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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/105/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 2003
για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες
γίας αυτής, ώστε να καλύπτονται και οι κίνδυνοι που απορρέουν από εργασίες αποθήκευσης και επεξεργασίας στα
πλαίσια εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 175 παράγραφος 1,

(4)

Η πρόταση οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της
εξορυκτικής βιοµηχανίας µπορεί να αποτελέσει κατάλληλο
πλαίσιο για τη θέσπιση µέτρων που αφορούν τις εγκατα
στάσεις διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες ενέχουν κίνδυνο
ατυχήµατος αλλά δεν καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία.

(5)

Το ατύχηµα µε τα πυροτεχνήµατα στην πόλη Enschede της
Ολλανδίας τον Μάιο του 2000 κατέδειξε τη µεγάλη πιθανότητα ατυχηµάτων εξαιτίας της αποθήκευσης και παραγωγής πυροτεχνικών και εκρηκτικών ουσιών. Κατά συνέπεια,
θα πρέπει να διευκρινισθεί και να απλοποιηθεί ο ορισµός
των ουσιών αυτών στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

(6)

Η έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασµάτων στην Τουλούζη τον
Σεπτέµβριο του 2001 κατέδειξε την πιθανότητα ατυχηµάτων
που ενδέχεται να προκληθούν από την αποθήκευση νιτρικού
αµµωνίου και λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, ιδίως
δε υλικού το οποίο έχει απορριφθεί κατά τη διαδικασία
παρασκευής ή έχει επιστραφεί στον παρασκευαστή του (αποκαλούµενο «εκτός προδιαγραφών»). Κατά συνέπεια, οι υφιστάµενες κατηγορίες νιτρικού αµµωνίου και λιπασµάτων µε
βάση το νιτρικό αµµώνιο οι οποίες αναφέρονται στην οδηγία
96/82/ΕΚ, θα πρέπει να επανεξετασθούν µε σκοπό να συµπεριληφθεί ειδικότερα το «εκτός προδιαγραφών» υλικό.

(7)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ δεν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε εγκαταστάσεις τελικών χρηστών όπου αποθηκεύονται προσωρινά,
πριν από την αποµάκρυνσή τους για επανεπεξεργασία ή
καταστροφή, νιτρικό αµµώνιο και λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο τα οποία, κατά την παράδοσή τους, πληρούσαν τις προδιαγραφές της εν λόγω οδηγίας αλλά, εν συνεχεία, υποβαθµίστηκαν ή µολύνθηκαν.

(8)

Οι µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν από την Επιτροπή σε
στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη υποστηρίζουν ότι θα
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των καρκινογόνων ουσιών
µε τις δέουσες οριακές ποσότητες και να µειωθούν σηµαντικά οι οριακές ποσότητες που καθορίζονται για τις επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

(9)

Για τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ, κρίνεται αναγκαίο
να εισαχθούν ελάχιστες προθεσµίες για τις κοινοποιήσεις και
να καθιερωθούν πολιτικές πρόληψης των µεγάλων ατυχηµάτων, εκθέσεις ασφάλειας και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

(10)

Η εµπειρία και οι γνώσεις του αρµόδιου προσωπικού της
εγκατάστασης µπορεί να βοηθήσει κατά πολύ στην κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ενώ όλο το προσωπικό
της εγκατάστασης καθώς και κάθε άτοµο που µπορεί να εµπλακεί θα πρέπει να ενηµερώνονται κατάλληλα για τα µέτρα
και τις δράσεις ασφαλείας.

την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζητήθηκε η γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (3), υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 22 Οκτωβρίου 2003,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ (4) αποσκοπεί στην πρόληψη µεγάλων
ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και στον
περιορισµό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον, µε απώτερο στόχο την εξασφάλιση προστασίας
υψηλής στάθµης σε όλη την Κοινότητα κατά τρόπο συνεπή
και αποτελεσµατικό.

(2)

Υπό το πρίσµα των πρόσφατων βιοµηχανικών ατυχηµάτων
καθώς και µελετών που πραγµατοποίησε η Επιτροπή, κατόπιν αιτήµατος του Συµβουλίου, µε αντικείµενο τις καρκινογόνες και επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες, το πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 96/82/ΕΚ θα πρέπει να διευρυνθεί.

