατος µεταφοράς
συστοιχίας δοχείων ή του MEGC που δεν επηρεάζονται από την τροποποίηση, η τεκµηρίωση
της αρχικής έγκρισης τύπου εξακολουθεί να ισχύει.
Τροποποίηση µπορεί να εφαρµοστεί σε έναν ή περισσότερα δοχεία πίεσης, δεξαµενές, οχήµατα
µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs που καλύπτονται από έγκριση τύπου.
Πιστοποιητικό για την έγκριση της τροποποίησης θα πρέπει να χορηγείται στον αιτούντα από
την αρµόδια αρχή του κάθε Συµβαλλόµενου Μέρους στην ADR ή από Φορέα που ορίζεται από
την εν λόγω αρχή. Για δεξαµενές, οχήµατα µεταφοράς συστοιχίας δοχείων ή MEGCs, ένα
αντίγραφο θα πρέπει να φυλάσσεται ως µέρος του αρχείου της δεξαµενής.
Κάθε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού έγκρισης τροποποίησης κατατίθεται από τον
αιτούντα σε µεµονωµένη αρµόδια αρχή ή φορέα που έχει οριστεί από την εν λόγω αρχή.

1.8.7.3

Επίβλεψη κατασκευής

1.8.7.3.1

Η διαδικασία κατασκευής πρέπει να υπόκειται σε αξιολόγηση από τον σχετικό Φορέα για να
διασφαλισθεί ότι το προϊόν παράγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της έγκρισης τύπου.

1.8.7.3.2

Ο αιτών πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να βεβαιωθεί ότι η διαδικασία
κατασκευής συµµορφούται µε τις ισχύουσες διατάξεις της ADR και του πιστοποιητικού
έγκρισης τύπου και των παραρτηµάτων του.

1.8.7.3.3

Ο σχετικός Φορέας πρέπει :
(a)

Να πιστοποιεί τη συµµόρφωση µε τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στην 1.8.7.7.2,

(b)

Να πιστοποιεί ότι η διαδικασία παραγωγής παράγει προϊόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και τα έγγραφα που ισχύουν γι’ αυτή,

(c)

Να πιστοποιεί την ανιχνευσιµότητα των υλικών και να ελέγχει το πιστοποιητικό(-ά) των
υλικών σε σχέση µε τις προδιαγραφές,

(d)

Ανάλογα µε την περίπτωση, να πιστοποιεί ότι το προσωπικό που αναλαµβάνει τη µόνιµη
συναρµολόγηση των µερών και τις µη-καταστρεπτικές δοκιµές, έχει τα προσόντα ή είναι
εγκεκριµένο,

(e)

Να συµφωνεί µε τον αιτούντα σχετικά µε την τοποθεσία όπου θα λάβουν χώρα η εξέταση
και οι απαραίτητες δοκιµές, και

(f)

Να καταγράφει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης.

1.8.7.4

Αρχική επιθεώρηση και δοκιµές

1.8.7.4.1

Ο αιτών πρέπει :

1.8.7.4.2

(a)

Να επικολλά τις σηµάνσεις που ορίζονται στην ADR, και

(b)

Να προµηθεύει στον σχετικό Φορέα τα τεχνικά έγγραφα που ορίζονται στο 1.8.7.7.

Ο σχετικός Φορέας πρέπει :
(a)

Να διενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις και δοκιµές προκειµένου να πιστοποιήσει ότι το
προϊόν έχει παραχθεί σύµφωνα µε την έγκριση τύπου και τις σχετικές διατάξεις,

(b)

Να ελέγχει τα πιστοποιητικά που προµηθεύουν οι κατασκευαστές του λειτουργικού
εξοπλισµού σε σχέση µε το λειτουργικό εξοπλισµό,

(c)

Να εκδίδει φύλλο δοκιµών και αρχικού ελέγχου προς τον αιτούντα σχετικά µε τις
λεπτοµερείς δοκιµές και πιστοποιήσεις που διενεργήθηκαν και τα πιστοποιηµένα τεχνικά
έγγραφα,

(d)

Να συντάσσει ένα έγγραφο πιστοποιητικό συµµόρφωσης της παραγωγής και να επικολλά
το καταχωρηµένο σήµα του όταν η κατασκευή ικανοποιεί τις διατάξεις, και

(e)

Να ελέγχει εάν η έγκριση τύπου παραµένει έγκυρη κατόπιν της µεταβολής διατάξεων της
ADR (συµπεριλαµβανοµένων των αναφερόµενων προτύπων) που σχετίζονται µε την
έγκριση τύπου.

Το πιστοποιητικό στο (d) και το φύλλο δοκιµών στο (c) µπορούν να καλύπτουν έναν αριθµό
ειδών του ιδίου τύπου (πιστοποιητικό ή φύλλο δοκιµών της οµάδας για µια οµάδα εξοπλισµού).
1.8.7.4.3

Το πιστοποιητικό πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστο:
(a)

Τη ονοµασία και τη διεύθυνση του σχετικού Φορέα,

(b)

Τη ονοµασία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και το όνοµα και τη διεύθυνση του
αιτούντα, αν ο τελευταίος δεν είναι ο κατασκευαστής,

(c)

Μία αναφορά στην έκδοση της ADR και τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται για τις
αρχικές επιθεωρήσεις και δοκιµές,

(d)

Τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων και των δοκιµών,

(e)

Τα δεδοµένα για προσδιορισµό των επιθεωρηθέντων προϊόντων, τουλάχιστον τον αύξοντα
αριθµό ή για µη επαναπληρούµενες φιάλες τον αριθµό παρτίδας, και

(f)

Τον αριθµό της έγκρισης τύπου.

1.8.7.5

Περιοδική επιθεώρηση, ενδιάµεση επιθεώρηση και έκτακτοι έλεγχοι

1.8.7.5.1

Ο σχετικός Φορέας πρέπει :

1.8.7.5.2

(a)
(b)

Να εκτελεί την ταυτοποίηση και να πιστοποιεί τη συµφωνία µε τα έγγραφα,
Να διενεργεί επιθεωρήσεις και να παρευρίσκεται στις δοκιµές προκειµένου να ελέγχει ότι
οι απαιτήσεις ικανοποιούνται,

(c)

Να εκδίδει εκθέσεις επί των αποτελεσµάτων των επιθεωρήσεων και δοκιµών, οι οποίες
µπορεί να καλύπτουν έναν ορισµένο αριθµό εξοπλισµού, και

(d)

Να διασφαλίζει ότι οι απαιτούµενες σηµάνσεις έχουν τοποθετηθεί.

Τα πρακτικά περιοδικών επιθεωρήσεων και δοκιµών των δοχείων πίεσης θα διατηρούνται από
τον αιτούντα τουλάχιστον έως την επόµενη περιοδική επιθεώρηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δεξαµενές, βλ. διατάξεις περί αρχείου της δεξαµενής στην 4.3.2.1.7

1.8.7.6

Επιτήρηση της υπηρεσίας επιθεώρησης εντός της επιχείρησης του αιτούντος

1.8.7.6.1

Ο αιτών πρέπει :

1.8.7.6.2

1.8.7.6.3

(a)

Να προβαίνει στη σύσταση µιας υπηρεσίας επιθεώρησης εντός της επιχείρησης µε ένα
ποιοτικό σύστηµα επιθεωρήσεων και δοκιµών που προβλέπεται στην 1.8.7.7.5 και υπό τον
όρο της ύπαρξης επιτήρησης,

(b)

Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το σύστηµα ποιότητας ως έχει
εγκριθεί και να διασφαλίζει ότι αυτό θα διατηρείται ικανοποιητικό και αποτελεσµατικό,

(c)

Να διορίζει εκπαιδευµένο και αρµόδιο προσωπικό για την υπηρεσία επιθεώρησης εντός
της επιχείρησης, και

(d)

Να επικολλά το καταχωρηµένο σήµα του Φορέα ελέγχου όπου αυτό απαιτείται.

Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να διενεργεί έναν αρχικό έλεγχο. Αν είναι ικανοποιητικός, ο
Φορέας επιθεώρησης θα εκδίδει µία εξουσιοδότηση για περίοδο µέχρι 3 χρόνια. Εξάλλου οι
ακόλουθες διατάξεις πρέπει να ικανοποιούνται :
(a)

Ο εν λόγω έλεγχος θα επιβεβαιώνει ότι οι επιθεωρήσεις και οι δοκιµές που έγιναν επί του
προϊόντος είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις της ADR,

(b)

Ο Φορέας επιθεώρησης µπορεί να εξουσιοδοτήσει την υπηρεσία επιθεώρησης εντός της
επιχείρησης του αιτούντος να επικολλά το καταχωρηµένο σήµα του Φορέα ελέγχου σε
κάθε εγκεκριµένο προϊόν.

