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έιεγτο ηωλ εθποκπώλ πηεηηθώλ οργαληθώλ οσζηώλ (VOC) ποσ προέρτοληαη από ηελ αποζήθεσζε 

βελδίλες θαη ηε δηάζεζή ηες από ηης ηερκαηηθές εγθαηαζηάζεης ζηοσς ζηαζκούς δηαλοκής θασζίκωλ  

 

Επίζημη Εθημερίδα αριθ. L 365 ηης 31/12/1994 ζ. 0024 - 0033 

Φινλανδική ειδική έκδοζη: Κεθάλαιο 12 ηόμος 2 ζ. 0196  

Σοσηδική ειδική έκδοζη: Κεθάλαιο 12 ηόμος 2 ζ. 0196  

 

ΟΓΗΓΙΑ 94/63/ΔΚ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 20ήο 

Γεθεκβξίνπ 1994 γηα ηνλ έιεγρν ησλ εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ (VOC) πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

απνζήθεπζε βελδίλεο θαη ηε δηάζεζή ηεο απφ ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο 

θαπζίκσλ 

ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ, 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 100 Α, 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο (1), 

ηε γλψκε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο (2), 

Απνθαζίδνληαο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Β ηεο ζπλζήθεο (3), 

Δθηηκψληαο: 

φηη δηαδνρηθά πξνγξάκκαηα δξάζεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (4) 

ππνγξάκκηζαλ ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 7 φηη νη εθπνκπέο 

πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ (VOC) ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ άιισλ δηαιπηψλ ζηελ Κνηλφηεηα ζα θζάζνπλ ηα 

10 εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηφλνπο ην ρξφλν, εάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα ειέγρνπ 7 φηη νη εθπνκπέο VOC 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θσηνρεκηθψλ νμεηδσηηθψλ νπζηψλ φπσο ην φδνλ, ην νπνίν, ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ζηε βιάζηεζε θαζψο θαη ζηα 

πξάγκαηα 7 φηη κεξηθέο απφ ηηο εθπνκπέο VOC ηνπ πεηξειαίνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ηνμηθέο, θαξθηλνγφλεο ή 

ηεξαηνγφλεο 7 φηη ε Κνηλφηεηα ππέγξαςε ζηηο 2 Απξηιίνπ 1992 ην πξσηφθνιιν ηεο ζχκβαζεο ηνπ 1979 

ζρεηηθά κε ηε δηαζπλνξηαθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζε κεγάιε απφζηαζε πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ 

εθπνκπψλ πηεηηθψλ νξγαληθψλ νπζηψλ (VOC) ή ηε δηαζπλνξηαθή ξνή ηνπο, ε νπνία πξνβιέπεη ζεκαληηθφ 

πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ VOC 7 φηη έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ πνξεία γηα ην γεληθφηεξν πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ VOC ζηελ Κνηλφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 91/441/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Ινπλίνπ 1991 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 70/220/ΔΟΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηά ηεο ξχπαλζεο ηνπ αέξα απφ ηηο εθπνκπέο νρεκάησλ 

κε θηλεηήξα (5), ε νπνία πξνβιέπεη ηε κείσζε θαηά 80 έσο 90 % πεξίπνπ κέζα ζε 10 έσο 15 ρξφληα ησλ 

εθπνκπψλ VOC ησλ θαπζαεξίσλ θαζψο θαη ησλ εθπνκπψλ ιφγσ εμάηκηζεο ησλ θαπζίκσλ ησλ απηνθηλήησλ, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 40 % πεξίπνπ ησλ ζεκεξηλψλ νθεηινκέλσλ ζηνλ άλζξσπν εθπνκπψλ VOC ζηελ 

αηκφζθαηξα 7 φηη, θαηά ηελ έθδνζε ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, δεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη πξφηαζε 



νδεγίαο γηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ησλ απσιεηψλ ιφγσ εμάηκηζεο ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο 

θαη δηάζεζεο θαπζίκσλ γηα θηλεηήξεο 7 φηη νη εθπνκπέο VOC απφ ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο 

βελδίλεο αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 500 000 ηφλνπο ην ρξφλν, ήηνη ην 5 % ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ VOC 

αλζξψπηλεο πξνέιεπζεο ζηελ Κνηλφηεηα 7 φηη νη εθπνκπέο απηέο, ηδίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο, ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 7 φηη νη δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ 

ζεκαληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ ιφγσ εμάηκηζεο ζην ζχζηεκα δηάζεζεο βελδίλεο, ηδηαίηεξα κε ηελ 

αλάθηεζε ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ αηκψλ 7 φηη, γηα ιφγνπο δηεζλνχο ηππνπνίεζεο θαη αζθάιεηαο θαηά ηε 

θφξησζε ησλ πινίσλ, πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ πξφηππα ζην επίπεδν ηεο δηεζλνχο νξγάλσζεο λαπηηιίαο γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ αηκνχ θαη ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ηα νπνία ζα εθαξκφδνληαη ηφζν ζηηο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο 

φζν θαη ζηα πινία 7 φηη ε Κνηλφηεηα πξέπεη, σο εθ ηνχηνπ, λα πξνζπαζήζεη λα εμαζθαιίζεη φηη ζα εηζαρζνχλ 

νη αλαγθαίεο δηαηάμεηο ζηε ζχκβαζε Marpol ζηα πιαίζηα ηεο ηξέρνπζαο αλαζεψξεζε ηεο Marpol πνπ 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην 1996 θαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαζεσξεζεί κ' απηφ ηνλ ηξφπν ε ζχκβαζε 

Marpol, ε Κνηλφηεηα, κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνπο θπξηφηεξνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο, ζα πξέπεη λα 

πξνηείλεη θαηάιιεια κέηξα ηα νπνία ζα εθαξκφδνληαη ζηα πινία θαη ηηο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ πινία 7 φηη ζα απαηηεζεί ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αηκψλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ αλεθνδηαζκνχ ζε θαχζηκα ζηνπο ζηαζκνχο θαπζίκσλ, 

εθπνκπψλ πνπ ζήκεξα αλέξρνληαη ζε 200 000 πεξίπνπ ηφλνπο ην ρξφλν, ειέγρνληαο έηζη φιεο ηηο εθπνκπέο 

αηκψλ πνπ παξάγνληαη θαηά ηε δηάζεζε βελδίλεο 7 φηη, γηα λα απνθεπρζνχλ νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ 

θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, απαηηείηαη ε ελαξκφληζε νξηζκέλσλ κέηξσλ φζνλ 

αθνξά ηε δηάζεζε βελδίλεο, ιακβάλνληαο σο βάζε έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 7 φηη ζα 