(3)

Η διαρροή κυανίου που ρύπανε το ∆ούναβη µετά το ατύχηµα της Baia Mare στη Ρουµανία τον Ιανουάριο του
2000, απέδειξε ότι ορισµένες εργασίες αποθήκευσης και επεξεργασίας στο πλαίσιο της εξορυκτικής δραστηριότητας,
ιδίως δε οι εγκαταστάσεις διάθεσης υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των λεκανών ή φραγµάτων συγκράτησης υπολειµµάτων, ενδέχεται να έχουν σοβαρές συνέπειες. Στις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ασφαλή άσκηση των
δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων και για το έκτο
πρόγραµµα δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για το
περιβάλλον τονίζονται οι ανάγκες διεύρυνσης του πεδίου
εφαρµογής της οδηγίας 96/82/EΚ. Στο ψήφισµά του της
5ης Ιουλίου 2001 (5) σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ασφαλή άσκηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης µεταλλευµάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρέτισε
επίσης θετικά τη διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδη-

(1) ΕΕ C 75 Ε της 26.3.2002, σ. 357 και ΕΕ C 20 Ε της 28.1.2003, σ.
255.
(2) ΕΕ C 149 της 21.6.2002, σ. 13.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 271
Ε της 12.11.2003, σ. 315), κοινή θέση του Συµβουλίου της 20ής Φε
βρουαρίου 2003 (ΕΕ C 102 Ε της 29.4.2003, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Συµβουλίου της 1ης
∆εκεµβρίου 2003.
(4) ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13.
(5) ΕΕ C 65 E της 14.3.2002, σ. 382.
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Η έκδοση της απόφασης 2001/792/ΕΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, περί κοινοτικού µηχανισµού για τη διευκόλυνση της ενισχυµένης συνεργασίας
στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας (1), τονίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της ενισχυµένης συνεργασίας
στις επεµβάσεις βοήθειας της πολιτικής προστασίας.
Κρίνεται χρήσιµο, για να διευκολυνθεί ο προγραµµατισµός
της χρήσης γης, να χαραχθούν κατευθυντήριες γραµµές για
τον καθορισµό βάσης δεδοµένων η οποία θα χρησιµοποιηθεί
για την αξιολόγηση της συµβατότητας µεταξύ των εγκαταστάσεων οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 96/82/ΕΚ
και των περιοχών που περιγράφονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 της ίδιας οδηγίας.
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παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο.»
β) Στην παράγραφο 4 παρεµβάλλεται η ακόλουθη δεύτερη
περίπτωση:
«— τροποποίησης µονάδας ή εγκατάστασης η οποία ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στους κινδύνους
µεγάλου ατυχήµατος, ή»
3. Στο άρθρο 7 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

(13)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν στην
Επιτροπή τις ελάχιστες πληροφορίες σχετικά µε εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία 96/82/ΕΚ.

«1α. Για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, το αναφερόµενο στην
παράγραφο 1 έγγραφο συντάσσεται, αµελλητί, αλλά εν πάση
περιπτώσει, εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την
οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.»

(14)

Κρίνεται σκόπιµο παράλληλα να διευκρινισθούν ορισµένα
εδάφια της οδηγίας 96/82/EΚ.

4. Στο άρθρο 8 παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:

(15)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία έχουν
αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιων διαβουλεύσεων µε συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών.

«β) λαµβάνεται µέριµνα για την συνεργασία ως προς την
ενηµέρωση του κοινού και την παροχή πληροφοριών στην
αρχή που είναι αρµόδια για την προετοιµασία εξωτερικών
σχεδίων έκτακτης ανάγκης.»

(16)

Η οδηγία 96/82/ΕΚ θα πρέπει εποµένως να τροποποιηθεί
αναλόγως,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η οδηγία 96/82/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
α) Τα σηµεία ε) και στ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
«ε) η εκµετάλλευση (ανίχνευση, εξόρυξη και επεξεργασία)
ορυκτών σε ορυχεία, λατοµεία, ή µέσω γεωτρήσεων,
εξαιρουµένων των εργασιών χηµικής και θερµικής επεξεργασίας και της αποθήκευσης που σχετίζεται µε τις
εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες
ουσίες, όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι·
στ) η αναζήτηση και εκµετάλλευση ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένων των υδρογονανθράκων, στη θάλασσα·»
β) Προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«ζ) οι χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, πλην των εν
ενεργεία εγκαταστάσεων διάθεσης υπολειµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των λεκανών ή φραγµάτων
συγκράτησης υπολειµµάτων, οι οποίοι περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως ορίζεται στο παράρτηµα Ι, ιδίως
όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη χηµική και
θερµική επεξεργασία ορυκτών.»
2. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες οι οποίες εµπίπτουν µεταγενέστερα
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, εντός
τριών µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η
(1) ΕΕ L 297 της 15.11.2001, σ. 7.

5. Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 2 το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«2. Η έκθεση ασφαλείας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που απαριθµούνται στο
παράρτηµα ΙΙ. Αναφέρει το όνοµα των σχετικών οργανισµών
που συµµετέχουν στην εκπόνηση της έκθεσης. Η έκθεση
ασφαλείας περιλαµβάνει επίσης ενηµερωµένο κατάλογο των
επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη µονάδα.»
β) Στην παράγραφο 3, µεταξύ της τρίτης και της τέταρτης
περίπτωσης, παρεµβάλλεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αµελλητί,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,»
γ) Στην παράγραφο 4, η παραποµπή στην «δεύτερη, τρίτη και
τέταρτη περίπτωση», αντικαθίσταται από παραποµπή στη
«δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέµπτη περίπτωση», αντιστοίχως.
δ) Στην παράγραφο 6 προστίθεται το ακόλουθο σηµείο:
«δ) Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει έως τις 31
∆εκεµβρίου 2006, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη
µέλη, τις υφιστάµενες Κατευθυντήριες γραµµές για την
εκπόνηση έκθεσης ασφαλείας.»
6. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 στα στοιχεία α) και β) προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:
«— για τις µονάδες που εµπίπτουν µεταγενέστερα στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, αµελλητί,
αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντός ενός έτους από την
ηµεροµηνία κατά την οποία η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στη σχετική µονάδα, όπως ορίζεται στο άρθρο
2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο»
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β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των αρµόδιων
αρχών, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα εσωτερικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται από την παρούσα
οδηγία να καταρτίζονται ύστερα από διαβούλευση µε το
προσωπικό που απασχολείται εντός της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού επί µακρόν εργαζοµένου προσωπικού υπεργολαβίας, και να ζητείται η γνώµη του κοινού
για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης όταν αυτά εκπονούνται ή επικαιροποιούνται.»
γ) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α.
Όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης
ανάγκης, τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
την ανάγκη διευκόλυνσης αυξηµένης συνεργασίας κατά την
παροχή βοήθειας πολιτικής προστασίας σε σοβαρές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.»
7. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η πολιτική τους περί της
χρήσεως γης ή/και οι άλλες σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για την εφαρµογή των πολιτικών αυτών λαµβάνουν
υπόψη την ανάγκη να διατηρηθούν, µακροπρόθεσµα,
κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ των µονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των ζωνών κατοικίας,
των κτιρίων και των ζωνών δηµόσιας χρήσης, του κύριου
οδικού δικτύου µεταφορών, στο µέτρο του δυνατού, των
χώρων αναψυχής και των περιοχών µε ιδιαίτερα ευαίσθητο
φυσικό περιβάλλον ή µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και, στην
περίπτωση υφιστάµενων µονάδων, την ανάγκη για πρόσθετα
τεχνικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 5, ώστε να µην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό.»
β) Παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Η Επιτροπή καλείται έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2006,
σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να εκπονήσει
κατευθυντήριες γραµµές για τον καθορισµό µιας τεχνικής
βάσης δεδοµένων συµπεριλαµβάνουσας στοιχεία για τους
κινδύνους και σενάρια ατυχήµατος, η οποία θα χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της συµβατότητας µεταξύ των
εγκαταστάσεων οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία και των περιοχών που περιγράφονται στην παράγραφο 1. Κατά τον καθορισµό αυτής της βάσης δεδοµένων,
λαµβάνονται κατά το δυνατόν υπόψη οι εκτιµήσεις που
πραγµατοποιούν οι αρµόδιες αρχές, οι πληροφορίες που
παρέχουν οι φορείς εκµετάλλευσης και κάθε άλλη σχετική
πληροφορία, όπως λόγου χάριν τα κοινωνικοοικονοµικά
οφέλη της ανάπτυξης και τα αµβλυντικά αποτελέσµατα των
σχεδίων έκτακτης ανάγκης.»
8. Το άρθρο 13 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
«1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας και την απαιτούµενη συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχήµατος να παρέχονται τακτικά και
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να απαιτείται σχετική
αίτηση, σε όλα τα πρόσωπα και σε όλες τις µονάδες που
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εξυπηρετούν το κοινό (όπως σχολεία και νοσοκοµεία) και
ενδέχεται να πληγούν από µεγάλο ατύχηµα σε µονάδα που
αναφέρεται στο άρθρο 9.»
β) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«6. Στην περίπτωση µονάδων που εµπίπτουν στο άρθρο
9, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να τίθεται στη διάθεση
του κοινού ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
και του άρθρου 20.»
9. Στο άρθρο 19 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Για τις µονάδες που καλύπτονται από την παρούσα
οδηγία, τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνοµα ή την εµπορική ονοµασία του φορέα εκµετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση της συγκεκριµένης µονάδας, και
β) την ή τις δραστηριότητες της µονάδας.
Η Επιτροπή δηµιουργεί και τηρεί ενήµερη µια βάση δεδοµένων
στην οποία περιέχονται οι πληροφορίες που παρέχουν τα
κράτη µέλη. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων περιορίζεται
στα άτοµα που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή ή από τις
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.»
10. Το παράρτηµα Ι τροποποιείται όπως εκτίθεται στο παράρτηµα.
11. Στο παράρτηµα ΙΙ το σηµείο IV µέρος Β αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
«B. Εκτίµηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών
των επισηµασµένων µεγάλων ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων χαρτών, εικόνων ή, ενδεχοµένως, ισοδύναµων
περιγραφών που παρουσιάζουν τις περιοχές που ενδέχεται
να θιγούν από τέτοια ατυχήµατα στη συγκεκριµένη
µονάδα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13
παράγραφος 4 και του άρθρου 20.»
12. Στο παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο γ):
α) το σηµείο i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«i) Οργάνωση και προσωπικό: ρόλοι και αρµοδιότητες του
προσωπικού που συµµετέχει στη διαχείριση µεγάλων
κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. Προσδιορισµός των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού αυτού
και παροχή της κατάρτισης αυτής. Συµµετοχή του προσωπικού, καθώς και του προσωπικού υπεργολαβίας που
απασχολείται στη µονάδα.»
β) το σηµείο v) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«v) πρόγραµµα αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης:
έγκριση και εφαρµογή διαδικασιών για τον εντοπισµό
προβλέψιµων έκτακτων καταστάσεων µέσω της συστηµατικής ανάλυσης, καθώς και για την προετοιµασία, τη
δοκιµή και την επανεξέταση των προγραµµάτων αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης, και για την παροχή
ειδικής κατάρτισης στο εµπλεκόµενο προσωπικό. Η
κατάρτιση αυτή αφορά το σύνολο του προσωπικού
που απασχολείται στη µονάδα, συµπεριλαµβανοµένου
του σχετικού προσωπικού υπεργολαβίας.»
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Άρθρο 3