(c)

Η εξουσιοδότηση µπορεί να αναθεωρηθεί µετά από ένα ικανοποιητικό έλεγχο τον
τελευταίο χρόνο πριν την εκπνοή της. Η νέα περίοδος ισχύος θα αρχίζει από την
ηµεροµηνία εκπνοής της εξουσιοδότησης, και

(d)

Οι ελεγκτές του Φορέα επιθεώρησης θα είναι αρµόδιοι να διεξάγουν την αξιολόγηση
συµµόρφωσης του προϊόντος που καλύπτεται από το σύστηµα ποιότητας.

Ο Φορέας επιθεώρησης πρέπει να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους κατά τη διάρκεια της
εξουσιοδότησης για να διασφαλίσει ότι ο αιτών διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας.
Οι ακόλουθες διατάξεις θα πρέπει να ικανοποιούνται:
(a)

Κατ’ ελάχιστο δύο έλεγχοι θα διενεργούνται σε περίοδο 12 µηνών,

(b)

Ο Φορέας επιθεώρησης ίσως απαιτήσει επιπρόσθετες επισκέψεις, εκπαίδευση, τεχνικές
αλλαγές, τροποποιήσεις του συστήµατος ποιότητας, να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη
διενέργεια επιθεωρήσεων και δοκιµών από τον αιτούντα,

(c)

Ο Φορέας επιθεώρησης θα αξιολογεί τυχόν αλλαγές στο σύστηµα ποιότητας και θα
αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας ικανοποιεί ακόµη τις
απαιτήσεις του αρχικού ελέγχου ή απαιτείται µία πλήρης επαναξιολόγηση,

(d)

Οι ελεγκτές του Φορέα επιθεώρησης θα είναι αρµόδιοι να διενεργούν την αξιολόγηση
συµµόρφωσης του προϊόντος που καλύπτεται από το σύστηµα ποιότητας, και

(e)

Ο Φορέας επιθεώρησης θα δίνει στον αιτούνται µία έκθεση επίσκεψης ή ελέγχου και, αν
έχει λάβει χώρα δοκιµή, ένα φύλλο δοκιµών.

1.8.7.6.4

Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τις σχετικές απαιτήσεις, ο Φορέας επιθεώρησης θα
διασφαλίσει ότι θα ληφθούν διορθωτικά µέτρα. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά µέτρα σε εύλογο
χρόνο, ο Φορέας επιθεώρησης θα αναστείλει ή θα ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας της
υπηρεσίας επιθεώρησης εντός της επιχείρησης. Η ειδοποίηση αναστολής ή ανάκλησης θα
µεταβιβάζεται στην αρµόδια υπηρεσία. Μία έκθεση θα συντάσσεται προς τον αιτούντα όπου θα
εκτίθενται λεπτοµερώς οι λόγοι για τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τον Φορέα ελέγχου.

1.8.7.7

Έγγραφα
Τα τεχνικά έγγραφα θα καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση συµµόρφωσης µε τις σχετικές
απαιτήσεις.

1.8.7.7.1

Έγγραφα για έγκριση τύπου
Ο αιτών θα παρέχει ανάλογα µε την περίπτωση:
(a)

Τον κατάλογο προτύπων που χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό και την κατασκευή,

(b)

Μία περιγραφή του πρωτοτύπου, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παραλλαγών,

(c)

Τις οδηγίες σύµφωνα µε τη σχετική στήλη του πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 ή έναν
κατάλογο επικίνδυνων εµπορευµάτων που θα µεταφερθούν για ειδικά προϊόντα,

(d)

Ένα διάγραµµα ή διαγράµµατα γενικής συναρµολόγησης,

(e)

Τα λεπτοµερή σχέδια, συµπεριλαµβανοµένων των διαστάσεων που χρησιµοποιούνται για
τους υπολογισµούς του προϊόντος, του λειτουργικού εξοπλισµού, του δοµικού
εξοπλισµού, τη σήµανση και/ή την επισήµανση που είναι απαραίτητη για την πιστοποίηση
της συµµόρφωσης,

(f)

Τις παρατηρήσεις υπολογισµού, τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα,

(g)

Τον κατάλογο του λειτουργικού εξοπλισµού µε τα σχετικά τεχνικά δεδοµένα και τις
πληροφορίες επί των συσκευών ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένου του υπολογισµού της
ικανότητας εκτόνωσης αν χρειάζεται,

(h)

Τον κατάλογο των υλικών που απαιτούνται από το πρότυπο για την κατασκευή, που
χρησιµοποιείται για κάθε εξάρτηµα, υποεξάρτηµα, επένδυση, λειτουργικό και δοµικό
εξοπλισµό και τις αντίστοιχες προδιαγραφές υλικών ή την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση
συµµόρφωσης προς την ADR,

(i)

Τα εγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας µόνιµης συναρµολόγησης,

1.8.7.7.2

(j)

Την περιγραφή της διαδικασίας θερµικής κατεργασίας (-ιών), και

(k)

Τις διαδικασίες, περιγραφές και καταγραφές όλων των σχετικών δοκιµών που
αναφέρονται στα πρότυπα ή την ADR για την έγκριση τύπου και για την κατασκευή.

Έγγραφα για την επίβλεψη της κατασκευής
Ο αιτών θα έχει διαθέσιµα ανάλογα µε την περίπτωση:
(a) Τα έγγραφα που αναφέρονται στην 1.8.7.7.1,
(b) Αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου,
(c) Τις διαδικασίες κατασκευής συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών δοκιµών,

1.8.7.7.3

(d)

Τα αρχεία κατασκευής,

(e)

Τα πιστοποιηµένα προσόντα των
συναρµολόγηση.

(f)

Τα πιστοποιηµένα προσόντα των χειριστών επιφορτισµένων για τις µη-καταστρεπτικές
δοκιµές.

(g)

Τα φύλλα δοκιµών των καταστρεπτικών και µη-καταστρεπτικών δοκιµών.

(h)

Τα αρχεία θερµικής κατεργασίας, και

(i)

Τα αρχεία βαθµονόµησης.

χειριστών

επιφορτισµένων

για την µόνιµη

Έγγραφα για αρχική επιθεώρηση και δοκιµές
Ο αιτών πρέπει να έχει διαθέσιµα, κατά περίπτωση:

1.8.7.7.4

(a)

Τα έγγραφα που αναφέρονται στις 1.8.7.7.1 και 1.8.7.7.2,

(b)

Τα πιστοποιητικά υλικών του προϊόντος και τυχόν υποπροϊόντων,

(c)

Τις υπεύθυνες δηλώσεις συµµόρφωσης και τα πιστοποιητικά υλικών του λειτουργικού
εξοπλισµού, και

(d)

Μία υπεύθυνη δήλωση συµµόρφωσης που θα περιλαµβάνει την περιγραφή του προϊόντος
και όλες τις παραλλαγές που υιοθετήθηκαν από την έγκριση τύπου.

Έγγραφα για περιοδικές επιθεωρήσεις, ενδιάµεσες επιθεωρήσεις και έκτακτους ελέγχους
Ο αιτών πρέπει να έχει διαθέσιµα, κατά περίπτωση:
(a)

Για δοχεία πίεσης, τα έγγραφα που ορίζουν ειδικές απαιτήσεις όταν η κατασκευή και οι
περιοδικές επιθεωρήσεις και τα πρότυπα δοκιµών το απαιτούν,

(b)

Για δεξαµενές:
(i)

το αρχείο δεξαµενής, και

(ii)

ένα ή περισσότερα των εγγράφων που αναφέρονται στην 1.8.7.7.1 έως 1.8.7.7.3.

1.8.7.7.5

Έγγραφα για την αξιολόγηση εσωτερικής υπηρεσίας επιθεώρησης της επιχείρησης
Ο αιτών για εσωτερική υπηρεσία επιθεώρησης της επιχείρησης θα πρέπει να έχει διαθέσιµα τα
έγγραφα του συστήµατος ποιότητας κατά περίπτωση σχετικά µε:

1.8.7.8

(a)

Την οργανωτική δοµή και τις ευθύνες,

(b)

Τις γενικές διατάξεις που αφορούν τις επιθεωρήσεις και δοκιµές, τον ποιοτικό έλεγχο, την
διασφάλιση ποιότητος και τη διαδικασία των εργασιών όπως επίσης τις συστηµατικές
ενέργειες που θα χρησιµοποιηθούν,

(c)

Τα αρχεία ποιότητας, όπως τα πρακτικά της επιθεώρησης, τα δεδοµένα των δοκιµών, τα
δεδοµένα της βαθµονόµησης και τα πιστοποιητικά,

(d)

Τις ανασκοπήσεις διαχείρισης για διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του
συστήµατος ποιότητος που προκύπτουν από τις επιθεωρήσεις σύµφωνα µε το 1.8.7.6,

(e)

Τη διαδικασία που περιγράφει τον τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών και
κανονισµών,

(f)

Τη διαδικασία ελέγχου των εγγράφων και την αναθεώρησή τους,

(g)

Τις διαδικασίες διαχείρισης µη-συµµορφούµενων προϊόντων, και

(h)

Τα προγράµµατα εκπαίδευσης και τις διαδικασίες ποιοτικών χαρακτηριστικών για το
σχετικό προσωπικό.