πξέπεη σζηφζν λα ιεθζνχλ ππφςε ηα πιενλεθηήκαηα θαη νη επηβαξχλζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

αλάιεςε δξάζεο ή ηελ έιιεηςε δξάζεο 7 φηη, ππφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 

δπλαηφηεηεο παξέθθιηζεο, θαη κεξηθέο θνξέο, εμαίξεζεο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 7 φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ζε 

νξηζκέλα θξάηε κέιε ε δπλαηφηεηα λα δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε πξνζεζκία πξνζαξκνγήο πξνθεηκέλνπ λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα βαζηδφκελα ζε δηαθνξεηηθέο αξρέο ζεκαληηθά κέηξα γηα ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία έρνπλ 

ελδερνκέλσο ιάβεη ζηνλ ηνκέα απηφ, ή ε εηδηθή επηβάξπλζε πνπ ζπλεπάγνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ε 

παξνχζα νδεγία ιφγσ ηεο δηάξζξσζεο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο 7 φηη ε θνηλνηηθή δξάζε πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο ηεο Κνηλφηεηαο 7 φηη, πξνο ην 

ζθνπφ απηφ, ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ή λα επηβάινπλ απζηεξφηεξα κέηξα φζνλ 

αθνξά ηηο απψιεηεο ιφγσ εμάηκηζεο ησλ ζηαζεξψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηά ηνπο ή ζηηο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπνπ έρεη απνδεηρζεί φηη ηα κέηξα απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 7 φηη ε παξαγξάθνο 1 ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 6 

ηεο παξνχζαο νδεγίαο εθαξκφδεηαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο νδεγίαο 83/189/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28εο 

Μαξηίνπ 1983 γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο πιεξνθφξεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηερληθψλ πξνηχπσλ θαη 

πξνδηαγξαθψλ (1) 7 φηη απαηηείηαη ε θαζηέξσζε ελαξκνληζκέλσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ εμνπιηζκφ πιήξσζεο 

ησλ βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ απφ ηνλ ππζκέλα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο εκπνξίαο ηεο 

βελδίλεο θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο θαη πςειφ επίπεδν αζθαιείαο 7 φηη ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ε ηππνπνίεζε ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπο πξνο ηελ 

ηερληθή πξφνδν 7 φηη πξέπεη λα ζπζηαζεί κηα επηηξνπή ε νπνία ζα επηθνπξεί ηελ Δπηηξνπή γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο πξνο ηελ ηερληθή πξφνδν, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΟΓΗΓΙΑ: 

Άξζξν 1  

Πεδίν εθαξκνγήο Η παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηα νρήκαηα θαη ηα 

ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε, ηε θφξησζε θαη ηε κεηαθνξά βελδίλεο απφ κηα ηεξκαηηθή 

εγθαηάζηαζε πξνο κηα άιιε ή απφ κηα ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε πξνο έλα ζηαζκφ δηαλνκήο. 

Άξζξν 2  



Οξηζκνί Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λννχληαη σο: 

α) «βελδίλε»: θάζε παξάγσγν πεηξειαίνπ, κε ή ρσξίο πξφζζεηα, κε πίεζε αηκψλ (κέζνδνο Reid) ηνπιάρηζηνλ 

ίζε πξνο 27,6 kilopascal, πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν νρεκάησλ κε θηλεηήξα, 

εμαηξνπκέλνπ ηνπ πγξαεξίνπ (LPG.) 7 β) «αηκνί»: φιεο νη νπζίεο ζε αέξηα θαηάζηαζε νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εμάηκηζε ηεο βελδίλεο 7 γ) «εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο»: φιεο νη κφληκεο δεμακέλεο ηεξκαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε βελδίλεο 7 δ) «ηεξκαηηθέο εξγθαηαζηάζεηο»: φιεο νη 

εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηε θφξησζε βελδίλεο ζε βπηηνθφξα 

απηνθίλεηα, βπηηνθφξα βαγφληα ή ζθάθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο ζην 

ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 7 ε) «θηλεηή δεμακελή»: θάζε δεμακελή, κεηαθεξφκελε νδηθψο, ζηδεξνδξνκηθψο ή 

δηά πισηήο νδνχ ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά βελδίλεο απφ κηα ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε ζε άιιε ή 

απφ κηα ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε ζε ζηαζκφ δηαλνκήο 7 ζη) «ζηαζκνί δηαλνκήο»: φιεο νη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ 

παξνρή βελδίλεο ζε δεμακελέο θαπζίκσλ νρεκάησλ κε θηλεηήξα απφ κφληκεο δεμακελέο απνζήθεπζεο 7 δ) 

«πθηζηάκελεο» εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βελδίλεο, «πθηζηάκελεο» εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο, 

«πθηζηάκελνη» ζηαζκνί δηαλνκήο θαη «πθηζηάκελεο» θηλεηέο δεμακελέο: νη εγθαηαζηάζεηο, νη ζηαζκνί 

δηαλνκήο θαη νη θηλεηέο δεμακελέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 10 ή γηα ηηο νπνίεο είρε ρνξεγεζεί άδεηα θαηαζθεπήο ή ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ ην απαηηεί ε εζληθή 

λνκνζεζία, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10 7 ε) «λέεο» εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο 

βελδίλεο, «λέεο» εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο, «λένη» ζηαζκνί δηαλνκήο θαη «λέεο» θηλεηέο δεμακελέο: νη 

εγθαηαζηάζεηο, νη ζηαζκνί δηαλνκήο θαη νη θηλεηέο δεμακελέο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ην ζηνηρείν δ) 7 ζ) 

«δηαθίλεζε»: ε κεγαιχηεξε ζπλνιηθή εηήζηα πνζφηεηα βελδίλεο πνπ θνξηψζεθε ζε θηλεηέο δεμακελέο απφ κηα 

εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ζε ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε ή απφ ζηαζκφ δηαλνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ 7 η) «κνλάδα αλάθηεζεο αηκψλ»: ν εμνπιηζκφο γηα ηελ αλάθηεζε βελδίλεο απφ αηκνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ελδερφκελσλ ζπζηεκάησλ ξπζκηζηηθψλ δεμακελψλ κηαο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο 

7 ηα) «ζθάθνο»: πινίν εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην 1 ηεο νδεγίαο 82/714/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 4εο Οθησβξίνπ 1982 πεξί ζεζπίζεσο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα πινία εζσηεξηθήο 

λαπζηπινΐαο (1) 7 ηβ) «ηηκή αλαθνξάο-ζηφρνο»: ε θαηεπζπληήξηα γξακκή πνπ νξίδεηαη γηα ηε γεληθή εθηίκεζε 

