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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων 
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες (εφεξής «οδηγία Seveso II») αποσκοπεί στην 
πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων που αφορούν µεγάλες ποσότητες των επικίνδυνων 
ουσιών (ή µειγµάτων ουσιών) που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι και στον 
περιορισµό των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον Η προσέγγιση 
στο επίπεδο των ελέγχων είναι κλιµακωτή: όσο µεγαλύτερες είναι οι ποσότητες των 
ουσιών, τόσο αυστηρότεροι είναι οι κανόνες.  

Η οδηγία πρέπει να τροποποιηθεί λόγω των αλλαγών στο σύστηµα ταξινόµησης των 
επικίνδυνων ουσιών της ΕΕ, στο οποίο παραπέµπει. Λαµβάνοντας υπόψη τα 
ανωτέρω, το 2008 αποφασίστηκε να ξεκινήσει ευρύτερη επανεξέταση, καθώς η 
βασική δοµή της οδηγίας και οι βασικές της απαιτήσεις είχαν ουσιαστικά παραµείνει 
αµετάβλητες αφότου εκδόθηκε. Παρόλο που η επανεξέταση κατέδειξε ότι συνολικά 
οι υφιστάµενες διατάξεις είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται και ότι δεν απαιτούνται µείζονες αλλαγές, εντοπίστηκαν ορισµένοι 
τοµείς στους οποίους θα ήταν σκόπιµες περιορισµένες τροποποιήσεις, προκειµένου 
να διασαφηνιστούν και να επικαιροποιηθούν ορισµένες διατάξεις, καθώς και για να 
βελτιωθεί η εφαρµογή και η δυνατότητα επιβολής, ενώ ταυτόχρονα να διατηρηθεί ή 
να αναβαθµιστεί ελαφρώς το επίπεδο προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος. 

Η πρόταση αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των εν λόγω ζητηµάτων.  

Γενικό πλαίσιο 

Βιοµηχανικά ατυχήµατα σχετιζόµενα µε επικίνδυνες ουσίες έχουν συχνά πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις. Ορισµένα γνωστά µεγάλα ατυχήµατα ― όπως αυτά στο 
Seveso, στο Bhopal, στη Schweizerhalle, στο Enschede, στην Τουλούζη και στο 
Buncefield ― στοίχισαν πολλές ζωές και/ή κατέστρεψαν το περιβάλλον και 
κόστισαν δισεκατοµµύρια ευρώ. Μετά από αυτά τα ατυχήµατα, η πολιτική 
ευαισθητοποίηση αυξήθηκε όσον αφορά την αναγνώριση των κινδύνων και τη λήψη 
των κατάλληλων προληπτικών µέτρων για την προστασία των πολιτών και των 
κοινωνιών.  

Η οδηγία Seveso II, η οποία καλύπτει περίπου 10 000 µονάδες εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντέλεσε καθοριστικά στη µείωση της πιθανότητας 
πρόκλησης χηµικών ατυχηµάτων και των επιπτώσεών τους. Ωστόσο, είναι διαρκής η 
ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι διατηρούνται τα υφιστάµενα υψηλά επίπεδα προστασίας 
και, ει δυνατόν, ότι βελτιώνονται περαιτέρω.  

Ισχύουσες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση 

Οι υφιστάµενες διατάξεις είναι αυτές που θεσπίζει η οδηγία Seveso II. Στόχος είναι 
η αναθεώρηση των εν λόγω διατάξεων.  
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Συνοχή µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Ο κύριος λόγος για την αναθεώρηση της οδηγίας Seveso II είναι η ευθυγράµµιση 
του παραρτήµατος Ι µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, 
την επισήµανση και τη συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και των µειγµάτων 
(εφεξής «κανονισµός CLP»), για την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ, στον οποίο παραπέµπει επί του παρόντος η οδηγία 
Seveso II. Οι κανόνες CLP οριστικοποιούνται και τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 
2015.  