Προϊόντα κατασκευασµένα, εγκεκριµένα, επιθεωρηµένα και δοκιµασµένα σύµφωνα µε
πρότυπα
Οι απαιτήσεις του 1.8.7.7 θεωρούνται ότι έχουν ικανοποιηθεί εάν εφαρµόζονται τα ακόλουθα
πρότυπα :
Ισχύον υποτµήµα και
παράγραφος
από 1.8.7.7.1 έως
1.8.7.7.4

1.8.8

Αναφορές

Τίτλος εγγράφου

ΕΝ 12972:2007

∆εξαµενές για µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων - ∆οκιµή, επιθεώρηση
και σήµανση µεταλλικών δεξαµενών

∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση συµµόρφωσης φυσιγγίων αερίων
Κατά την αξιολόγηση της συµµόρφωσης των φυσιγγίων αερίων θα εφαρµόζεται µία από τις
ακόλουθες διαδικασίες:
(a) Η διαδικασία του τµήµατος 1.8.7 για τα µη-UN δοχεία πίεσης, εξαιρουµένης του
1.8.7.5, ή
(b) Η διαδικασία των υποτµηµάτων από 1.8.8.1 έως 1.8.8.7.

1.8.8.1

Γενικές διατάξεις

1.8.8.1.1

Η επίβλεψη της κατασκευής θα γίνεται από έναν φορέα Xa και οι απαιτούµενες δοκιµές βάσει
του 6.2.6 θα εκτελούνται είτε από τον εν λόγω φορέα Xa ή από φορέα IS εγκεκριµένο από τον
εν λόγω φορέα Xa. Για τον ορισµό των φορέων Xa και IS, βλ. ορισµούς στην 6.2.3.6.1. Η
αξιολόγηση συµµόρφωσης θα διενεργείται από την αρµόδια αρχή ενός Συµβαλλόµενου Μέρους
στην ADR, τον αντιπρόσωπο αυτής ή τον εγκεκριµένο από αυτή Φορέα ελέγχoυ.

1.8.8.1.2

Με την εφαρµογή του 1.8.8, ο αιτών θα αποδεικνύει, διασφαλίζει και δηλώνει µόνο µε δική του
ευθύνη τη συµµόρφωση των φυσιγγίων αερίων µε τις διατάξεις του 6.2.6 και όλες τις περαιτέρω
εφαρµοστέες διατάξεις της ADR.

1.8.8.1.3

Ο αιτών πρέπει να :
(a) ∆ιενεργεί µία εξέταση του πρωτοτύπου για κάθε τύπο φυσιγγίων αερίων
(συµπεριλαµβανοµένων των προς χρήση υλικών και των παραλλαγών αυτού του τύπου
για παράδειγµα αυτό που αφορά όγκους, πιέσεις και διατάξεις κλεισίµατος και
βαλβίδες) σύµφωνα µε το 1.8.8.2,
(b) Λειτουργεί ένα εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για σχεδιασµό, παραγωγή, επιθεώρηση
και δοκιµή σύµφωνα µε το 1.8.8.3,
(c) Λειτουργεί ένα εγκεκριµένο καθεστώς δοκιµών σύµφωνα µε το 1.8.8.4 για τις
απαιτούµενες βάσει του 6.2.6 δοκιµές,
(d) Καταθέσει αίτηση σε έναν φορέα Xa επιλογής του από το Συµβαλλόµενο Μέρος για την
έγκριση του συστήµατος ποιότητάς του περί επίβλεψης της κατασκευής και δοκιµής. Αν
ο αιτών δεν εδρεύει εντός του εδάφους ενός από τα Συµβαλλόµενα Μέρη, θα καταθέσει
αίτηση σε έναν φορέα Xa ενός Συµβαλλόµενου Μέρους πριν από την πρώτη µεταφορά
προς ένα Συµβαλλόµενο Μέρος,
(e) Αν το φυσίγγιο αερίου έχει τελικώς συναρµολογηθεί από εξαρτήµατα κατασκευασµένα
από τον αιτούντα από µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, να παράσχει έγγραφες οδηγίες
σχετικά µε τον τρόπο συναρµολόγησης και πλήρωσης των φυσιγγίων αερίου ώστε να
πληρούν τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού έγκρισης του πρωτοτύπου.

1.8.8.1.4

Όταν ο αιτών και οι επιχειρήσεις που συναρµολογούν ή γεµίζουν τα φυσίγγια αερίων σύµφωνα
µε τις οδηγίες του αιτούντα, µπορούν να αποδείξουν, προς ικανοποίηση του φορέα Xa, τη
συµµόρφωσή τους προς τις διατάξεις του 1.8.7.6 εξαιρουµένων των 1.8.7.6.1 (d) και 1.8.7.6.2
(b), δύνανται να συστήσουν µία υπηρεσία επιθεώρησης εντός της επιχείρησης η οποία µπορεί να
εκτελεί µέρος ή το σύνολο των επιθεωρήσεων και δοκιµών που ορίζονται στο 6.2.6.

1.8.8.2

Εξέταση του τύπου σχεδιασµού

1.8.8.2.1

Ο αιτών πρέπει να καταρτίσει τεχνική τεκµηρίωση για κάθε τύπο φυσιγγίων αερίου
συµπεριλαµβανοµένων και των εφαρµοσθέντων τεχνικών προτύπων. Αν επιλέξει να εφαρµόσει
ένα τεχνικό πρότυπο το οποίο δεν αναφέρεται στο 6.2.6, θα προσθέσει σε φωτοαντίγραφο το
εφαρµοσθέν πρότυπο στην τεκµηρίωση.

1.8.8.2.2

Ο αιτών θα διατηρεί την τεχνική τεκµηρίωση µαζί µε δείγµατα αυτού του τύπου στη διάθεση
του φορέα Xa κατά τη διάρκεια της παραγωγής και κατόπιν αυτής, για µία ελάχιστη περίοδο
πέντε ετών από την τελευταία ηµεροµηνία παραγωγής των φυσιγγίων αερίου σύµφωνα µε το
πιστοποιητικό εξέτασης του πρωτοτύπου.

1.8.8.2.3

Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, ο αιτών θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό ελέγχου του πρωτοτύπου
το οποίο θα ισχύει για µία µέγιστη περίοδο δέκα ετών. Θα προσθέτει το εν λόγω πιστοποιητικό
στην τεκµηρίωση. Το πιστοποιητικό αυτό του επιτρέπει να παράγει φυσίγγια αερίων αυτού του
τύπου για την εν λόγω περίοδο.

1.8.8.2.4

Εάν εντός της περιόδου αυτής οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της ADR (συµπεριλαµβανοµένων
των αναφερόµενων προτύπων) έχουν µεταβληθεί κατά τρόπο που το πρωτότυπο να µη
συµµορφώνεται πλέον µε αυτές, ο αιτών θα ανακαλεί το πιστοποιητικό τύπου εξέτασής του και
θα ενηµερώνει σχετικά τον φορέα Xa.

1.8.8.2.5

Κατόπιν προσεκτικού και πλήρους ελέγχου, ο αιτών δύναται να επανεκδίδει το πιστοποιητικό
για µέγιστη περίοδο δέκα ετών.

1.8.8.3

Επίβλεψη της κατασκευής

1.8.8.3.1

Η διαδικασία της εξέτασης του πρωτοτύπου καθώς και η διαδικασία κατασκευής θα υπόκεινται
σε επιθεώρηση από τον φορέα Xa προκειµένου να διασφαλίζεται ότι το πιστοποιηµένο από τον
αιτούντα πρωτότυπο και το προϊόν όπως πραγµατικά παράγεται συµµορφώνονται µε τις
διατάξεις του πιστοποιητικού του πρωτοτύπου και τις εφαρµοστέες διατάξεις της ADR. Σε
περίπτωση που ισχύει η 1.8.8.1.3 (e), οι επιχειρήσεις συναρµολόγησης και πλήρωσης θα
περιλαµβάνονται σε αυτή τη διαδικασία.

1.8.8.3.2

Ο αιτών πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να διασφαλίζει ότι η
διαδικασία κατασκευής είναι σύµφωνη µε τις εφαρµοστέες διατάξεις της ADR καθώς και του
πιστοποιητικού του πρωτοτύπου και των παραρτηµάτων αυτού. Σε περίπτωση που ισχύει η
1.8.8.1.3 (e), οι επιχειρήσεις συναρµολόγησης και πλήρωσης θα περιλαµβάνονται σε αυτή τη
διαδικασία.