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ώστε να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από την 1η Ιουλίου 2005. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος που γίνεται η αναφορά αυτή καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

31.12.2003

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 2003.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

G. ALEMANNO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/82/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προοίµιο, προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία:
«6. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως αέριο νοείται οποιαδήποτε ουσία µε απόλυτη τάση ατµών τουλάχιστον ίση
ή µεγαλύτερη των 101,3 kPa σε θερµοκρασία 20 °C.
7. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως υγρό νοείται οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν ορίζεται ως αέριο και η οποία
δεν βρίσκεται σε στερεά κατάσταση σε θερµοκρασία 20 ° C και σε συνήθη πίεση 101,3 kPa.»
2. Στο µέρος 1, πίνακας:
α) τα σηµεία σχετικά µε το «Νιτρικό αµµώνιο» αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 1)

5 000

10 000

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 2)

1 250

5 000

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 3)

350

2 500

Νιτρικό αµµώνιο (βλέπε σηµείωση 4)

10

50»

β) τα ακόλουθα σηµεία παρεµβάλλλονται µετά από τα σηµεία που αφορούν το «Νιτρικό αµµώνιο»:
«Νιτρικό κάλιο (βλέπε σηµείωση 5)

5 000

Νιτρικό κάλιο (βλέπε σηµείωση 6)

1 250

10 000
5 000»

γ) το σηµείο σχετικά µε «Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ σε συγκεντρώσεις άνω του
5 % κατά βάρος:
4-Αµινοδιφαινύλιο ή/και τα άλατά του, βενζοτριχλωρίδιο,
βενζιδίνη ή/και τα άλατά της, δις (χλωροµεθυλ) αιθέρας,
χλωροµεθυλοµεθυλαιθέρας, 1,2-διβρωµοαιθάνιο, θειικό
διαιθύλιο, θειικό διµεθύλιο, διµεθυλοκαρβαµοϋλοχλωρίδιο,
1,2-διβρωµο-3-χλωροπροπάνιο, 1,2-διµεθυλυδραζίνη, διµεθυλονιτροζοµίνη,
εξαµεθυλοφωσφορικό
τριαµίδιο,
υδραζίνη, 2-ναφθυλαµίνη και/ή τα άλατά της, 4-νιτροδιφαινύλιο, και 1,3 προπανοσουλτόνη