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επανεξέτασης, τα τελευταία δύο έτη, οι 
ενδιαφερόµενοι φορείς (µεµονωµένες εταιρείες, βιοµηχανικές ενώσεις, ΜΚΟ, 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών) διεξήγαγαν διαβουλεύσεις µε πολλούς τρόπους, 
στους οποίους συγκαταλέγονται: ερωτηµατολόγια µέσω ∆ιαδικτύου προς όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη· διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη µέσω 
των τακτικών συναντήσεων της επιτροπής των αρµοδίων αρχών (ΕΑΑ) και σχετικών 
σεµιναρίων· όσον αφορά την εναρµόνιση του παραρτήµατος Ι, µέσω πολυµερούς 
τεχνικής οµάδας εργασίας, η οποία περιελάµβανε εµπειρογνώµονες από τα κράτη 
µέλη, τη βιοµηχανία και περιβαλλοντικές ΜΚΟ (η τεχνική έκθεση της οποίας 
διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Περιβάλλοντος)· και συνεδρίαση 
διαβούλευσης των ενδιαφερόµενων φορέων, που διεξήχθη στις 9 Νοεµβρίου 2009 
στις Βρυξέλλες, στην οποία συµµετείχαν περίπου 60 εκπρόσωποι της εθνικής και 
ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και περιβαλλοντικών ΜΚΟ, καθώς και µεµονωµένες 
εταιρείες, µετά το τέλος της οποίας ελήφθησαν περίπου 50 γραπτές εισηγήσεις. 

Υπήρξε γενική συναίνεση για το ότι δεν είναι απαραίτητες σηµαντικές αλλαγές της 
οδηγίας. Υπήρξε ευρεία υποστήριξη καταρχήν για περαιτέρω διασαφήνιση και 
επικαιροποίηση των διατάξεων, παρόλο που οι απόψεις ποίκιλαν όσον αφορά 
συγκεκριµένα ζητήµατα.  

Περαιτέρω λεπτοµέρειες διατίθενται στην εκτίµηση επιπτώσεων και στον δικτυακό 
τόπο της Γ∆ Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm. 

Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωσίας 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεξέτασης, διενεργήθηκαν αρκετές µελέτες από 
εξωτερικούς αναδόχους. Σε αυτές συγκαταλέγονται δύο µελέτες για την εκτίµηση 
της αποτελεσµατικότητας της οδηγίας και δύο µελέτες για την τεκµηρίωση της 
εκτίµησης των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
διάφορων επιλογών πολιτικής.  
Ελήφθησαν επίσης υπόψη τα ευρήµατα από τις τριετείς εκθέσεις εφαρµογής εκ 
µέρους των κρατών µελών.  

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm
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Περαιτέρω λεπτοµέρειες διατίθενται στην εκτίµηση επιπτώσεων και στον δικτυακό 
τόπο της Γ∆ Περιβάλλοντος, στη διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm. 

Εκτίµηση επιπτώσεων  

Τα κύρια προβλήµατα που κάλυψε η εκτίµηση επιπτώσεων αφορούσαν την 
εναρµόνιση του παραρτήµατος 1 µε τον κανονισµό CLP και τον αντίκτυπο στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας, το οποίο αποτελούσε το καίριο ζήτηµα. Με αυτό το ζήτηµα 
σχετίζονται άλλες πιθανές τεχνικές τροποποιήσεις του παραρτήµατος Ι και οι 
διαδικασίες για µελλοντική προσαρµογή του παραρτήµατος Ι. Άλλα ζητήµατα 
αφορούσαν την ενηµέρωση του κοινού και τα συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών 
και τον σχεδιασµό χρήσεων γης, όπου από την µέχρι τώρα πείρα εφαρµογής 
προκύπτει ότι µπορεί να υπάρχουν ορισµένες ευκαιρίες για βελτιώσεις ή νέες 
απαιτήσεις, ενώ θα ήταν χρήσιµο να διασαφηνιστούν ή να επικαιροποιηθούν, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, άλλες λεπτοµερείς διατάξεις, ώστε να απηχούν περισσότερο 
τις τρέχουσες πρακτικές.  