1.8.8.3.3

Ο φορέας Xa θα:
(a) Εξακριβώνει τη συµµόρφωση της εξέτασης του πρωτοτύπου του αιτούντος καθώς και τη
συµµόρφωση του τύπου των φυσιγγίων αερίου µε την τεχνική τεκµηρίωση που ορίζεται
στο 1.8.8.2,
(b) Εξακριβώνει ότι η διαδικασία κατασκευής παράγει προϊόντα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
και την τεκµηρίωση που ισχύουν επί αυτής. Αν το φυσίγγιο αερίου συναρµολογείται
τελικώς από εξαρτήµατα κατασκευασµένα από τον αιτούντα από µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις, ο φορέας Xa οµοίως θα εξακριβώνει ότι τα φυσίγγια αερίων
συµµορφώνονται πλήρως µε όλες τις εφαρµοστέες διατάξεις κατόπιν της τελικής
συναρµολόγησης και πλήρωσης και ότι οι οδηγίες του αιτούντος εφαρµόζονται ορθά,
(c) Εξακριβώνει ότι το προσωπικό που έχει επιφορτιστεί µε τη µόνιµη συναρµογή των
εξαρτηµάτων και τις δοκιµές έχει τα κατάλληλα προσόντα ή είναι εγκεκριµένο,
(d) Καταγράφει τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεών του.

1.8.8.3.4

Εάν τα ευρήµατα του φορέα Xa καταδεικνύουν µη συµµόρφωση του πιστοποιητικού του
πρωτοτύπου του αιτούντος ή της διαδικασίας κατασκευής, ο εν λόγω φορέας θα απαιτεί τη λήψη
κατάλληλων διορθωτικών µέτρων ή την αφαίρεση του πιστοποιητικού από τον αιτούντα.

1.8.8.4

∆οκιµή στεγανότητας

1.8.8.4.1

Ο αιτών και οι επιχειρήσεις που τελικώς συναρµολογούν και γεµίζουν τα φυσίγγια αερίων
σύµφωνα µε τις οδηγίες του αιτούντος πρέπει να:
(a) ∆ιενεργούν τις απαιτούµενες βάσει του 6.2.6 δοκιµές,
(b) Καταγράφουν τα αποτελέσµατα των δοκιµών,
(c) Εκδίδουν ένα πιστοποιητικό συµµόρφωσης µόνο για φυσίγγια αερίων τα οποία
συµµορφώνονται πλήρως µε τις διατάξεις της εξέτασης του πρωτοτύπου και τις
εφαρµοστέες διατάξεις της ADR και τα οποία έχουν επιτύχει στις απαιτούµενες βάσει
του 6.2.6 δοκιµές,
(d) ∆ιατηρούν την οριζόµενη στο 1.8.8.7 τεκµηρίωση κατά τη διάρκεια της παραγωγής και
κατόπιν αυτής για µία ελάχιστη περίοδο πέντε ετών από την τελευταία ηµεροµηνία

παραγωγής των φυσιγγίων αερίων που ανήκουν σε µία έγκριση τύπου προς επιθεώρηση
από τον φορέα Xa σε µη καθορισµένα χρονικά διαστήµατα,
(e) Τοποθετούν ένα ανθεκτικό και ευανάγνωστο σήµα που να προσδιορίζει τον τύπο του
φυσιγγίου αερίου, τον αιτούντα και την ηµεροµηνία παραγωγής ή τον αριθµό παρτίδας.
Σε περίπτωση που λόγω περιορισµένου διαθέσιµου χώρου το σήµα δεν µπορεί να
τοποθετηθεί επί του σώµατος του φυσιγγίου αερίου, θα τοποθετούν µία ανθεκτική
ετικέτα µε τις εν λόγω πληροφορίες επί του φυσιγγίου αερίου ή θα την τοποθετούν µαζί
µε το φυσίγγιο αερίου σε µία εσωτερική συσκευασία.
1.8.8.4.2

Ο φορέας Xa θα:
(a) ∆ιενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις και δοκιµές σε µη καθορισµένα χρονικά
διαστήµατα, αλλά τουλάχιστον λίγο µετά την έναρξη παραγωγής ενός τύπου φυσιγγίων
αερίων και εν συνέχεια τουλάχιστον κάθε τρία έτη, προκειµένου να εξακριβώνεται ότι η
διαδικασία για την εξέταση του πρωτοτύπου καθώς και η κατασκευή και οι δοκιµές του
προϊόντος εκτελούνται σύµφωνα µε το πιστοποιητικό του πρωτοτύπου και τις σχετικές
διατάξεις,
(b) Ελέγχει τα πιστοποιητικά που παρέχει ο αιτών,
(c) Εκτελεί τις απαιτούµενες βάσει του 6.2.6 δοκιµές ή θα εγκρίνει το πρόγραµµα δοκιµών
και την εκτέλεση των δοκιµών από τις υπηρεσίες επιθεώρησης εντός της επιχείρησης.

1.8.8.4.3

Το πιστοποιητικό θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο:
(a) Την ονοµασία και τη διεύθυνση του αιτούντος και, στις περιπτώσεις που η τελική
συναρµολόγηση δεν εκτελείται από τον αιτούντα αλλά από µία ή περισσότερες
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις έγγραφες οδηγίες του αιτούντος, την ονοµασία και τη
διεύθυνση των επιχειρήσεων αυτών,
(b) Μία αναφορά στην έκδοση της ADR και τα πρότυπα που χρησιµοποιήθηκαν κατά την
κατασκευή και τις δοκιµές,
(c) Το αποτέλεσµα των επιθεωρήσεων και των δοκιµών,
(d) Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για σήµανση όπως απαιτείται στην 1.8.8.4.1 (e).

1.8.8.5

1.8.8.6

(∆εσµευµένο)

Επίβλεψη της υπηρεσίας επιθεώρησης εντός της επιχείρησης
Όταν ο αιτών ή η επιχείρηση που συναρµολογεί ή γεµίζει φυσίγγια αερίων έχει δηµιουργήσει
µία υπηρεσία επιθεώρησης εντός της επιχείρησης, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του 1.8.7.6 µε
εξαίρεση τις 1.8.7.6.1 (d) και 1.8.7.6.2 (b). Η επιχείρηση που συναρµολογεί ή γεµίζει φυσίγγια
αερίων θα συµµορφώνεται µε τις διατάξεις που ισχύουν για τον αιτούντα.

1.8.8.7

Έγγραφα
Θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των 1.8.7.7.1, 1.8.7.7.2, 1.8.7.7.3 και 1.8.7.7.5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.9
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
1.9.1

Σύµφωνα µε το Άρθρο 4, παράγραφος 1 της ADR, η είσοδος επικίνδυνων εµπορευµάτων
στην επικράτεια των Συµβαλλόµενων Μερών µπορεί να υπόκειται σε κανονισµούς ή
απαγορεύσεις που επιβάλλονται για άλλους λόγους διαφορετικούς της ασφάλειας κατά τη
µεταφορά. Τέτοιοι κανονισµοί ή απαγορεύσεις θα δηµοσιεύονται σε κατάλληλη µορφή.

1.9.2

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του 1.9.3, ένα Συµβαλλόµενο Μέρος µπορεί να επιβάλλει
πρόσθετες στην ADR διατάξεις, σε οχήµατα που αναλαµβάνουν τη διεθνή µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων οδικώς στην επικράτειά του, εφόσον αυτές οι διατάξεις δεν
έρχονται σε αντίθεση µε το Άρθρο 2, παράγραφος 2 της Συµφωνίας, και περιέχονται στην
εγχώρια νοµοθεσία που εφαρµόζεται οµοίως σε οχήµατα που αναλαµβάνουν την εσωτερική
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων οδικώς στο έδαφος αυτού του Συµβαλλόµενου
Μέρους.

1.9.3

Πρόσθετες διατάξεις που εµπίπτουν στο αντικείµενο του 1.9.2 είναι ακολούθως:
(a)

Πρόσθετες απαιτήσεις ασφαλείας ή περιορισµοί σχετικά µε οχήµατα που
χρησιµοποιούν υποδοµές όπως γέφυρες ή σήραγγες, οχήµατα που χρησιµοποιούν
συνδυασµένα µέσα µεταφοράς όπως πορθµεία ή τρένα, ή οχήµατα που εισέρχονται ή
εξέρχονται από λιµάνια ή άλλους µεταφορικούς τερµατικούς σταθµούς,

(b)

Απαιτήσεις για τα οχήµατα να ακολουθούν προδιαγεγραµµένα δροµολόγια για την
αποφυγή εµπορικών ή οικιστικών περιοχών, περιοχών ευαίσθητων περιβαλλοντικά,
βιοµηχανικές ζώνες που περικλείουν επικίνδυνες εγκαταστάσεις ή δρόµους που
παρουσιάζουν σοβαρούς φυσικούς κινδύνους,

(c)

Απαιτήσεις άµεσης ανάγκης σχετικά µε το δροµολόγιο ή τη στάθµευση οχηµάτων που
µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, σεισµού,
ατυχήµατος, απεργιών, διαδηλώσεων ή στρατιωτικών εχθροπραξιών,

(d)

Περιορισµοί στην κυκλοφορία επικίνδυνων εµπορευµάτων σε ορισµένες µέρες της
εβδοµάδας ή του έτους.