ηεο επάξθεηαο ησλ ηερληθψλ κέηξσλ ησλ παξαξηεκάησλ θαη δελ απνηειεί νξηαθή ηηκή βάζεη ηεο νπνίαο ζα 

κεηξηέηαη ε απφδνζε ησλ επηκέξνπο εγθαηαζηάζεσλ, ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηαζκψλ δηαλνκήο 7 ηγ) 

«ελδηάκεζε απνζήθεπζε αηκψλ»: ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε ησλ αηκψλ κέζα ζε δεμακελή ζηαζεξήο νξνθήο ζε 

ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζνχλ αξγφηεξα θαη λα αλαθηεζνχλ ζε άιιε ηεξκαηηθή 

εγθαηάζηαζε. Η δηνρέηεπζε ησλ αηκψλ απφ κηα εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζε κηα 

άιιε ηεο ίδηαο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα ζεσξείηαη σο ελδηάκεζε απνζήθεπζε αηκψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξνχζαο νδεγίαο 7 ηδ) «εγθαηάζηαζε θφξησζεο»: θάζε κέξνο ηεξκαηηθήο εγθαηάζηαζεο φπνπ 

κπνξεί λα θνξηψλεηαη βελδίλε ζε θηλεηέο δεμακελέο. Οη εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ 

απαξηίδνληαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο «εμέδξεο θφξησζεο» 7 ηε) «εμέδξα θφξησζεο»: θάζε θαηαζθεπή ζε 

ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε φπνπ κπνξεί, αλά πάζα ζηηγκή, λα θνξηψλεηαη βελδίλε ζε βπηηνθφξν απηνθίλεην. 

Άξζξν 3  

Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο I. 

Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο απψιεηαο βελδίλεο πνπ νθείιεηαη ζηε 

θφξησζε θαη ηελ απνζήθεπζε, ζε νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε απνζήθεπζεο ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ, έσο θάησ απφ 

ηελ ηηκή αλαθνξάο-ζηφρνπ 0,01 W/W % ηεο δηαθίλεζεο. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ή λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξα κέηξα ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηνπο ή ζε 

γεσγξαθηθέο δψλεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κέηξα απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ. 



Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ηερληθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ βελδίλεο, εθηφο εθείλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα I, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη απηά ηα ελαιιαθηηθά κέηξα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα ηπρφλ πθηζηάκελα κέηξα ή ηα εηδηθά 

κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη ηα νπνία πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, δηεπθξηλίδνληαο ηνπο 

ζρεηηθνχο ιφγνπο. 

2. Η παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη: 

α) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο 7 β) ηξία ρξφληα κεηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, αλ ε δηαθίλεζε βελδίλεο ε 

νπνία θνξηψλεηαη ζε κηα ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 50 000 ηφλνπο θαη' έηνο 7 γ) έμη ρξφληα 

κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, αλ ε δηαθίλεζε 

βελδίλεο ε νπνία θνξηψλεηαη ζε κηα ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 25 000 ηφλνπο θαη' έηνο 7 

δ) ελλέα ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα φιεο ηηο άιιεο πθηζηάκελεο 

εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο βελδίλεο ζηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Άξζξν 4  

Φφξησζε θαη εθθφξησζε θηλεηψλ δεμακελψλ ζε ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνχ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαξηήκαηνο II. 

Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο απψιεηαο βελδίλεο πνπ νθείιεηαη ζηε 

θφξησζε θαη ηελ εθθφξησζε θηλεηψλ δεμακελψλ ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ έσο θάησ απφ ηελ ηηκή 

αλαθνξάο-ζηφρνπ 0,005 W/W % ηεο δηαθίλεζεο. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ή λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξα κέηξα ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηνπο ή ζε 

γεσγξαθηθέο δψλεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κέηξα απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ ηδηαηηέξσλ ζπλζεθψλ. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ηερληθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ βελδίλεο εθηφο εθείλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα II, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη απηά ηα ελαιιαθηηθά κέηξα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ 

ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα ηπρφλ πθηζηάκελα κέηξα ή ηα εηδηθά 

κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη ηα νπνία πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, δηεπθξηλίδνληαο ηνπο 

ζρεηηθνχο ιφγνπο. Η Δπηηξνπή επαιεζεχεη ηε ζπκβαηφηεηα ησλ κέηξσλ απηψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζπλζήθεο 

θαη εθείλεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

Όιεο νη ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο κε εμνπιηζκνχο θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κία εμέδξα πιήξσζεο ε νπνία λα πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο γηα εμνπιηζκφ θφξησζεο απφ ηνλ 

ππζκέλα νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο επαλεμεηάδνληαη ηαθηηθά, θαη, 

ελδερνκέλσο, αλαζεσξνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8. 

2. Η παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη: 

α) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο λέεο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο 

βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ, βπηηνθφξσλ βαγνληψλ ή/θαη ζθαθψλ 7 β) ηξία ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ 



πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο πθηζηάκελεο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ, 

βπηηνθφξσλ βαγνληψλ, ή/θαη ζθαθψλ, αλ ε δηαθίλεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 150 000 ηφλνπο ην ρξφλν 7 γ) έμη 

ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηηο πθηζηάκελεο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ θαη βπηηνθφξσλ βαγνληψλ, αλ ε δηαθίλεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 25 000 

ηφλνπο ην ρξφλν 7 δ) ελλέα ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα θάζε άιιε 

πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε θφξησζεο ζηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ θαη 

βπηηνθφξσλ βαγνληψλ. 

3. Δλλέα ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο απφ ηνλ ππζκέλα πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο εμέδξεο 

θφξησζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ φισλ ησλ ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πιελ εθείλσλ πνπ απνιαχνπλ 

παξέθθιηζεο δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 4. 

4. Καηά παξέθθιηζε, νη παξάγξαθνη 1 θαη 3 δελ εθαξκφδνληαη: 

α) ζηηο πθηζηάκελεο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαθηλνχλ ιηγφηεξν απφ 10 000 ηφλνπο ην ρξφλν θαη β) ζηηο 

λέεο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαθηλνχλ ιηγφηεξν απφ 5 000 ηφλνπο ην ρξφλν φηαλ επξίζθνληαη ζε κηθξά 

απνκαθξπζκέλα λεζηά. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο αθνξά κηα 

ηέηνηα παξέθθιηζε κε ηελ έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 9. 

5. Σν Βαζίιεην ηεο Ιζπαλίαο κπνξεί λα παξαρσξήζεη παξέθθιηζε ελφο έηνπο απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν β). 