0,5

2»

δ) το σηµείο σχετικά µε τη «Βενζίνη αυτοκινήτων και άλλα πτητικά ορυκτέλαια» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«Πετρελαϊκά προϊόντα:
α) βενζίνη και νάφθα,
β) κηροζίνη (συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων αεριωθουµένων),
γ) πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (συµπεριλαµβανοµένων
του καυσίµου ντίζελ, του πετρελαίου θέρµανσης και
των µειγµάτων πετρελαίων εσωτερικής καύσης)
ε)

2 500

25 000»

i) Oι σηµειώσεις 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
«1. Νιτρικό αµµώνιο (5 000/10 000): λιπάσµατα ικανά για αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση
Ισχύει για σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, (ένα σύνθετο λίπασµα περιέχει νιτρικό αµµώνιο και
φωσφορικά άλατα ή/και ανθρακικό κάλιο), στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό
αµµώνιο είναι
— µεταξύ 15,75 % (1) και 24,5 % (2) κατά βάρος, και µε συνολικά καύσιµα/οργανικά υλικά, είτε όχι άνω του
0,4 %, είτε που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ,
— 15,75 % (3) κατά βάρος ή λιγότερο και µε απεριόριστα καύσιµα υλικά,
και τα οποία είναι ικανά για αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση σύµφωνα µε τη δοκιµή της σκάφης των ΗΕ (βλέπε
συστάσεις των Ηνωµένων Εθνών περί µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων: εγχειρίδιο δοκιµών και κριτηρίων
µέρος ΙΙΙ εδάφιο 38.2).
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2. Νιτρικό αµµώνιο (1 250/5 000): τύπος χαρακτηρισµού λιπάσµατος
Ισχύει για απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο, καθώς και τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό
αµµώνιο στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αµµώνιο είναι
— µεγαλύτερη του 24,5 % κατά βάρος, πλην των µειγµάτων νιτρικού αµµωνίου µε δολοµίτη, ασβεστόλιθο ή/
και ανθρακικό ασβέστιο καθαρότητας τουλάχιστον 90 %,
— µεγαλύτερη του 15,75 % κατά βάρος, προκειµένου για µείγµατα νιτρικού και θειικού αµµωνίου,
— µεγαλύτερη του 28 % (4) κατά βάρος, προκειµένου για µείγµατα νιτρικού αµµωνίου µε δολοµίτη, ασβεστόλιθο ή/και ανθρακικό ασβέστιο καθαρότητας τουλάχιστον 90 %,
και που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ.
3. Νιτρικό αµµώνιο (350/2 500): τεχνική ποιότητα
Ισχύει για
— το νιτρικό αµµώνιο και τα παρασκευάσµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η περιεκτικότητα σε άζωτο που
προκύπτει από το νιτρικό αµµώνιο είναι:
— µεταξύ 24,5 % και 28 % κατά βάρος και τα οποία περιέχουν το πολύ 0,4 % καύσιµες ουσίες,
— µεγαλύτερη του 28 % κατά βάρος και τα οποία περιέχουν το πολύ 0,2 % καύσιµες ουσίες,
— υδατικά διαλύµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η συγκέντρωση νιτρικού αµµωνίου είναι άνω του 80 %
κατά βάρος.
4. Νιτρικό αµµώνιο (10/50): υλικό “εκτός προδιαγραφών” και λιπάσµατα που δεν ανταποκρίνονται επιτυχώς στη
δοκιµή εκρηκτικότητας.
Ισχύει για
— τα υλικά που έχουν απορριφθεί κατά τη διαδικασία κατασκευής και για το νιτρικό αµµώνιο και τα παρασκευάσµατα νιτρικού αµµωνίου, τα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και τα σύνθετα λιπάσµατα
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο που αναφέρονται στις σηµειώσεις 2 και 3, τα οποία επιστρέφονται ή έχουν επιστραφεί από τον τελικό χρήστη στον κατασκευαστή, σε εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης ή επανεπεξεργασίας προκειµένου να υποβληθούν και πάλι σε διεργασίες, ανακύκλωση ή επεξεργασία για την ασφαλή τους
χρησιµοποίηση, επειδή δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές των σηµειώσεων 2 και 3,
— λιπάσµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 1, πρώτη περίπτωση και στη σηµείωση 2, τα οποία δεν πληρούν
τις απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 80/876/ΕΟΚ.
5. Νιτρικό κάλιο (5 000/10 000): σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο, τα οποία περιέχουν νιτρικό κάλιο
υπό µορφή βώλων/κόκκων.
6. Νιτρικό κάλιο (1 250/5 000): σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο, τα οποία περιέχουν νιτρικό κάλιο
σε κρυσταλλική µορφή.»
ii) Η σηµείωση που αφορά τα πολυχλωροδιβενζοφουράνια και τις πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες, γίνεται σηµείωση 7.
iii) Αναγράφεται η ακόλουθη υποσηµείωση κάτω από τον πίνακα µε τον τίτλο «∆ιεθνείς συντελεστές ισοδύναµης τοξικότητας (ITEF) για τις υπόψη συναφείς ουσίες (NATO/CCMS)»:
«(1) Περιεκτικότητα σε άζωτο 15,75 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 45 % νιτρικό αµµώνιο.
(2) Περιεκτικότητα σε άζωτο 24,5 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 70 % νιτρικό αµµώνιο.
(3) Περιεκτικότητα σε άζωτο 15,75 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 45 % νιτρικό αµµώνιο.
(4) Περιεκτικότητα σε άζωτο 28 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 80 % νιτρικό αµµώνιο.»