1.9.4

Η αρµόδια αρχή του Συµβαλλόµενου Μέρους που εφαρµόζει στην επικράτειά του κάθε
συµπληρωµατική διάταξη σε συµφωνία µε τους σκοπούς του 1.9.3 (a) και (d) ως παραπάνω,
θα ενηµερώνουν τη Γραµµατεία της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων Εθνών για την
Ευρώπη για τις συµπληρωµατικές διατάξεις, τις οποίες η Γραµµατεία θα θέσει υπόψη των
Συµβαλλόµενων Μερών1.

1.9.5

Περιορισµοί στις σήραγγες
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ∆ιατάξεις που αφορούν σε περιορισµούς για τη διέλευση οχηµάτων διαµέσου
των οδικών σηράγγων περιλαµβάνονται επίσης στο Κεφάλαιο 8.6.

1.9.5.1

Γενικές διατάξεις
Κατά την εφαρµογή περιορισµών στη διέλευση οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα
εµπορεύµατα διαµέσου σηράγγων, η αρµόδια αρχή θα ταξινοµεί την οδική σήραγγα σε µία

1

Το κείµενο των Γενικών Κατευθυντήριων Γραµµών για τον υπολογισµό των κινδύνων κατά την οδική µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών, Οικονοµική
Επιτροπή για την Ευρώπη (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

από τις κατηγορίες σηράγγων που ορίζονται στην 1.9.5.2.2. Θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη τα χαρακτηριστικά της σήραγγας, η εκτίµηση κινδύνου συµπεριλαµβανοµένης της
διαθεσιµότητας και της καταλληλότητας εναλλακτικών οδών και τρόπων και η διαχείριση
κυκλοφορίας. Η ίδια σήραγγα µπορεί να καταχωρίζεται σε περισσότερες από µία κατηγορίες
σηράγγων, π.χ. ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας, ή τη µέρα της εβδοµάδας κ.λπ.
1.9.5.2

Κατηγοριοποίηση

1.9.5.2.1

Η κατηγοριοποίηση θα βασίζεται στην υπόθεση ότι µέσα σε σήραγγες υπάρχουν τρεις
σηµαντικοί κίνδυνοι που µπορεί να προκαλέσουν πολυάριθµα θύµατα ή σοβαρή ζηµιά στην
δοµή της σήραγγας :

1.9.5.2.2

(a)

Οι εκρήξεις,

(b)

Η απελευθέρωση τοξικών αερίων ή πτητικών τοξικών υγρών,

(c)

Οι πυρκαγιές.

Οι πέντε κατηγορίες σηράγγων είναι οι ακόλουθες :
Κατηγορία σήραγγας Α :
Κανένας περιορισµός για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Κατηγορία σήραγγας Β :
Περιορισµός για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων που µπορεί να οδηγήσουν σε πολύ
µεγάλη έκρηξη.
Τα ακόλουθα επικίνδυνα εµπορεύµατα θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό1 :
Κλάση 1:
Κλάση 3:
Κλάση 4.1:

Οµάδες συµβατότητας Α και L,
Κωδικοί ταξινόµησης D (αριθµ. UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 και 3379),
Κωδικοί ταξινόµησης D και DT, και
Αυτενεργείς ουσίες, τύπου Β (αριθµ. UN 3221, 3222, 3231 και 3232),
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β (αριθµ. UN 3101, 3102, 3111 και 3112).
Όταν η συνολική καθαρή εκρηκτική µάζα ανά µονάδα µεταφοράς είναι µεγαλύτερη από
1 000 kg:
Κλάση 1:
Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2 και 1.5 (µε εξαίρεση τις οµάδες συµβατότητας A και
L).
Όταν µεταφέρονται σε δεξαµενές :
Κλάση 2 :
Κωδικοί ταξινόµησης F, TF και TFC,
Κλάση 4.2: Οµάδα συσκευασίας Ι,
Κλάση 4.3: Οµάδα συσκευασίας Ι,
Κλάση 5.1: Οµάδα συσκευασίας Ι.
Κλάση 6.1: Αριθµ. UN 1510

1

Η αξιολόγηση βασίζεται στις ενδογενείς επικίνδυνες ιδιότητες των εµπορευµάτων, τους τύπους συγκράτησης και τις
µεταφερόµενες ποσότητες.

Κατηγορία σήραγγας C :
Περιορισµός για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων που µπορεί να οδηγήσουν σε πολύ
µεγάλη έκρηξη, σε µεγάλη έκρηξη ή σε µεγάλη διαρροή τοξικών ουσιών :
Τα ακόλουθα επικίνδυνα εµπορεύµατα θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό 2 :
τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που απαγορεύονται στην κατηγορία σηράγγων Β, και
τα ακόλουθα επικίνδυνα εµπορεύµατα :
Κλάση 1:

Υποδιαιρέσεις 1.1, 1.2 και 1.5 (µε εξαίρεση τις οµάδες συµβατότητας A και
L), και
Υποδιαίρεση 1.3 (οµάδες συµβατότητας Η και J),
Κλάση 7:
Αριθµ. UN 2977 και 2978.
Όταν η συνολική καθαρή εκρηκτική µάζα ανά µονάδα µεταφοράς είναι µεγαλύτερη από
5 000 kg :
Κλάση 1:
Υποδιαίρεση 1.3 (οµάδες συµβατότητας C και G)
Όταν µεταφέρονται σε δεξαµενές :
Κλάση 2:
Κωδικοί ταξινόµησης 2Α, 2Ο, 3Α και 3Ο, και κωδικοί ταξινόµησης που
περιέχουν µόνο το γράµµα Τ ή τις οµάδες γραµµάτων ΤC, TO και ΤΟC
Kλάση 3:
Οµάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόµησης FC, FT1, FT2 και FTC,
Κλάση 6.1: Οµάδα συσκευασίας Ι, µε εξαίρεση αριθµ. UN 1510
Κλάση 8:
Οµάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόµησης CT1, CFT και COT.

Κατηγορία σήραγγας D :
Περιορισµός για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων που µπορεί να οδηγήσουν σε πολύ
µεγάλη έκρηξη, σε µεγάλη έκρηξη, σε µεγάλη διαρροή τοξικών ουσιών ή σε µεγάλη
πυρκαγιά :
Τα ακόλουθα επικίνδυνα εµπορεύµατα θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό2:
τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που απαγορεύονται στην κατηγορία σηράγγων C, και
τα ακόλουθα επικίνδυνα εµπορεύµατα :
Κλάση 1:
Υποδιαίρεση 1.3 (οµάδες συµβατότητας C και G),
Κλάση 2:
Κωδικοί ταξινόµησης F, FC, T, TF, TC, TO, TFC και TOC,
Κλάση 4.1: Αυτενεργείς ουσίες, τύπων C, D, E και F, και
Αριθµ. UN 2956, 3241, 3242, 3251, 3531, 3532, 3533 και 3534.
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια, τύπων C, D, E και F,
Κλάση 6.1: Οµάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόµησης TF1,TFC και ΤFW και UN
3507 και
Τοξικές διά εισπνοής καταχωρήσεις για τις οποίες η ειδική διάταξη 354
τοποθετείται στη στήλη (6) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2, και
καταχωρήσεις τοξικών ουσιών διά εισπνοής των αριθµ. UN 3381 έως 3390,
Κλάση 8:
Οµάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόµησης CT1, CFT και COT
Κλάση 9:
Κωδικοί ταξινόµησης Μ9 και Μ10
Όταν µεταφέρονται χύδην ή σε δεξαµενές :
Κλάση 3
Κλάση 4.2: Οµάδα συσκευασίας ΙΙ,
Κλάση 4.3: Οµάδα συσκευασίας ΙΙ,
Κλάση 6.1: Οµάδα συσκευασίας IΙ, και
Οµάδα συσκευασίας IΙI για κωδικό ταξινόµησης ΤF2,
Κλάση 8:
Οµάδα συσκευασίας Ι για κωδικούς ταξινόµησης CF1, CFT και CW1, και
Οµάδα συσκευασίας ΙΙ για κωδικούς ταξινόµησης CF1 και CFT
Κλάση 9:
Κωδικοί ταξινόµησης Μ2 και Μ3.

