
Ο∆ΗΓΙΑ 2002/50/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Ιουνίου 2002
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το µετα-

φερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 1999/36/EΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου
1999, σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση (1), και
ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2001/2/EΚ της Επιτροπής (2) τροποποίησε τις
διαδικασίες πιστοποίησης οι οποίες προβλέπονταν στην
οδηγία 1999/36/EΚ, όσον αφορά τις ενότητες βάσει των
οποίων πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση της συµµόρφωσης
των νέων δοχείων και των νέων δεξαµενών.

(2) Οι εν λόγω ενότητες πρέπει να αλλάξουν ώστε να διασφα-
λιστεί µεταξύ τους µεγαλύτερη συνοχή.

(3) Κατά συνέπεια, το παράρτηµα IV της οδηγίας 1999/36/EΚ
θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

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

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στο παράρτηµα IV µέρος I, ενότητα ∆, σηµείο 1 πρώτη πρόταση,
σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση και σηµείο 3.2 πρώτο
εδάφιο, η φράση «πιστοποιητικό εξέτασης ΕΚ τύπου» αντικαθίσταται

από τη φράση «πιστοποιητικό ΕΚ εξέτασης τύπου ή πιστοποιητικό
ΕΚ εξέτασης σχεδιασµού».

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονι-
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την
παρούσα οδηγία µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2003. Πληροφορούν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν οι διατάξεις αυτές θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, στην
επίσηµη δηµοσίευσή τους περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα
οδηγία ή συνοδεύονται από ανάλογη παραποµπή. Εναπόκειται στα
κράτη µέλη να προσδιορίσουν τον τρόπο της εισαγωγής της εν
λόγω παραποµπής.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη
δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2002.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος
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