3. Στο µέρος 2:
α) Τα σηµεία 4 και 5 αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:
«4. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλέπε σηµείωση 2)
(όταν η ουσία, το παρασκεύασµα ή το αντικείµενο εµπίπτει στη διαίρεση 1.4 της µεθόδου ταξινόµησης UN/
ADR)

50

5. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλέπε σηµείωση 2)
(όταν η ουσία, το παρασκεύασµα ή το αντικείµενο εµπίπτει σε µια από τις διαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ή 1.6
ή την ένδειξη κινδύνου R 2 ή R 3 της µεθόδου ταξινόµησης UN/ADR)

10

200

50»
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β) Το σηµείο 9 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
«9. ενδείξεις κινδύνου ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
i) R 50: “Πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς” (συµπεριλαµβανοµένης της R 50/53)

100

200

ii) R 51/53: Τοξική για τους υδρόβιους οργανισµούς,
µπορεί να προκαλέσει µακροπρόθεσµα ανεπιθύµητες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

200

500»

γ) Στις σηµειώσεις:
i) Η σηµείωση 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«1. Οι ουσίες και τα παρασκευάσµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγίες και τη µέχρι σήµερα προσαρµογή τους στην τεχνική πρόοδο:
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων
ουσιών (1).
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, για την
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων (2).
Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασµάτων που δεν έχουν ταξινοµηθεί ως επικίνδυνα µε βάση κάποια από τις
ανωτέρω οδηγίες, επί παραδείγµατι αποβλήτων, αλλά που εντούτοις υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρχουν σε µια
µονάδα και που εµφανίζουν, ή ενδέχεται να εµφανίσουν, υπό τις συνθήκες που επικρατούν στη µονάδα, ισοδύναµες ιδιότητες όσον αφορά την πιθανότητα πρόκλησης µεγάλων ατυχηµάτων, τηρούνται οι διαδικασίες για προσωρινή ταξινόµηση σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο της ενδεδειγµένης οδηγίας.
Στην περίπτωση ουσιών και παρασκευασµάτων µε ιδιότητες που επιτρέπουν ταξινόµηση σε περισσότερες της µιας
κατηγορίες, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι µικρότερες εγκεκριµµένες ποσότητες. Ωστόσο,
κατά την εφαρµογή του κανόνα στη σηµείωση 4, η χρησιµοποιούµενη εγκεκριµένη ποσότητα είναι πάντα αυτή η
οποία αντιστοιχεί στη σχετική ταξινόµηση.
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εκπονεί και ενηµερώνει κατάλογο ουσιών που έχουν ταξινοµηθεί στις ανωτέρω κατηγορίες βάσει εναρµονισµένης απόφασης σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/ΕΟΚ.»
ii) Η σηµείωση 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«2. Ως “εκρηκτικό” νοείται:
— κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που δηµιουργεί τον κίνδυνο έκρηξης λόγω κρούσης, τριβής, φλόγας ή άλλων
πηγών ανάφλεξης (ένδειξη κινδύνου R 2),
— κάθε ουσία ή παρασκεύασµα που δηµιουργεί ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο έκρηξης λόγω κρούσης, τριβής, φλόγας ή άλλων πηγών ανάφλεξης (ένδειξη κινδύνου R 3), ή
— κάθε ουσία, παρασκεύασµα ή αντικείµενο που ταξινοµείται στην κατηγορία 1 της ευρωπαϊκής συµφωνίας για
τη διεθνή οδική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων (µέθοδος ταξινόµησης UN/ADR) η οποία συνάφθηκε