2

Η αξιολόγηση βασίζεται στις ενδογενείς επικίνδυνες ιδιότητες των εµπορευµάτων, τους τύπους συγκράτησης και τις
µεταφερόµενες ποσότητες.

Κατηγορία σήραγγας E :
Περιορισµός για τη µεταφορά όλων των επικίνδυνων εµπορευµάτων εκτός αυτών για τα
οποία υπάρχει η ένδειξη «(-)» στην στήλη (15) του Πίνακα Α του Κεφαλαίου 3.2 και για όλα
τα επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3.4 αν οι
µεταφερόµενες ποσότητες υπερβαίνουν τους 8 τόνους συνολικής µεικτής µάζας ανά µονάδα
µεταφοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που ταξινοµούνται στους αριθµ. UN 2919 και
3331, οι περιορισµοί για τη διέλευση διαµέσω σηράγγων, µπορεί, ωστόσο, να συµπεριλαµβάνονται στη ειδική συµφωνία εγκεκριµµένη από την(-ις) αρµόδια(-ες) αρχή(-ές) στη βάση της
1.7.4.2.
1.9.5.3

∆ιατάξεις για την οδική σήµανση και την κοινοποίηση των περιορισµών

1.9.5.3.1

Τα Συµβαλλόµενα Μέρη πρέπει να υποδεικνύουν τις απαγορεύσεις σε σήραγγες και τις
εναλλακτικές διαδροµές µέσω της οδικής σήµανσης.

1.9.5.3.2

Για το λόγο αυτό τα Συµβαλλόµενα Μέρη, µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις πινακίδες C, 3h
και D, 10a, 10b και 10c σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Βιέννης για τη οδική κυκλοφορία
(Vienna Convention on Road Signs and Signals), (Βιέννη 1968) και την Ευρωπαϊκή
Συµφωνία που συµπληρώνει τη Σύµβαση (Γενεύη, 1971) όπως ερµηνεύεται από το Ψήφισµα
για την οδική κυκλοφορία (Resolution on Road Signs and Signals, R.E.2) της οµάδας
εργασίας οδικών µεταφορών της Επιτροπής εσωτερικών (εγχώριων) µεταφορών της UNECE
όπως τροποποιήθηκε.

1.9.5.3.3

Προκειµένου να διευκολυνθεί η διεθνής αντίληψη της σήµανσης, το σύστηµα σήµανσης
που υποδεικνύεται στη Σύµβαση της Βιέννης βασίζεται στη χρήση σχηµάτων και χρωµάτων
χαρακτηριστικών κάθε κατηγορίας σηµάτων, όπου αυτό είναι δυνατό, στη χρήση γραφικών
συµβόλων παρά περιγραφών. Όπου τα Συµβαλλόµενα Μέρη θεωρήσουν απαραίτητο να
τροποποιήσουν τα σήµατα και τα σύµβολα που υποδεικνύονται, οι τροποποιήσεις που
γίνονται δεν θα πρέπει να µεταβάλλουν τα σηµαντικά τους χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση
που τα Συµβαλλόµενα Μέρη δεν εφαρµόζουν τη Συνθήκη της Βιέννης, τα υποδεικνυόµενα
σήµατα και σύµβολα µπορούν να τροποποιηθούν, αρκεί οι τροποποιήσεις που γίνονται να
µην µεταβάλλουν τον κύριο σκοπό τους.

1.9.5.3.4

Η οδική σήµανση που έχει σκοπό να απαγορεύσει την πρόσβαση οχηµάτων που µεταφέρουν
επικίνδυνα εµπορεύµατα σε οδικές σήραγγες θα πρέπει να τοποθετείται σε σηµείο όπου
είναι δυνατή η επιλογή εναλλακτικών διαδροµών.

1.9.5.3.5

Όταν η πρόσβαση σε µία σήραγγα είναι περιορισµένη ή υποδεικνύονται εναλλακτικές
διαδροµές, η σήµανση θα πρέπει να εκτίθενται µε επιπρόσθετες πινακίδες ως ακολούθως :
Καµµία σήµανση : κανένας περιορισµός
Σήµανση µε µία επιπρόσθετη πινακίδα που φέρει το γράµµα Β : εφαρµόζεται σε οχήµατα
που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες της
κατηγορίας Β,
Σήµανση µε µία επιπρόσθετη πινακίδα που φέρει το γράµµα C : εφαρµόζεται σε οχήµατα
που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες της
κατηγορίας C,
Σήµανση µε µία επιπρόσθετη πινακίδα που φέρει το γράµµα D : εφαρµόζεται σε οχήµατα
που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες της
κατηγορίας D,

Σήµανση µε µια επιπρόσθετη πινακίδα που φέρει το γράµµα E : εφαρµόζεται σε οχήµατα
που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα που δεν επιτρέπονται σε σήραγγες της
κατηγορίας E.
1.9.5.3.6

Περιορισµοί σήραγγας πρέπει να ισχύουν για τις µονάδες µεταφοράς για τα οποία απαιτείται
η σήµανση της πινακίδας πορτοκαλί χρώµατος σύµφωνα µε το 5.3.2, εκτός από τη
µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων για την οποία αναγράφεται «(−)», στη στήλη (15) του
πίνακα A του Κεφαλαίου 3.2. Για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα που κατατάσσονται στον
αριθµό UN 2919 και 3331, περιορισµοί όσον αφορά τη διέλευση από σήραγγες µπορεί,
ωστόσο, να αποτελούν µέρος του ειδικού καθεστώτος εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή
(-ες) µε βάση το 1.7.4.2. Για κατηγορίες σηράγγων Ε, ισχύουν επίσης για τις µονάδες
µεταφοράς για τις οποίες απαιτείται σήµανση σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4.13 ή που
µεταφέρουν εµπορευµατοκιβώτια για τα οποία απαιτείται σήµανση σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.4.13.
Περιορισµοί σήραγγας δεν ισχύουν όταν µεταφέρονται επικίνδυνα εµπορεύµατα σύµφωνα
µε το 1.1.3, εκτός από την περίπτωση που οι µονάδες µεταφοράς που µεταφέρουν τα
εµπορεύµατα αυτά φέρουν σήµανση σύµφωνα µε το 3.4.13 που υπόκειται στο 3.4.14.

1.9.5.3.7

Οι περιορισµοί θα δηµοσιεύονται επίσηµα και θα διατίθενται δηµόσια. Τα Συµβαλλόµενα
Μέρη θα ειδοποιήσουν τη γραµµατεία της UNECE σχετικά µε αυτούς τους περιορισµούς
και η γραµµατεία θα κοινοποιήσει αυτές τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα της.

1.9.5.3.8

Όταν τα Συµβαλλόµενα Μέρη εφαρµόζουν συγκεκριµένα µέτρα λειτουργίας που σχεδιάστηκαν
για τη µείωση των κινδύνων που σχετίζονται µε µερικά ή όλα τα οχήµατα που
χρησιµοποιούν σήραγγες, σαν ανακοίνωση πριν την είσοδο ή τη διέλευση σε εφοδιοποµπή
συνοδεία συνοδευτικών οχηµάτων, τέτοια µέτρα λειτουργίας θα δηµοσιεύονται επίσηµα και
θα διατίθενται δηµόσια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.10
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (SECURITY*)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ως “ασφάλεια” (security) νοούνται τα µέτρα ή οι
προφυλάξεις που λαµβάνονται για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας κλοπής ή κατάχρησης
επικίνδυνων εµπορευµάτων που µπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους, περιουσίες ή το
περιβάλλον.
1.10.1

Γενικές διατάξεις

1.10.1.1

Όλα τα άτοµα που εµπλέκονται στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων θα πρέπει να
θεωρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο Κεφάλαιο αυτό ισόµετρες των
ευθυνών τους.

1.10.1.2

Επικίνδυνα εµπορεύµατα θα παραδίδονται για µεταφορά µόνο στα κατάλληλα
αναγνωρισµένα άτοµα.

1.10.1.3

Περιοχές σε προσωρινούς σταθµούς αποθήκευσης, προσωρινές τοποθεσίες αποθήκευσης,
σταθµούς οχηµάτων, περιοχές αγκυροβολίων και σιδηροδροµικούς σταθµούς σύνδεσης
συρµών, που χρησιµοποιούνται για προσωρινή αποθήκευση κατά τη µεταφορά επικίνδυνων
εµπορευµάτων θα πρέπει να ασφαλίζονται κατάλληλα, να φωτίζονται επαρκώς και όπου
αυτό είναι δυνατό και απαραίτητο, να µην είναι προσβάσιµες στο κοινό.

1.10.1.4

Κάθε µέλος του πληρώµατος οχήµατος θα πρέπει να φέρει µέσα αναγνώρισης που
περιλαµβάνουν φωτογραφία τους, κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.