Άξζξν 5  

Κηλεηέο δεμακελέο 1. Οη θηλεηέο δεμακελέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

α) νη θηλεηέο δεμακελέο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε νη ππνιεηκκαηηθνί αηκνί 

λα ζπγθξαηνχληαη ζηε δεμακελή κεηά ηελ εθθφξησζε ηεο βελδίλεο 7 β) νη θηλεηέο δεμακελέο κε ηηο νπνίεο 

παξέρεηαη βελδίλε ζηνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο θαη ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ψζηε λα δέρνληαη θαη λα ζπγθξαηνχλ ηνπο επηζηξεθφκελνπο αηκνχο ηνπο 

πξνεξρφκελνπο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο ή ησλ ηεξκαηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ηα βπηηνθφξα βαγφληα, απηφ απαηηείηαη κφλνλ εάλ παξέρνπλ βελδίλε ζε ζηαζκνχο 

δηαλνκήο ή ζε ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε ησλ αηκψλ 7 γ) εθηφο 

απφ ηηο δηαθπγέο αεξίνπ απφ ηηο βαιβίδεο αζθαιείαο, νη αηκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β) πξέπεη 

λα ζπγθξαηνχληαη ζηελ θηλεηή δεμακελή έσο ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο επαλαπιήξσζήο ηεο ζε κηα ηεξκαηηθή 

εγθαηάζηαζε. 

Αλ ε θηλεηή δεμακελή, κεηά ηελ εθθφξησζε ηεο βελδίλεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιια πξντφληα εθηφο ηεο 

βελδίλεο, ζην κέηξν πνπ δελ είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ή ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε ησλ αηκψλ, ν εμαεξηζκφο ηεο 

δεμακελήο κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζε γεσγξαθηθή δψλε φπνπ νη εθπνκπέο δελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιεκάησλ πγείαο 7 δ) νη αξκφδηεο αξρέο ησλ 

θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα ππνβάιινληαη, ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ζε έιεγρν πίεζεο γηα λα εμαθξηβσζεί ε ζηεγαλφηεηά ηνπο ζηνπο αηκνχο, θαη φηη νη βαιβίδεο θελνχ 

θαη πίεζεο ζε φιεο ηηο θηλεηέο δεμακελέο ππνβάιινληαη πεξηνδηθψο ζε επηζεψξεζε νξζήο ιεηηνπξγίαο. 

2. Η παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη: 



α) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηα λέα βπηηνθφξα απηνθίλεηα, βπηηνθφξα βαγφληα 

θαη ζθάθε 7 β) ηξία ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηα πθηζηάκελα βπηηνθφξα 

βαγφληα θαη ζθάθε, αλ θνξηψλνληαη ζε ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε φπνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 

παξάγξαθνο 1 7 γ) ζηα πθηζηάκελα βπηηνθφξα απηνθίλεηα φηαλ εμνπιίδνληαη εθ ησλ πζηέξσλ γηα θφξησζε 

απφ ηνλ ππζκέλα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο IV. 

3. Καηά παξέθθιηζε, ε παξάγξαθνο 1 ζηνηρεία α), β) θαη γ) δελ εθαξκφδεηαη ζηηο απψιεηεο αηκψλ πνπ 

νθείινληαη ζε κεηξήζεηο πνπ δηεμάγνληαη κε βπζνκεηξηθέο ξάβδνπο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ: 

α) πθηζηάκελεο θηλεηέο δεμακελέο θαη β) λέεο θηλεηέο δεμακελέο πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηα ηέζζεξα 

έηε έπεηηα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10. 

Άξζξν 6  

Φφξησζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο 1. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θφξησζεο θαη απνζήθεπζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαξηήκαηνο III. 

Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο απψιεηαο βελδίλεο πνπ νθείιεηαη ζηε 

θφξησζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ ζηαζκψλ δηαλνκήο, έσο θάησ απφ ηελ ηηκή αλαθνξάο-ζηφρνπ 

0,01 W/W % ηεο δηαθίλεζεο. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ή λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξα κέηξα ζην ζχλνιν ηνπ εδάθνπο ηνπο ή ζε 

γεσγξαθηθέο δψλεο φπνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ηα κέηξα απηά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο 

πγείαο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ εηδηθψλ ζπλζεθψλ. 

Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζεζπίδνπλ ηερληθά κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ βελδίλεο εθηφο εθείλσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα III, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη απηά ηα ελαιιαθηηθά κέηξα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηα άιια θξάηε κέιε θαη ηελ Δπηηξνπή γηα ηα ηπρφλ πθηζηάκελα κέηξα ή ηα εηδηθά 

κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν θαη ηα νπνία πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ, δηεπθξηλίδνληαο ηνπο 

ζρεηηθνχο ιφγνπο. 

2. Η παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη: 

α) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηνπο λένπο ζηαζκνχο δηαλνκήο 7 β) ηξία ρξφληα 

κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10: 

- γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο κε δηαθίλεζε κεγαιχηεξε απφ 1 000 m³/έηνο, 

- γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο, αλεμάξηεηα απφ ηε δηαθίλεζή ηνπο, νη νπνίνη είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη θάησ απφ κφληκεο θαηνηθίεο ή ζηέγεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 7 γ) έμη ρξφληα κεηά ηελ 

εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα ηνπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο κε δηαθίλεζε 

κεγαιχηεξε απφ 500 m³/έηνο 7 δ) ελλέα ρξφληα κεηά ηελ εκεξνκελία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 γηα φινπο 

ηνπο άιινπο πθηζηάκελνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο. 

3. Καηά παξέθθιηζε, νη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο κε δηαθίλεζε θάησ 

ησλ 100 m³ ην ρξφλν. 



4. Σα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα παξαρσξνχλ παξεθθιίζεηο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηνπο 

ζηαζκνχο δηαλνκήο κε εηήζηα δηαθίλεζε κηθξφηεξε απφ 500 m³ ην ρξφλν, εθφζνλ ν ζηαζκφο δηαλνκήο 

βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθή δψλε ή ηνπνζεζία φπνπ νη εθπνκπέο αηκψλ δελ είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιεκάησλ πγείαο. 

Σα θξάηε κέιε ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε δψλε ζηελ νπνία 

ζθνπεχνπλ λα παξαρσξήζνπλ ηέηνηεο παξεθθιίζεηο ζηα πιαίζηα ησλ εθζέζεσλ πνπ θαηαξηίδνπλ δπλάκεη ηνπ 

άξζξνπ 9 θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε θάζε αιιαγή ζηηο δψλεο απηέο. 

