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 األرضية الخزانات تسليم حظر التعبئة/عملية منافذ على حمراء عالمات وضع رد:

 
 البترولية: للمواد األرضية الخزانات وموزعي مالك أعزاءنا

 
 يتطلب كما ).TN UST (قانون البترولية للمواد األرضية الخزانات لقانون الحمراء العالمة صك إضافة تمت ،2004 يوليو 1 يوم في

 بتطوير األرضية الخزانات إدارة قامت وبالتالي؛ تسليم، حظر برنامج الواليات لدى يكون أن 2005 لعام الفيدرالي الطاقة سياسة قانون
 بالخزانات الوقود وضع يمكن كان إذا ما لتبسيط TN UST القانون تعديالت جاءت ،2008 يوليو 1 في للقوانين. لالمتثال عملية وتنفيذ

 طريق: عن األرضية
 السنوية الشهادة إلغاء •
 و الوقود بتسليم مرتبًطا يكن لم إيصال استخدام إلى التحول •
 باإلدارة. الخاص الويب موقع على واإلدراج حمراء عالمة غياب أو بوجود الوقود تسليم ربط •

 
 رسوم دفع لتعذر ما منشأة في األرضية الخزانات جميع على تعبئة) منفذ كل على حمراء عالمة (لصق حمراء عالمات وضع اإلدارة واصلت
 (ج)106-215-68§ الُمفصل  تينيسي قانون أن العلم يُرجى  نهائي. قرار عنها ينتج التي ولالنتهاكات متأخرة بغرامات والمتعلقة السنوية الخزان

 على: ينص
 

 أية عليه البترولية للمواد أرضي خزان أي وجود حالة في "(ج)
 منتهكة أو االستحقاق وقت دفعها يتم لم غرامات أو سنوية رسوم

 والذي الجزء لهذا صادر أمر من يتضح كما القواعد لمتطلبات
 من أكثر أو واحد إجراء اتخاذ للمفوض فيحق نهائيًا، أمًرا أصبح

 التالية: اإلجراءات
 

 التوزيع؛ جهاز على إخطار لصق )1(

 أو التعبئة؛ منفذ على عالمة لصق )2(

 باإلدارة. الخاص الويب موقع على إشعار إرسال )3(
 

 جنحة اعتباره يجب اإلشعار أو العالمة هذه مثل إزالة إن (د)
 ج. الفئة من

 
 من البترول توزيع أو البترولية للمواد أرضي خزان في بترولية مواد وضع، في التسبب أو وضع، شخص ألي القانوني غير من (ه)

 موقع على له إشعار وضع تم أو التعبئة منفذ أو التوزيع جهاز على موضوعة عالمة أو مادي إشعار على حاصالً  كان سواء خزان
 (ج)" الفرعي البند بموجب باإلدارة الخاص الويب

 
 جميع إكمال بعد إال الحمراء العالمات نزع سلطة تُمنح ولن ،Uust/ent/nvironms/eu.tn.statehttp://www.U على التسليم" يجب "ال قائمة نشر تم

 األمر على القدرة المفوض لمنح تعديله تم قد 114-215-68§  2010مايو  11 يوم في الُمفصل، تينيسي قانون بأن العلم يُرجى التصحيحات.
 على التعديالت رؤية يمكن حمراء. عالمات لصق حينها تم والتي معينة ظروف في للخزانات الدائم باإلغالق

http://state.tn.us/sos/acts/106/pub/pc0903.pdf 4 رقم البند في. 
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