1.10.1.5

Οι επιθεωρήσεις ασφάλειας, σε συµφωνία µε το 1.8.1 και 7.5.1.1, θα καλύπτουν τα
κατάλληλα µέτρα ασφάλειας.

1.10.1.6

Οι αρµόδιες αρχές θα τηρούν ενηµερωµένα αρχεία των έγκυρων πιστοποιητικών
εκπαίδευσης για τους οδηγούς σύµφωνα µε το 8.2.1 που εκδίδονται από αυτές ή από κάθε
αναγνωρισµένο οργανισµό.

1.10.2.

Εκπαίδευση σε σχέση µε την ασφάλεια (security)

1.10.2.1

Η εκπαίδευση και η επανεκπαίδευση που προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο 1.3 πρέπει να
περιλαµβάνουν επίσης στοιχεία ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια. Η επανεκπαίδευση σε
θέµατα ασφάλειας δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται µόνο µε αλλαγές κανονισµών.

1.10.2.2.

Η εκπαίδευση για την ενηµερότητα σε θέµατα ασφάλειας (security) θα αναφέρεται στη φύση
των κινδύνων που σχετίζονται µε την ασφάλεια, την αναγνώρισή τους, τις µεθόδους για την
µείωση του κινδύνου και µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται σε περίπτωση παραβίασης της
ασφάλειας. Θα πρέπει να περιλαµβάνει πληροφόρηση για τα σχέδια ασφάλειας (αν
υπάρχουν) συνεκτιµώντας τις ευθύνες και τα καθήκοντα των επιµέρους προσώπων και το
τµήµα που τους αναλογεί στην εφαρµογή του σχεδίου ασφάλειας.

1.10.2.3

Η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται ή να βεβαιώνεται κατά την πρόσληψη σε µία
θέση που σχετίζεται µε τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και να συµπληρώνεται
περιοδικώς µε ανανεωτική εκπαίδευση.

-----------------* Στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση µε την αγγλική, δεν υπάρχει ένας όρος που να διαφοροποιεί τον όρο
“security” από τον όρο “safety”
1.10.2.4
Ο εργοδότης πρέπει να τηρεί αρχείο ολόκληρης της ληφθείσας εκπαίδευσης για τη ασφάλεια
(security) το οποίο να τίθεται στη διάθεση του εργαζοµένου ή της αρµόδιας αρχής κατόπιν

σχετικού αιτήµατος. Το αρχείο πρέπει να τηρείται από τον εργοδότη για περίοδο που
καθορίζεται από την αρµόδια αρχή.
1.10.3.

∆ιατάξεις για επικίνδυνα εµπορεύµατα ισχυρών συνεπειών

1.10.3.1

Ορισµός επικίνδυνων εµπορευµάτων ισχυρών συνεπειών

1.10.3.1.1

Επικίνδυνα εµπορεύµατα ισχυρών συνεπειών είναι αυτά για τα οποία υπάρχει η πιθανότητα
χρήσης σε τροµοκρατική ενέργεια και η οποία µπορεί, ως εκ τούτου, να προκαλέσει
σοβαρές συνέπειες, όπως οι µαζικές απώλειες, µαζικές καταστροφές ή, ιδιαίτερα για την
Κλάση 7, µαζικές κοινωνικο-οικονοµικές αναταραχές.

1.10.3.1.2

Τα επικίνδυνα εµπορεύµατα ισχυρών συνεπειών των Κλάσεων εκτός της Κλάσης 7 είναι
εκείνα που αναφέρονται στον Πίνακα 1.10.3.1.2 ακολούθως και µεταφέρονται σε ποσότητες
µεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται σ' αυτόν.

Πίνακας 1.10.3.1.2 Κατάλογος επικίνδυνων εµπορευµάτων ισχυρών συνεπειών
Κλάση Υποδιαίρεση
Ουσία ή είδος
Ποσότητα
∆εξαµενή
Μεταφορά
(l)c
χύδην
(kg)d
a
a
1
1.1
Εκρηκτικά
a
a
1.2
Εκρηκτικά
a
a
1.3
Εκρηκτικά της οµάδας συµβατότητας C
a
a
1.4
Εκρηκτικά της αριθµ.UN 0104, 0237,
0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366,
0440, 0441, 0455, 0456 και 0500
a
1.5
Εκρηκτικά
0
a
2
Εύφλεκτα αέρια (κωδικοί ταξινόµησης
3 000
που συµπεριλαµβάνουν µόνο το γράµµα
F)
a
Τοξικά αέρια (κωδικοί ταξινόµησης που
0
συµπεριλαµβάνουν τα γράµµατα Τ, TF,
TC, TO, TFC ή TOC) εξαιρουµένων των
αερολυµάτων
a
3
Εύφλεκτα
υγρά
των
οµάδων
3 000
συσκευασίας Ι και ΙΙ
a
Απευαισθητοποιηµένα υγρά εκρηκτικά
0
a
a
4.1
Απευαισθητοποιηµένα εκρηκτικά
a
4.2
Ουσίες της οµάδας συσκευασίας Ι
3 000
a
4.3
Ουσίες της οµάδας συσκευασίας Ι
3 000
a
5.1
Οξειδωτικά
υγρά
της
οµάδας
3 000
συσκευασίας Ι
Υπερχλωρικά,
νιτρικό
αµµώνιο,
3 000
3 000
λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο
και γαλακτώµατα νιτρικού αµµωνίου ή
αιωρήµατα ή γιέλες (gels)
a
6.1
Τοξικές ουσίες της οµάδας συσκευασίας
0
Ι
a
6.2
Μολυσµατικές ουσίες της Κατηγορίας Α
0
(αριθµ. UN 2814 και 2900, εξαιρουµένων
των υλικών ζωϊκής προέλευσης)
a
8
∆ιαβρωτικές
ουσίες
της
οµάδας
3 000
συσκευασίας Ι
a
b
c

d

Κόλα
(kg)
0
0
0
0

0
b

0

b

0
0
b
b
b

b

0
0
b

Μη εφαρµόσιµο
Oι διατάξεις του 1.10.3 δεν εφαρµόζονται, για οποιαδήποτε ποσότητα.
Η τιµή που αναγράφεται σε αυτή τη στήλη εφαρµόζεται µόνο αν είναι εξουσιοδοτηµένη η µεταφορά σε
δεξαµενές σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 3.2, Πίνακας Α, στήλη (10) ή (12). Για ουσίες που δεν υπάρχει
εξουσιοδότηση µεταφοράς τους σε δεξαµενές, η ένδειξη στην παρούσα στήλη δεν είναι σχετική.
Η τιµή που αναγράφεται σε αυτή τη στήλη εφαρµόζεται µόνο αν είναι εξουσιοδοτηµένη η µεταφορά
χύδην σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 3.2, Πίνακας Α, στήλη (10) ή (17). Για ουσίες που δεν υπάρχει
εξουσιοδότηση µεταφοράς τους χύδην, η ένδειξη στην παρούσα στήλη δεν είναι σχετική.

1.10.3.1.3 Για τα επικίνδυνα εµπορεύµατα της Κλάσης 7, ραδιενεργό υλικό ισχυρής συνέπειας είναι αυτό
µε ενεργότητα ίση µε ή µεγαλύτερη από το όριο ασφαλείας µεταφοράς που είναι 3.000 A2 ανά
µεµονωµένο κόλο (βλέπε επίσης 2.2.7.2.2.1) εκτός από τα ακόλουθα ραδιονουκλεΐδια όπου το
όριο ασφαλείας µεταφοράς δίνεται στον Πίνακα 1.10.3.1.3 παρακάτω.
Πίνακας 1.10.3.1.3 Όρια ασφαλείας µεταφοράς για συγκεκριµένα ραδιονουκλεΐδια
Στοιχείο

Ραδιονουκλεΐδιο

Όριο ασφαλείας µεταφοράς (TBq)

Αµερίκιο

Am-241

0.6

Χρυσός

Au-198

2

Κάδµιο

Cd-109

200

Καλιφόρνιο

Cf-252

0.2

Κιούριο

Cm-244

0.5

Κοβάλτιο

Co-57

7

Κοβάλτιο

Co-60

0.3

Καίσιο

Cs-137

1

Σίδηρος

Fe-55

8 000

Γερµάνιο

Ge-68

7

Γαδολίνιο

Gd-153

10

Ιρίδιο

Ir-192

0.8

Νικέλιο

Ni-63

600

Παλλάδιο

Pd-103

900

Προµήθειο

Pm-147

400

Πολώνιο

Po-210

0.6

Πλουτώνιο

Pu-238

0.6

Πλουτώνιο

Pu-239

0.6

Ράδιο

Ra-226

0.4

Ρουθήνιο

Ru-106

3

Σελήνιο

Se-75

2

Στρόντιο

Sr-90

10

Θάλλιο

Tl-204

200

Θούλιο

Tm-170

200

Υττέρβιο

Yb-169

3

1.10.3.1.4

Για τα µείγµατα των ραδιονουκλεϊδίων, ο προσδιορισµός του κατά πόσον ή όχι το όριο
ασφαλείας µεταφοράς έχει τηρηθεί ή έχει υπερβεί µπορεί να υπολογιστεί από το άθροισµα
των λόγων της παρούσας ενεργότητας για κάθε ραδιονουκλεΐδιο διαιρούµενο µε το όριο
ασφαλείας µεταφοράς για το εν λόγω ραδιονουκλεΐδιο. Εάν το άθροισµα των κλασµάτων
είναι µικρότερο από ένα, τότε το όριο ραδιενέργειας για το µείγµα δεν έχει επιτευχθεί ούτε
το έχει υπερβεί.