5. Σν Βαζίιεην ησλ Κάησ Υσξψλ κπνξεί λα παξαρσξεί παξέθθιηζε απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 

ρξνλνδηάγξακκα, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: 

- ηα απαηηνχκελα δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ κέηξα πινπνηνχληαη σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ πθηζηάκελνπ 

εζληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο ζηαζκνχο δηαλνκήο, ην νπνίν απνβιέπεη ζηελ ηαπηφρξνλε αληηκεηψπηζε 

πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιήκαησλ, φπσο ε ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαη ηεο αηκφζθαηξαο, ε ξχπαλζε ηνπ 

εδάθνπο θαη ε ξχπαλζε ιφγσ απνβιήησλ, θαη ην νπνίν πινπνηείηαη ζχκθσλα κε απζηεξφ ρξνλνδηάγξακκα, 

- ε κεηαβνιή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο επηηξέπεηαη επί δχν έηε ην πνιχ, ελψ φια ηα πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ νινθιεξσζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν δ), 

- λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Δπηηξνπή ε απφθαζε γηα ηελ παξέθθιηζε απφ ην νξηδφκελν ζηελ παξάγξαθν 2 

ρξνλνδηάγξακκα, καδί κε πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ αθξηβή έθηαζε θαη ηα ρξνληθά φξηα ηεο παξέθθιηζεο. 

6. Σν Βαζίιεην ηεο Ιζπαλίαο θαη ε Πνξηνγαιηθή Γεκνθξαηία κπνξνχλ λα παξαρσξήζνπλ παξέθθιηζε ελφο 

έηνπο απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ζηνηρείν β). 

Άξζξν 7  

Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαξηεκάησλ Δμαηξνπκέλσλ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ηνπ παξαξηήκαηνο II ζεκείν 2, νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο ζηελ ηερληθή 

πξφνδν ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8. 

Άξζξν 8  

Η επηηξνπή 1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ κηα επηηξνπή ηελ νπνία απνηεινχλ αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Ο αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζρέδην ησλ κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ιεθζνχλ. Η επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πνπ κπνξεί λα νξίδεη ν 

πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληαη ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. Η γλψκε δίλεηαη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη λα 

ιάβεη ην πκβνχιην χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηελ ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη ςήθνη ησλ 

αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ο πξφεδξνο δελ 

ιακβάλεη κέξνο ζηελ ςεθνθνξία. 

3. Η Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο. 

Δάλ ηα ζρεδηαδφκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο επηηξνπήο ή ειιείςεη γλψκεο, ε Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη, ακειιεηί, ζην πκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Σν πκβνχιην 

απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. 



Δάλ ην πκβνχιην δελ απνθαζίζεη, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο, ηα 

πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Άξζξν 9  

Παξαθνινχζεζε θαη θαηάξηηζε εθζέζεσλ Οη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

θαηαξηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηεο νδεγίαο 91/692/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Γεθεκβξίνπ 

1991 γηα ηελ ηππνπνίεζε θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εθζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή νξηζκέλσλ 

νδεγηψλ γηα ην πεξηβάιινλ (1). Η Δπηηξνπή θαιείηαη λα ζπλνδεχζεη ηελ πξψηε έθζεζή ηεο, εθφζνλ 

ελδείθλπηαη, κε πξνηάζεηο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηδίσο ηεο 

δηεχξπλζεο ηνπ πεδίνπ ηεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ν έιεγρνο ηνπ αηκνχ θαη ηα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο 

γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θφξησζεο θαη ηα πινία. 

Άξζξν 10  

Μεηαθνξά ηεο νδεγίαο ζηελ εζληθή λνκνζεζία 1. Σα θξάηε κέιε ζέηνπλ ζε ηζρχ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο 

θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ πξνο ηελ παξνχζα νδεγία έσο ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 1995. Πιεξνθνξνχλ ακέζσο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά. 

Οη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ή ζπλνδεχνληαη 

απφ παξφκνηα αλαθνξά θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Οη ιεπηνκεξείο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαθνξά απηή 

θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Σα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ δηαηάμεσλ εζληθνχ δηθαίνπ πνπ ζεζπίδνπλ ζηνλ 

ηνκέα ν νπνίνο δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 11  

Σειηθή δηάηαμε Η παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Βξπμέιιεο, 20 Γεθεκβξίνπ 1994. 

Γηα ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην Ο Πξφεδξνο K. HΓNSCH Γηα ην πκβνχιην Ο Πξφεδξνο K. KINKEL  

(1) ΔΔ αξηζ. C 227 ηεο 3. 9. 1992, ζ. 3 θαη ΔΔ αξηζ. C 270 ηεο 6. 10. 1993, ζ. 12. 

(2) ΔΔ αξηζ. C 73 ηεο 15. 3. 1993, ζ. 6. 

(3) Γλψκε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 24εο Ινπλίνπ 1993 (ΔΔ αξηζ. C 194 ηεο 19. 7. 1993, ζ. 325). 

Κνηλή ζέζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο Οθησβξίνπ 1993 (δελ έρεη αθφκα δεκνζηεπζεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα) 

θαη απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 9εο Μαξηίνπ 1994 (ΔΔ αξηζ. C 91 ηεο 28. 3. 1994, ζ. 82). 

Δπηβεβαηψζεθε ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 1993 (ΔΔ αξηζ. C 342 ηεο 20. 12. 1993, ζ. 15). 

Κνηλφ ζρέδην ηεο επηηξνπήο ζπλδηαιιαγήο ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 1994. 

(4) ΔΔ αξηζ. C 112 ηεο 20. 12. 1973, ζ. 1, ΔΔ αξηζ. C 139 ηεο 13. 6. 1977, ζ. 1, ΔΔ αξηζ. C 46 ηεο 17. 2. 1983, 

ζ. 1 θαη ΔΔ αξηζ. C 328 ηεο 7. 12. 1987, ζ. 1. 

(5) ΔΔ αξηζ. L 242 ηεο 30. 8. 1991, ζ. 2. 



(1) ΔΔ αξηζ. L 109 ηεο 26. 4. 1983, ζ. 8. Οδεγία φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ απφθαζε 

92/400/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ αξηζ. L 221 ηεο 6. 8. 1992, ζ. 55). 

(1) ΔΔ αξηζ. L 301 ηεο 28. 10. 1982, ζ. 1. 

(1) ΔΔ αξηζ. L 377 ηεο 31. 12. 1991, ζ. 48. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I  

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΣΩΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

1. Σν εμσηεξηθφ ηνίρσκα θαη ε νξνθή ησλ ππέξγεησλ δεμακελψλ βάθνληαη κε ρξψκα, ζπλνιηθήο ζεξκηθήο 

αλαθιαζηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 70 %. Οη εξγαζίεο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνληαη έηζη ψζηε λα δηεμάγνληαη 

σο ηκήκα ηνπ ζπλήζνπο θχθινπ ζπληήξεζεο ησλ δεμακελψλ εληφο ηξηεηνχο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Σα θξάηε 

κέιε κπνξνχλ λα ρνξεγνχλ παξέθθιηζε απφ ηελ παξνχζα δηάηαμε εθφζνλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία 

γεσγξαθηθψλ δσλψλ, κε εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά νη νπνίεο έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ηηο εζληθέο αξρέο. 

