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Αριθµός 117
Οι περί  Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων  Κανονισµοί του

2004 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο δυνάµει των διατάξεων του
άρθρου 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων Νόµου του 2004,

 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δηµοσιεύο:
νται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το εδάφιο (3) του άρθρου 3
του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισµών που Εκδίδονται µε
Εξουσιοδότηση Νόµου, Νόµου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 227 του
1990).

Ο ΠΕΡΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΣ  2004

Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 22
Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της  Κοινότητας µε

τίτλο —
«Οδηγία 95/50/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά

µε την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των οδικών
µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων» (ΕΕ  της  σελ. 35),

 Υπουργικό  ασκώντας τις εξουσίες που του  µε
βάση το άρθρο 22 του περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
Νόµου του 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς.

1. Ο παρόντες Κανονισµοί  αναφέρονται ως οι περί Οδικής Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Έλεγχοι) Κανονισµοί του 2004.

2.—(1) Για τους σκοπούς των παρόντων
«επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 12

του Νόµου.
«Νόµος» σηµαίνει τον περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εµπορευ;

µάτων Νόµο του 2004.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι που δεν καθορίζονται µε οποιοδήποτε τρόπο
στους παρόντες Κανονισµούς, έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο Νόµος.

3.—(1) Ο έλεγχος διενεργείται σύµφωνα µε τον κατάλογο ελέγχου που
καθορίζεται στο Παράρτηµα Ι.

(2) Αντίτυπο του καταλόγου ελέγχου που αναφέρεται στην παράγραφο (1)
ή βεβαίωση ελέγχου καταρτισµένη από την αρµόδια αρχή χορηγείται στον
οδηγό από τον επιθεωρητή και επιδεικνύεται κάθε φορά που του ζητείται.

(3) Ο επιθεωρητής δύναται να προβαίνει και σε οποιουσδήποτε επιµέρους
ελέγχους κρίνει απαραίτητους.

4. Ο επιθεωρητής µπορεί να απαιτήσει την ακινητοποίηση οχήµατος σε
συγκεκριµένο ασφαλή χώρο ή εντός της επιχείρησης όταν διαπιστώσει µια ή
περισσότερες παραβάσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα II και να απαιτή;
σει συµµόρφωση προς τις διατάξεις του Νόµου προτού το όχηµα µετακινηθεί
ή να  όρους για την ασφαλή  του σε συγκεκριµένο σηµείο.

5. Στην περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαπιστώσει σοβαρές ή επανειληµ;
µένες παραβάσεις που  σε κίνδυνο την ασφαλή µεταφορά επικίνδυνων

 στη ∆ηµοκρατία και που διαπράχθηκαν από όχηµα που είναι
εγγεγραµµένο σε άλλο κράτος µέλος ή από επιχείρηση που έχει τη βάση της σε
άλλο κράτος µέλος, ενηµερώνει σχετικά την αντίστοιχη αρµόδια αρχή του εν
λόγω κράτους µέλους.

τίτλος.

 του 2004.

∆ιενέργεια
ελέγχου.
Παράρτηµα Ι.

Ακινητοποίηση
οχήµατος.

Παράρτηµα II.

Ενηµέρωση
αρµόδιας αρχής
κράτους µέλους.



 117/2004 442

Συνεργασία
αρµόδιων

Υπόδειγµα

έκθεσης.

Παράρτηµα III.

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων
Κανονισµών.

6. Εάν, κατά τη διενέργεια οδικού ελέγχου σε άλλο κράτος µέλος σε όχηµα
που είναι εγγεγραµµένο στη ∆ηµοκρατία, διαπιστωθεί ότι έχουν διαπραχθεί
σοβαρές παραβάσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να  στη διάρκεια
του ελέγχου, λόγω έλλειψης  αναγκαίων στοιχείων, η αρµόδια αρχή
συνεργάζεται µε την αρµόδια αρχή του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους, µε
σκοπό να συνδράµει προκειµένου να διαλευκανθεί η κατάσταση:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που για το σκοπό αυτό διεξαχθεί έλεγχος σε
επιχείρηση, τα πορίσµατα του ελέγχου κοινοποιούνται στην αρµόδια αρχή του
ενδιαφερόµενου κράτους µέλους.

7.—(1) Η ετήσια έκθεση που υποβάλλεται στην Επιτροπή δυνάµει του
άρθρου  του Νόµου περιλαµβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις:

(α) Καταγραφέντα ή εκτιµώµενο όγκο οδικών µεταφορών επικίνδυνων
εµπορευµάτων εφόσον είναι δυνατό (σε τόνους που έχουν µεταφερθεί
ή σε τόνους ανά χιλιόµετρο),

(β) αριθµό διενεργηθέντων ελέγχων,
(γ) αριθµό ελεγχθέντων οχηµάτων,
(δ) αριθµό παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί και τύπους παραβάσεων,
(ε) αριθµό και τύπο επιβαλλόµενων κυρώσεων.

(2)  υπόδειγµα της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (1) καθορί;
ζεται στο Παράρτηµα III.

8. Οι παρόντες Κανονισµοί τίθενται σε ισχύ µε Απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Κανονισµός 3)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Κανονισµός 4)

Οι παραβάσεις που αναφέρονται στον Κανονισµό 4 είναι οι ακόλουθες:

1) Εµπόρευµα _η επιτρεπόµενο προς µεταφορά,

2) απουσία δήλωσης του αποστολέα ότι το υλικό και η συσκευασία πληρούν τους
όρους για τη µεταφορά,

3)  στα οποία παρατηρείται, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, διαρροή
επικίνδυνων υλικών λόγω της _η στεγανότητας των δεξαµενών ή της
συσκευασίας,

4) οχήµατα που δε διαθέτουν πιστοποιητικό έγκρισης ή των οποίων το
πιστοποιητικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας,

5) οχήµατα που δε διαθέτουν κατάλληλες πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί ή τα
οποία διαθέτουν πινακίδες χρώµατος πορτοκαλί που δεν ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας,

6) οχήµατα χωρίς οδηγίες ασφαλείας ή _ε ακατάλληλες οδηγίες ασφαλείας,

7) ακατάλληλο όχηµα ή συσκευασία,

8) οδηγός που δε διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελµατικής κατάρτισης κατάλληλο για
οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων,

9) οχήµατα που δε διαθέτουν πυροσβεστήρες,

 οχήµατα ή δέµατα χωρίς τις προειδοποιητικές ετικέτες  που
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία,

 οχήµατα που δε διαθέτουν παραστατικά µεταφοράς/συνοδείας ή στα οποία οι
ενδείξεις σχετικά _ε τα µεταφερόµενα επικίνδυνα εµπορεύµατα δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας,

12) οχήµατα που δεν καλύπτονται από διµερή/πολυµερή σχετική συµφωνία ή η
συµφωνία για τα οποία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κείµενης
νοµοθεσίας,

13) υπερπλήρωση της δεξαµενής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

[Κανονισµός 7(2)]

 ΤΥΠΟΠΟΠΙΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑ Τ1ΙΝ  ΠΡΕΠΕΙ
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ CTHN  ME
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