Ο υπολογισµός αυτός µπορεί να γίνει µε τον τύπο:

Όπου:
Αi = ενεργότητα του ραδιονουκλεϊδίου i η οποία υπάρχει στο κόλο (TBq)
Ti = όριο ασφαλείας µεταφοράς για το ραδιονουκλεΐδιο i (TBq).
1.10.3.1.5

Όταν το ραδιενεργό υλικό κατέχει δευτερεύοντες κινδύνους άλλων Κλάσεων, τα κριτήρια
του πίνακα 1.10.3.1.2 θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη (βλ. επίσης 1.7.5).

1.10.3.2

Σχέδια για την ασφάλεια

1.10.3.2.1

Οι µεταφορείς, οι αποστολείς και οι λοιποί συµµετέχοντες όπως ορίζονται στο 1.4.2 και
1.4.3 που εµπλέκονται στη µεταφορά φορτίου επικίνδυνων εµπορεύµατων ισχυρών
συνεπειών (βλέπε Πίνακα 1.10.3.1.2) ή ραδιενεργό υλικό ισχυρών συνεπειών (βλέπε
1.10.3.1.3) πρέπει να υιοθετούν, εφαρµόζουν και συµµορφώνονται µε σχέδιο για την
ασφάλεια που αναφέρεται κατ’ ελάχιστον στα στοιχεία που ορίζονται στην 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2

Το σχέδιο για την ασφάλεια πρέπει να περιλαµβάνει κατ’ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :
(a)

Συγκεκριµένο καθορισµό καθηκόντων για την ασφάλεια σε ικανά και µε τα
απαιτούµενα προσόντα πρόσωπα, µε την κατάλληλη δικαιοδοσία να φέρουν εις πέρας
τα καθήκοντά τους.

(b)

Αρχεία των επικίνδυνων εµπορευµάτων ή τύπους από επικίνδυνα εµπορεύµατα που
ενέχονται

(c)

Επισκόπηση των τρεχουσών διαδικασιών και η εκτίµηση των κινδύνων που
σχετίζονται µε την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένων των στάσεων απαραίτητων για
τη µεταφορική διαδικασία, της φύλαξης των επικίνδυνων εµπορευµάτων στο όχηµα,
στις δεξαµενές ή τα εµπορευµατοκιβώτια πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από το
ταξίδι και την περιστασιακή αποθήκευση επικίνδυνων εµπορευµάτων κατά τη
διάρκεια της διατροπικής µεταφοράς ή κατά τη µεταφόρτωση µεταξύ µονάδων
µεταφοράς.

(d)

Σαφή δήλωση των µέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη µείωση των κινδύνων που
σχετίζονται µε την ασφάλεια, συνεκτιµώντας τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των
συµµετεχόντων, που συµπεριλαµβάνουν :
-

εκπαίδευση,

-

µέτρα για την ασφάλεια (π.χ. πώς να αντιδράσουν σε περίπτωση ισχυρής απειλής,
ελέγχους που πρέπει να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση νέων αποθέσεων ή τον
καθορισµό προσωπικού σε καθορισµένες θέσεις κ.λπ.),

-

πρακτικές για την ασφάλεια [π.χ. επιλογή και χρήση των δροµολογίων όταν είναι
πια γνωστά, πρόσβαση σε επικίνδυνα εµπορεύµατα σε ενδιάµεση προσωρινή
αποθήκευση {όπως ορίζεται στο (c)}, εγγύτητα σε ευπαθείς υποδοµές κ.λπ.],

-

εξοπλισµός και µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τη µείωση των κινδύνων που
αφορούν την ασφάλεια,

(e)

Αποτελεσµατικές και ενηµερωµένες διαδικασίες για την αναφορά και την
αντιµετώπιση απειλών, παραβίασης της ασφάλειας ή συµβάντων που σχετίζονται µε
την ασφάλεια,

(f)

∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των σχεδίων για την ασφάλεια και
διαδικασίες για την περιοδική επανεξέταση και εκσυγχρονισµό των σχεδίων αυτών,

(g)

Μέτρα για τη διασφάλιση της φυσικής ασφάλειας των πληροφοριών που αφορούν την
µεταφορά που περιέχονται στο σχέδιο ασφάλειας, και

(h)

Μέτρα για τη διασφάλιση ότι η διανοµή των πληροφοριών που συνδέονται µε τη
µεταφορική διαδικασία και περιέχονται στο σχέδιο ασφάλειας περιορίζεται µόνο σε
εκείνους που είναι απαραίτητο να τις διαθέτουν. Τέτοια µέτρα δεν θα πρέπει να
αποκλείουν την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σε άλλα σηµεία της ADR.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι µεταφορείς, οι παραλήπτες και οι αποστολείς θα πρέπει να συνεργάζονται
µεταξύ τους και µε τις αρµόδιες αρχές για την ανταλλαγή απειλητικών πληροφοριών, να
εφαρµόζουν τα µέτρα ασφάλειας και να ανταποκρίνονται σε περιστατικά, που θέτουν σε κίνδυνο
την ασφάλεια.
1.10.3.3

Θα πρέπει να εγκαθίστανται συσκευές, εξοπλισµός και διατάξεις για την παρεµπόδιση της
κλοπής των οχηµάτων που µεταφέρουν επικίνδυνα εµπορεύµατα ισχυρών συνεπειών (βλέπε
Πίνακα 1.10.3.1.2) ή ραδιενεργό υλικό ισχυρών συνεπειών (βλέπε 1.10.3.1.3) και του φορτίου
των, και να λαµβάνονται µέτρα για τη διασφάλιση ότι αυτά είναι λειτουργικά και
αποτελεσµατικά σε κάθε στιγµή. Η εφαρµογή τέτοιων προστατευτικών µέτρων δεν θα θέτει σε
κίνδυνο την ανταπόκριση εκτάκτου ανάγκης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι απαραίτητο και ο κατάλληλος εξοπλισµός είναι ήδη εγκατεστηµένος,
πρέπει να χρησιµοποιούνται συστήµατα τηλεµετρίας ή άλλες µέθοδοι εντοπισµού που επιτρέπουν
την παρακολούθηση της κίνησης των επικίνδυνων εµπορευµάτων ισχυρών συνεπειών (βλ. Πίνακα
1.10.5).

1.10.4

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της 1.1.3.6 , οι απαιτήσεις των 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, και 8.1.2.1 (d )
δεν εφαρµόζονται όταν οι ποσότητες που µεταφέρονται σε κόλα σε µία µονάδα µεταφοράς δεν
υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στο σηµείο 1.1.3.6.3 µε εξαίρεση τους αριθµ. UN 0029,
0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365,
0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 και 0500 και εκτός των αριθµ. UN 2910 και 2911 εάν το
επίπεδο ενεργότητας υπερβαίνει την τιµή A2 (βλέπε πρώτο εδάφιο της 1.1.3.6.2). Επιπλέον, οι
απαιτήσεις των 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 και 8.1.2.1 (d) δεν εφαρµόζονται όταν οι ποσότητες που
µεταφέρονται σε δεξαµενή ή χύδην σε µονάδα µεταφοράς δεν υπερβαίνουν αυτές που
προβλέπονται στην 1.1.3.6.3. Επιπλέον, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν ισχύουν για
την µεταφορά του αριθµ. UN 2912 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ (LSA-I) και του αριθµ. UN 2913 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΣ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ (SCO-I).

1.10.5

Για ραδιενεργά υλικά, οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού θεωρείται ότι ικανοποιούνται όταν
εφαρµόζονται οι διατάξεις της Σύµβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού1 και
η εγκύκλιος της ΙΑΕΑ για τη «Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού και των Πυρηνικών
Εγκαταστάσεων» ‘’The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities’’2

1

INFCIRC/274/Rev.1, IAEA, Βιέννη (1980).

2

INFCIRC/225/Rev.4 (διορθωµένο), ΙΑΕΑ, Βιέννη (1999).