Η παξνχζα δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηηο δεμακελέο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε κνλάδα αλάθηεζεο ησλ αηκψλ 

ε νπνία πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 2 ηνπ παξαξηήκαηνο II. 

2. Οη δεμακελέο κε εμσηεξηθή επηπιένπζα νξνθή είλαη εθνδηαζκέλεο κε έλα πξψην παξέκβπζκα, ην νπνίν 

θαιχπηεη ην δαθηπιηνεηδέο δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο δεμακελήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πεξηθέξεηαο ηεο 

επηπιένπζαο νξνθήο, θαη κε έλα δεχηεξν παξέκβπζκα πξνζαξκνζκέλν πάλσ απφ ην πξψην. Σα παξεκβχζκαηα 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη νχησο ψζηε λα επηηπγράλνπλ ζπλνιηθή ζπγθξάηεζε ησλ αηκψλ θαηά 95 % 

ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε κε αληίζηνηρε δεμακελή ζηαζεξήο νξνθήο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα 

ζπγθξάηεζεο ησλ αηκψλ (δειαδή δεμακελή ζηαζεξήο νξνθήο εθνδηαζκέλε κφλν κε αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα 

θελνχ θαη πίεζεο). 

3. Όιεο νη λέεο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ απαηηείηαη αλάθηεζε αηκψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο νδεγίαο (βιέπε παξάξηεκα II) πξέπεη λα είλαη είηε: 

α) δεμακελέο ζηαζεξήο νξνθήο ζπλδεδεκέλεο κε ηε ζπζθεπή αλάθηεζεο αηκψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξαξηήκαηνο II, είηε β) λα είλαη ζρεδηαζκέλεο κε επηπιένπζα νξνθή, είηε εμσηεξηθή είηε εζσηεξηθή, θαη 

εθνδηαζκέλεο κε πξψην θαη δεχηεξν παξέκβπζκα, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο πνπ νξίδνληαη ζην 

ζεκείν 2. 

4. Οη πθηζηάκελεο δεμακελέο ζηαζεξήο νξνθήο πξέπεη είηε: 

α) λα ζπλδένληαη κε κνλάδα αλάθηεζεο αηκψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο II ή β) λα θέξνπλ 

εζσηεξηθή επηπιένπζα νξνθή κε έλα πξψην παξέκβπζκα ην νπνίν εμαζθαιίδεη νιηθή ζπγθξάηεζε αηκψλ 90 % 

ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δεμακελέο ζηαζεξήο νξνθήο πνπ δελ είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζχζηεκα 

ζπγθξάηεζεο ησλ αηκψλ. 

5. Οη δηαηάμεηο γηα ηε ζπγθξάηεζε ησλ αηκψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 3 θαη 4 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο 

δεμακελέο ζηαζεξήο νξνθήο ησλ ηεξκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπνπ επηηξέπεηαη ε ελδηάκεζε απνζήθεπζε ησλ 

αηκψλ ζχκθσλα κε ην ζεκείν 1 ηνπ παξαξηήκαηνο II. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II  



ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ ΔΚΦΟΡΣΩΗ ΣΙ ΣΔΡΜΑΣΙΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ  

1. Οη εθηνπηδφκελνη θαηά ηε θφξησζε θηλεηήο δεμακελήο αηκνί επηζηξέθνληαη κέζσ ελφο αηκνζηεγνχο αγσγνχ 

ζε κνλάδα αλάθηεζεο αηκψλ ζηελ ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπνχλ ζε θαχζηκν. 

Η παξνχζα δηάηαμε δελ εθαξκφδεηαη ζηα βπηηνθφξα απηνθίλεηα ζηα νπνία ε θφξησζε γίλεηαη απφ ην άλσ 

κέξνο, φζν απηφο ν ηξφπνο θφξησζεο επηηξέπεηαη. 

ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θνξηψλνπλ πεηξέιαην ζε ζθάθε, ε κνλάδα αλάθηεζεο αηκψλ είλαη δπλαηφ 

λα αληηθαζίζηαηαη απφ κηα κνλάδα θαχζεο ησλ αηκψλ, εθφζνλ ε αλάθηεζε αηκψλ είλαη επηθίλδπλε ή ηερληθά 

αλέθηθηε εμαηηίαο ηνπ φγθνπ ησλ επηζηξεθφκελσλ αηκψλ. Οη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηκνζθαηξηθέο 

εθπνκπέο ηεο κνλάδαο αλάθηεζεο αηκψλ ηζρχνπλ θαη γηα ηε κνλάδα θαχζεο ησλ αηκψλ. 

ηηο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο φπνπ δηαθηλνχληαη ιηγφηεξν απφ 25 000 ηφλνη/έηνο, ε άκεζε αλάθηεζε ησλ 

αηκψλ ζηελ ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ ελδηάκεζε απνζήθεπζε. 

2. Η κέζε ζπγθέληξσζε αηκψλ ζην ζσιήλα εμαγσγήο ηεο κνλάδαο αλάθηεζεο αηκψλ - δηνξζσκέλε σο πξνο 

ηελ αξαίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο - δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 35 (normal cubicmeter) g/Nm³ 

αλά ψξα. 

Γηα ηηο κνλάδεο αλάθηεζεο αηκψλ ησλ νπνίσλ ε εγθαηάζηαζε έρεη γίλεη πξηλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993, ην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην κπνξεί λα παξαρσξήζεη παξέθθιηζε απφ ηελ νξηδφκελε ζην παξάξηεκα II νξηαθή ηηκή ησλ 

35 g/Nm³ αλά ψξα, ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

- ε εγθαηάζηαζε λα ηεξεί ηελ νξηαθή ηηκή ησλ 50 g/Nm³ αλά ψξα, κεηξνχκελε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα II, 

- ε παξέθθιηζε λα ηεξκαηηζηεί ελλέα έηε ην αξγφηεξν κεηά ηελ αλαθεξφκελε ζην άξζξν 10 εκεξνκελία, 

- λα γλσζηνπνηεζνχλ ζηελ Δπηηξνπή νη επηκέξνπο εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξά απηή ε παξέθθιηζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα βελδίλεο πνπ δηαθηλνχλ θαη γηα ηνπο αηκνχο 

πνπ εθπέκπνπλ. 

Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη κέζνδνη κέηξεζεο θαη αλάιπζεο θαη ε 

ζπρλφηεηά ηνπο είλαη θαζνξηζκέλεο. 

Οη κεηξήζεηο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο πιήξνπο εκέξαο εξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ επηά 

σξψλ) ζε πεξίνδν θαλνληθήο δηαθίλεζεο. 

Οη κεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη ζπλερείο ή αζπλερείο. Αλ πξφθεηηαη γηα αζπλερείο κεηξήζεηο, απηέο πξέπεη λα 

δηελεξγνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θνξέο ηελ ψξα. 

Σν ζπλνιηθφ ζθάικα κέηξεζεο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ, ην αέξην βαζκνλφκεζεο θαη 

ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 10 % ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. 

Με ηνλ ρξεζηκνπνηνχκελν εμνπιηζκφ πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κεηξήζεηο θαη κηθξψλ 

ζπγθεληξψζεσλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη 3 g/Nm³. 

Η αθξίβεηα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 95 % ηεο κεηξνχκελεο ηηκήο. 



3. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε νη αγσγνί ζχλδεζεο θαη νη ζσιελψζεηο λα 

ειέγρνληαη ηαθηηθά γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ δηαξξνψλ. 

4. Οη αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε νη εξγαζίεο θφξησζεο λα δηαθφπηνληαη 

ακέζσο ζην επίπεδν ηεο εμέδξαο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο αηκψλ. Ο αλαγθαίνο εμνπιηζκφο γηα ηηο ελ ιφγσ 

ελέξγεηεο δηαθνπήο πξέπεη λα είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ εμέδξα. 

5. Όπνπ επηηξέπεηαη ε θφξησζε θηλεηψλ δεμακελψλ απφ ην άλσ κέξνο, ε απφιεμε ηνπ ζσιελνβξαρίνλα 

θφξησζεο πξέπεη λα θξαηείηαη θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο θηλεηήο δεμακελήο νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ηπρφλ 

εθζθελδφληζε ζηαγφλσλ ηνπ πγξνχ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III  

ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ Δ ΣΑΘΜΟΤ 

ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ Δ ΣΔΡΜΑΣΙΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΟΠΟΤ ΓΙΝΔΣΑΙ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ 

ΑΣΜΩΝ  

Οη αηκνί πνπ εθηνπίδνληαη θαηά ηελ παξάδνζε πεηξειαίνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο ησλ ζηαζκψλ 

δηαλνκήο θαη ησλ δεμακελψλ ζηαζεξήο νξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ελδηάκεζε απνζήθεπζε αηκψλ 

πξέπεη λα επηζηξέθνληαη, κέζσ ελφο αηκνζηεγνχο αγσγνχ, ζηελ θηλεηή δεμακελή πνπ παξαδίδεη ην πεηξέιαην. 

Οη εξγαζίεο θφξησζεο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλνλ φηαλ νη κεραληζκνί απηνί βξίζθνληαη ζηε ζέζε 

ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV  

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΣΗ ΦΟΡΣΩΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΤΘΜΔΝΑ, ΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ ΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔΡΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΤΣΙΟΦΟΡΩΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  

1. χλδεζκνη 1.1. Ο ζχλδεζκνο γηα ηε κεηάγγηζε πγξψλ ζην ζσιελνβξαρίνλα θφξησζεο πξέπεη λα είλαη 

ζειπθφο ζχλδεζκνο ζπλαξκνδφκελνο κε αξζεληθφ εμάξηεκα πξνζαξκνγήο API 4 ηληζψλ (101,6 mm) επί ηνπ 

βπηηνθφξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ αθφινπζε δεκνζίεπζε: 

- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and 

Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 2.1.1.1 - Type of Adapter used for Bottom 

Loading) 1.2. Ο ζχλδεζκνο ζπιινγήο ησλ αηκψλ ζηνλ αγσγφ ζπιινγήο ησλ αηκψλ ηεο εμέδξαο θφξησζεο 

πξέπεη λα είλαη ζειπθφο κε έθθεληξν θαη αχιαθα ζπλαξκνδφκελνο κε αξζεληθφ εμάξηεκα πξνζαξκνγήο 4 

ηληζψλ (101,6 mm) κε έθθεληξν θαη αχιαθα επί ηνπ βπηηνθφξνπ, φπσο νξίδεηαη ζηελ αθφινπζε δεκνζίεπζε: 

- API RECOMMENDED PRACTICE 1004 SEVENTH EDITION, NOVEMBER 1988 Bottom Loading and 

Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2 - Vapour Recovery Adapter) 2. πλζήθεο 

θφξησζεο 2.1. Η παξνρή, ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, πξέπεη λα είλαη 2 300 l/min (θαη' αλψηαην φξην: 2 500 

l/min) αλά ζσιελνβξαρίνλα θφξησζεο. 

2.2. Όηαλ ε ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγεί κε ηε κέγηζηε δήηεζε, ην ζχζηεκα ζπιινγήο αηκψλ ηεο 

εμέδξαο θφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, φπνπ ππάξρεη, ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο αηκψλ, επηηξέπεηαη λα 

δεκηνπξγεί κέγηζηε αληίζιηςε 55 mbar ζην εμάξηεκα πξνζαξκνγήο γηα ηε ζπιινγή ησλ αηκψλ πξνο ηελ 

πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

2.3. Όια ηα εγθεθξηκέλα βπηηνθφξα νρήκαηα πνπ θνξηψλνληαη απφ ηνλ ππζκέλα νθείινπλ λα θέξνπλ 

αλαγλσξηζηηθή πηλαθίδα πνπ αλαθέξεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ζσιελνβξαρηφλσλ θφξησζεο πνπ επηηξέπεηαη λα 



ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη δελ δηαθεχγνπλ αηκνί κέζσ ησλ βαιβίδσλ P θαη V 

ησλ απηνηειψλ δηακεξηζκάησλ, φηαλ ε κέγηζηε αληίζιηςε ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 55 mbar, φπσο νξίδεηαη ζην 

ζεκείν 2.2. 

3. χλδεζε ηνπ αληρλεπηή ππεξπιήξσζεο κε ηε γείσζε ηνπ νρήκαηνο Η εμέδξα θφξησζεο πξέπεη λα είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ζπζθεπή ειέγρνπ αλίρλεπζεο ηεο ππεξπιήξσζεο ε νπνία, φηαλ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην φρεκα, 

ζα δίλεη ζήκα πνπ κφλνλ απηφ ζα επηηξέπεη ηε θφξησζε, ππφ ηνλ φξν φηη θαλέλαο απφ ηνπο αηζζεηήξεο 

ππεξπιήξσζεο ησλ απηνηειψλ δηακεξηζκάησλ δελ αληρλεχεη ππεξβνιηθά πςειή ζηάζκε. 