στις 30 Σεπτεµβρίου 1957 όπως τροποποιήθηκε και όπως µεταφέρθηκε από την οδηγία 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 21ης Νοεµβρίου 1994, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις
οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων (3).
Ο ορισµός αυτός καλύπτει και τις πυροτεχνικές ουσίες οι οποίες, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας,
ορίζονται ως ουσίες (ή µείγµατα ουσιών) που προορίζονται να παράγουν θερµότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή
συνδυασµό των αποτελεσµάτων αυτών µέσω εξώθερµων αυτοσυντηρούµενων χηµικών αντιδράσεων. Όταν µια
ουσία ή ένα παρασκεύασµα ταξινοµούνται και µε τη µέθοδο UN/ADR και µε την ένδειξη κινδύνου R 2 ή R 3, η
ταξινόµηση κατά UN/ADR υπερισχύει των ενδείξεων κινδύνου.
Οι ουσίες και τα αντικείµενα της κατηγορίας 1 ταξινοµούνται σε οποιαδήποτε από τις διαιρέσεις κινδύνου 1.1
έως 1.6 σύµφωνα µε τη µέθοδο ταξινόµησης UN/ADR. Οι διαιρέσεις έχουν ως εξής:
∆ιαίρεση 1.1: “Ουσίες και αντικείµενα που ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης (ως µαζική έκρηξη ορίζεται η
έκρηξη η οποία επηρεάζει ουσιαστικά αυτοστιγµεί σχεδόν το σύνολο της γόµωσης).”
∆ιαίρεση 1.2: “Ουσίες και αντικείµενα τα οποία ενέχουν κίνδυνο εκτόξευσης χωρίς να ενέχουν κίνδυνο µαζικής
έκρηξης.”

L 345/104

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
∆ιαίρεση 1.3: “Ουσίες και αντικείµενα που ενέχουν κίνδυνο πυρκαϊάς και είτε περιορισµένο κίνδυνο έκρηξης
είτε ήσσονος σηµασίας κίνδυνο εκτόξευσης είτε αµφότερους, όχι όµως κίνδυνο µαζικής έκρηξης:
α) των οποίων η καύση έχει ως αποτέλεσµα την ακτινοβολία σηµαντικής θερµότητας, ή
β) τα οποία καίγονται το ένα µετά το άλλο µε περιορισµένες εκρήξεις ή εκτοξεύσεις ή µε αµφότερα τα ως άνω
φαινόµενα.”
∆ιαίρεση 1.4: “Ουσίες και αντικείµενα τα οποία ενέχουν περιορισµένο κίνδυνο σε περίπτωση ανάφλεξης ή
έναρξης ανάφλεξης κατά τη µεταφορά. Τα αποτελέσµατα ως επί το πλείστον περιορίζονται στο επίπεδο της συσκευασίας και δεν αναµένεται εκτόξευση θραυσµάτων σηµαντικού µεγέθους ή σε µεγάλη απόσταση. Εξωτερική
φλόγα δεν προκαλεί, ουσιαστικά αυτοστιγµεί, έκρηξη ολόκληρου του περιεχοµένου της συσκευασίας.”
∆ιαίρεση 1.5: “Πολύ αδρανείς ουσίες που ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης, αλλά είναι τόσο αδρανείς ώστε η
πιθανότητα έναρξης του φαινοµένου ή µετάβασης από την καύση στην έκρηξη υπό φυσιολογικές συνθήκες µεταφοράς να είναι πολύ χαµηλή. Ως στοιχειώδης απαίτηση θεωρείται η µη έκρηξή τους κατά τη δοκιµασία εξωτερικής φλόγας.”
∆ιαίρεση 1.6: “Εξαιρετικώς αδρανή αντικείµενα που δεν ενέχουν κίνδυνο µαζικής έκρηξης. Τα αντικείµενα αυτά
περιλαµβάνουν µόνον ιδιαίτερα αδρανείς εκρηκτικές ουσίες και συνεπάγονται αµελητέα πιθανότητα συµπτωµατικής έναρξης ή διάδοσης των εν λόγω φαινοµένων. Ο κίνδυνος περιορίζεται στην έκρηξη ενός και µόνον αντικειµένου.”
Περιλαµβάνονται στον παρόντα ορισµό εκρηκτικές ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσµατα που περιέχονται σε
αντικείµενα. Σε περιπτώσεις αντικειµένων που περιέχουν εκρηκτικές ή πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσµατα,
εάν είναι γνωστή η ποσότητα της ουσίας ή παρασκευάσµατος που περιέχονται στο αντικείµενο, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας λαµβάνεται υπόψη η εν λόγω ποσότητα. Εάν η ποσότητα είναι άγνωστη, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας αντιµετωπίζεται ως εκρηκτικό ολόκληρο το αντικείµενο.»

