Μέγεθος Γραμμάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT
INTERNATIONAL)

ΥΑ ΑΣ4//2008 (ΥΑ ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719 ΦΕΚ Β 1874 2008): Τροπ. ΚΥΑ Φ4.2/18960/1446/2001 σχετικά με τις σιδηροδρομικ

Αρθρο :0
Αριθμ. ΑΣ4.1/ΟΙΚ.45573/3719 (ΦΕΚ Β΄ 1874/12.09.2008)
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής
Ναυτιλίας για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 2006/90/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης
Νοεμβρίου 2006 για την 7η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 1338/1983 (Α΄ 34) "Εφαρμογή Κοινοτικού Δικαίου", όπως
αυτές έχουν αντικατασταθεί και τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και το
άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και του άρθρου 3 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.
1892/1990 (Α΄ 101).
β) του άρθρου 2 του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση και
των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη".
γ) του άρθρου 5 παρ. 11 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) "Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις".
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα".
2. Τις διατάξεις του ν. 3646/2008 (Α΄ 36) "Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί
Σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (COTIF) και της τελικής Πράξης της όγδοης
Αναθεωρητικής Διάσκεψης των Διεθνών Συμβάσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων (CIM) και
επιβατών και αποσεκυών (CIV) με το σιδηρόδρομο".
3. Την υπ΄ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/2001 (Β΄ 778) κοινή υπουργική απόφαση "Εναρμόνιση του
Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων
εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996

για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 96/49/ΕΚ και με την οδηγία 1999/48/ΕΚ της
Επιτροπής της 21ης Μαϊου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
96/49/ΕΚ".
4. Την υπ΄ αριθμ. Φ4.2/73358/5309/2002 (Β΄ 240) κοινή υπουργική απόφαση "Τροποποίηση και
συμπλήρωση της Φ4.2/18960/1446/2001 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας για
την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 2000/62/ΕΚ".
4. Την Οδηγία 2006/90/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 (EEL 305/6 της 4.11.2006) για την
7η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ (L 235/17.9.1996) του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο :1
Αρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 206/90/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου 2006 (EEL 305/6 της 4.11.2006) για την 7η
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ (EEL 235/17.9.1996) του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων.

Αρθρο :2
Αρθρο 2
Αντικαθίσταται η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της υπ΄ αριθμ.
Φ4.2/18960/1446/19.6.2001 (Β΄ 778) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών, Εθνικής Αμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας ως
εξής:
α. Το παράρτημα της οδηγίας 96/49/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της οδηγίας 2006/90/ΕΚ, το
οποίο καλείται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και έχει ως ακολούθως:
[ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ]

Αρθρο :3
Αρθρο 3

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Φ4.2/18960/1446/19.6.2001
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Αμυνας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης
Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Αρθρο :4
Αρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

