
ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΟΔΗΓΙΑ 2012/45/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3ης Δεκεμβρίου 2012 

για τη δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 
2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο 
βουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά 
με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 1 ), και 
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το παράρτημα I τμήμα I.1, το παράρτημα II τμήμα II.1 και 
το παράρτημα III τμήμα III.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
αναφέρονται σε διατάξεις που περιλαμβάνονται σε διεθνείς 
συμφωνίες για τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπο 
ρευμάτων οδικώς, σιδηροδρομικώς και μέσω εσωτερικών 
πλωτών οδών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της εν λόγω 
οδηγίας. 

(2) Οι διατάξεις των εν λόγω διεθνών συμφωνιών επικαιροποι 
ούνται ανά διετία. Συνεπώς, οι τροποποιημένες εκδόσεις 
αυτών των συμφωνιών θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουα 
ρίου 2013, με μεταβατική περίοδο που λήγει στις 30 Ιου 
νίου 2013. 

(3) Το παράρτημα I τμήμα I.1, το παράρτημα II τμήμα II.1 και 
το παράρτημα III τμήμα III.1 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ πρέ 
πει συνεπώς να τροποποιηθούν αναλόγως. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τις μεταφορές 
επικίνδυνων εμπορευμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις στην οδηγία 2008/68/ΕΚ 

Η οδηγία 2008/68/ΕΚ τροποποιείται ως εξής: 

1) Στο παράρτημα I, το τμήμα I.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«I.1. ADR 

Στα παραρτήματα Α και Β της ADR, όπως θα εφαρμόζονται 
από την 1η Ιανουαρίου 2013, ο όρος “αντισυμβαλλόμενο 
μέρος” αντικαθίσταται από τον όρο “κράτος μέλος”, κατά περί 
πτωση.». 

2) Στο παράρτημα II, το τμήμα II.1 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«II.1. RID 

Στο παράρτημα των RID, οι οποίοι επισυνάφθηκαν ως προσάρ 
τημα Γ στην COTIF, όπως θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουα 
ρίου 2013, ο όρος “συμβαλλόμενο κράτος των RID” αντικαθί 
σταται από τον όρο “κράτος μέλος”, κατά περίπτωση.». 

3) Στο παράρτημα III, το τμήμα III.1 αντικαθίσταται από το ακό 
λουθο κείμενο: 

«III.1. ADN 

Στους συνημμένους στην ADN κανονισμούς, όπως θα εφαρμό 
ζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς και στο άρθρο 3 
στοιχεία στ) και η) και στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 της 
ADN, ο όρος “αντισυμβαλλόμενο μέρος” αντικαθίσταται από 
τον όρο “κράτος μέλος”, κατά περίπτωση.». 

Άρθρο 2 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2013. Ανα 
κοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξε 
ων. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιλαμ 
βάνουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από 
παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι 
λεπτομερείς διατάξεις για την παραπομπή αυτή καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη. 

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των 
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον 
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη 
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

EL L 332/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 

( 1 ) ΕΕ L 260 της 30.9.2008, σ. 13.



Άρθρο 4 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2012. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO

EL 4.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 332/19
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