iii) Στη σηµείωση 3 στοιχείο β) σηµείο 1, η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«— ουσίες και παρασκευάσµατα που έχουν σηµείο ανάφλεξης χαµηλότερο των 55 °C και που παραµένουν σε υγρή
κατάσταση υπό πίεση, στις περιπτώσεις όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση ή υψηλή
θερµοκρασία µπορεί να προκαλέσουν κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος,»
iv) Στη σηµείωση 3 στοιχείο γ), το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«2. αέρια τα οποία είναι εύφλεκτα όταν έρθουν σε επαφή µε τον αέρα σε θερµοκρασία και πίεση περιβάλλοντος
(ένδειξη κινδύνου R 12 δεύτερη περίπτωση), και τα οποία βρίσκονται σε αέρια ή υπερκρίσιµη κατάσταση, και»
v) Στη σηµείωση 3 στοιχείο γ), το σηµείο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«3. εύφλεκτες και ιδιαίτερα εύφλεκτες υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα που διατηρούνται σε θερµοκρασία υψηλότερη από το σηµείο βρασµού τους.»
vi) Η σηµείωση 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη σηµείωση:
«4. Εάν σε µια µονάδα δεν υπάρχει επιµέρους ουσία ή παρασκεύασµα σε ποσότητα ίση ή µεγαλύτερη των αντίστοιχων οριακών ποσοτήτων, εφαρµόζεται ο ακόλουθος κανόνας προκειµένου να προσδιορισθεί κατά πόσον η
µονάδα καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται όταν το άθροισµα
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1,
όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας των επικίνδυνων ουσιών) που εµπίπτει στα
µέρη 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος,
και QUX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x της στήλης 3 των µερών 1 ή 2.
Η παρούσα οδηγία, πλην των άρθρων 9, 11 και 13, εφαρµόζεται όταν το άθροισµα
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 +... είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1,
όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας των επικινδύνων ουσιών) που εµπίπτει στα
µέρη 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος,
και QLX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x της στήλης 2 των µερών 1 ή 2.
Ο κανόνας αυτός χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των συνολικών κινδύνων που σχετίζονται µε την: τοξικότητα, την αναφλεξιµότητα και την οικοτοξικότητα. Κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρµόζεται τρεις φορές:
α) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
τοξικά ή πολύ τοξικά, από κοινού µε τις ουσίες και παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 ή 2·
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β) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
οξειδωτικά, εκρηκτικά, εύφλεκτα, πολύ εύφλεκτα ή εξαιρετικά εύφλεκτα, από κοινού µε τις ουσίες και παρασκευάσµατα που εµπίπτουν στις κατηγορίες 3, 4, 5, 6, 7α, 7β ή 8·
γ) για την προσθήκη των ουσιών και παρασκευασµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 1 και ταξινοµούνται ως
επικίνδυνα για το περιβάλλον [R 50 (συµπεριλαµβανοµένου του R 50/53) ή R 51/53], από κοινού µε τις
ουσίες και παρασκευάσµατα που ανήκουν στις κατηγορίες 9 σηµείο i) ή 9 σηµείο ii).

Οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται όταν οποιοδήποτε από τα ως άνω αθροίσµατα α), β)
ή γ) είναι µεγαλύτερο από ή ίσο προς 1.»
vii) Στο τέλος των σηµειώσεων, αναγράφονται οι ακόλουθες υποσηµειώσεις:
«(1) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 807/2003
(ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
(2) ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L
226 της 22.8.2001, σ. 5).
(3) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 45).»
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