3.1. Σν φρεκα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηε κνλάδα ειέγρνπ ηεο εμέδξαο θφξησζεο κέζσ ηππνπνηεκέλνπ δεχγνπο 

ξεπκαηνδφηνπ-ξεπκαηνιήπηνπ κε 10 αθξνδέθηεο. Ο αξζεληθφο ξεπκαηνιήπηεο πξνζαξκφδεηαη επί ηνπ 

νρήκαηνο ελψ ν ζειπθφο ξεπκαηνδφηεο πξνζαξκφδεηαη ζην άθξν ειεχζεξνπ θαισδίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

κνλάδα ειέγρνπ ηεο εμέδξαο θφξησζεο. 

3.2. Οη αληρλεπηέο πςειήο ζηάζκεο ηνπ νρήκαηνο είλαη είηε δηζχξκαηνη αηζζεηήξεο κε ζεξκίζηνξ ή νπηηθή 

δηάηαμε, είηε πεληαζχξκαηνη νπηηθνί αηζζεηήξεο, είηε ζπκβαηέο ηζνδχλακεο δηαηάμεηο, ππφ ηνλ φξν ην ζχζηεκα 

λα είλαη αζθαιέο αθφκε θαη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο (ζεκ.: ηα ζεξκίζηνξ πξέπεη λα έρνπλ αξλεηηθφ ζπληειεζηή 

ζεξκνθξαζίαο). 

3.3. Η κνλάδα ειέγρνπ ηεο εμέδξαο θφξησζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε θαη γηα δηζχξκαηα θαη γηα 

πεληαζχξκαηα ζπζηήκαηα. 

3.4. Σν βπηηνθφξν πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ εμέδξα θφξησζεο δηά κέζνπ ηνπ θνηλνχ ζχξκαηνο επαλφδνπ ησλ 

αηζζεηήξσλ ππεξπιήξσζεο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ αθξνδέθηε αξηζ. 10 ηνπ αξζεληθνχ ξεπκαηνιήπηε κέζσ 

ηνπ πιαηζίνπ ηνπ νρήκαηνο. Ο αθξνδέθηεο αξηζ. 10 ηνπ ζειπθνχ ξεπκαηνδφηε πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ην 

πεξίβιεκα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ, θαη απηφ κε ηε γείσζε ηεο εμέδξαο θφξησζεο. 

3.5. Όια ηα εγθεθξηκέλα βπηηνθφξα πνπ θνξηψλνληαη απφ ηνλ ππζκέλα νθείινπλ λα θέξνπλ αλαγλσξηζηηθή 

πηλαθίδα (ζεκείν 2.3) πνπ αλαθέξεη ηνλ ηχπν ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αηζζεηήξσλ ππεξπιήξσζεο (δειαδή αλ 

είλαη δηζχξκαηνη ή πεληαζχξκαηνη αηζζεηήξεο). 

4. Θέζε ησλ ζπλδέζεσλ 4.1. Ο ζρεδηαζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θφξησζεο θαη ζπιινγήο ησλ αηκψλ επί ηεο 

εμέδξαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο ζέζεηο ησλ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο επί ηνπ νρήκαηνο. 

4.1.1. Σν χςνο ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ησλ εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο γηα ηε κεηάγγηζε ησλ πγξψλ πξέπεη λα 

είλαη ην πνιχ 1,4 m (κε θελφ φρεκα) θαη ην ειάρηζην 0,5 m (κε έκθνξην φρεκα), ελψ ην επηζπκεηφ χςνο κπνξεί 

λα θπκαίλεηαη απφ 0,7 έσο 1,0 m 7 4.1.2. Σα εμαξηήκαηα πξνζαξκνγήο γηα ηε κεηάγγηζε πξέπεη λα απέρνπλ 

κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,25 m (θαη θαηά πξνηίκεζε 0,3 m). 

4.1.3. Όια ηα εμαξηήκαηα πξνζαξκνγήο γηα κεηάγγηζε ησλ πγξψλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην εζσηεξηθφ 

επηθαλείαο κεγίζηνπ κήθνπο 2,5 m. 

4.1.4. Σν εμάξηεκα πξνζαξκνγήο γηα ηε ζπιινγή ησλ αηκψλ πξέπεη λα βξίζθεηαη θαηά πξνηίκεζε δεμηά ηεο 

επηθαλείαο πνπ πεξηβάιιεη ηα εμαξηήκαηα πξνζαξκνγήο γηα ηε κεηάγγηζε ησλ πγξψλ θαη ζε χςνο ην πνιχ 1,5 

m (θελφ) θαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 m (έκθνξην). 

4.2. Ο ζχλδεζκνο ηνπ αληρλεπηή ππεξπιήξσζεο κε ηε γείσζε πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηα δεμηά ησλ 

εμαξηεκάησλ πξνζαξκνγήο γηα ηε κεηάγγηζε ησλ πγξψλ θαη ηε ζπιινγή ησλ αηκψλ, θαη ζε χςνο ην πνιχ 1,5 m 

(κε θελφ φρεκα) θαη ηνπιάρηζηνλ 0,5 m (κε έκθνξην φρεκα). 



4.3. Σν πξναλαθεξφκελν ζχζηεκα ζχλδεζεο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κία θαη κφλν πιεπξά ηνπ νρήκαηνο. 

5. Αιιειναζθαιηδφκελα ζπζηήκαηα 5.1. Αλίρλεπζε ππεξπιήξσζεο/γείσζε Γελ πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεη 

θφξησζε παξά κφλνλ αλ ε ζπλδπαζκέλε ζπζθεπή ειέγρνπ ππεξπιήξσζεο/γείσζεο δίλεη ζήκα πνπ ηελ 

επηηξέπεη. 

ε πεξίπησζε ππεξρείιηζεο ή δηαθνπήο ηεο γείσζεο ηνπ νρήκαηνο, ε ζπζθεπή ειέγρνπ ηεο εμέδξαο θφξησζεο 

πξέπεη λα θιείλεη ηε δηθιείδα ειέγρνπ ηεο θφξησζεο επί ηεο εμέδξαο. 

5.2. Αλίρλεπζε ηεο ζπιινγήο ησλ αηκψλ Γελ πξέπεη λα κπνξεί λα γίλεηαη θφξησζε αλ δελ έρεη ζπλδεζεί κε ην 

φρεκα ν αγσγφο ζπιινγήο ησλ αηκψλ θαη δελ είλαη ειεχζεξε ε δηφδνο ψζηε νη εθηνπηδφκελνη αηκνί λα ξένπλ 

απφ ην φρεκα ζην ζχζηεκα ζπιινγήο αηκψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 