Κατά την εκτίµηση επιπτώσεων αξιολογήθηκαν αρκετές επιλογές πολιτικής µε 
στόχο τον προσδιορισµό οικονοµικά αποδοτικής δέσµης µέτρων για την 
αντιµετώπιση των εν λόγω ζητηµάτων. Η εκτίµηση οδήγησε την Επιτροπή να 
προτείνει σειρά τροποποιήσεων, από τις οποίες οι βασικές έχουν ως εξής:  

Όσον αφορά την εναρµόνιση του παραρτήµατος Ι, δεν είναι δυνατή µια απλή αλλαγή 
της παραποµπής ή αµφιµονοσήµαντη αντιστοίχιση του παλαιού συστήµατος 
ταξινόµησης και του κανονισµού CLP, κυρίως επειδή, όσον αφορά τους κινδύνους 
για την υγεία, οι παλαιές κατηγορίες κινδύνου «τοξικό» και «πολύ τοξικό» δεν 
αντιστοιχούν στη νέα ταξινόµηση κατά CLP «οξεία τοξικότητα», κατηγορίας 1 έως 
3, οι οποίες χωρίζονται επιπλέον σε διαφορετικές οδούς έκθεσης (δια του στόµατος, 
του δέρµατος, µέσω εισπνοής). Μια περαιτέρω επιπλοκή είναι ότι, η ταξινόµηση ή η 
επαναταξινόµηση ουσιών στο πλαίσιο του κανονισµού CLP µε την πάροδο του 
χρόνου θα έχει αυτόµατα αντίκτυπο στο πεδίο εφαρµογής της νοµοθεσίας Seveso. Η 
Επιτροπή προτείνει την επιλογή η οποία – πέραν από τον πολύ περιορισµένο 
αντίκτυπο στο πεδίο εφαρµογής, που είναι ο ίδιος και µε τις άλλες επιλογές – 
διατηρεί το υψηλό επίπεδο προστασίας, καθώς προβλέπει τη συνεκτίµηση των 
πιθανότερων και σηµαντικότερων οδών έκθεσης σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος. 
Για την αντιµετώπιση καταστάσεων που προκύπτουν µε την παρέλευση των ετών 
λόγω της εναρµόνισης – επειδή βάσει της οδηγίας περιλαµβάνονται/εξαιρούνται 
ουσίες που παρουσιάζουν/δεν παρουσιάζουν κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος – 
προτείνεται δέσµη διορθωτικών µηχανισµών για την προσαρµογή του παραρτήµατος 
Ι µε την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.  

Όσον αφορά την ενηµέρωση του κοινού, κλπ., προτείνεται η βελτίωση του επιπέδου 
και της ποιότητας των πληροφοριών και του τρόπου µε τον οποίο 
πραγµατοποιούνται η συγκέντρωση, διαχείριση, διάθεση, επικαιροποίηση και 
κοινοποίησή τους µε αποτελεσµατικό και εκλογικευµένο τρόπο. Με τον τρόπο αυτό, 
η οδηγία θα εναρµονιστεί περισσότερο µε τη σύµβαση του Aarhus όσον αφορά την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, θα επικαιροποιηθούν οι 
διαδικασίες της για να ληφθούν υπόψη η πρόοδος των συστηµάτων διαχείρισης 

http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm
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πληροφοριών, όπως το ∆ιαδίκτυο, και οι συνεχιζόµενες προσπάθειες για τη 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων αυτών, όπως η πρωτοβουλία 
για το Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το Περιβάλλον (SEIS) και η οδηγία 
INSPIRE (2007/2/ΕΚ). 

Οι λοιπές τροποποιήσεις που προτείνονται, αποτελούν σχετικά ήσσονες τεχνικές 
προσαρµογές σε ισχύουσες διατάξεις.  

Συγκεφαλαιωτικά, οι δυνητικές αλλαγές που προγραµµατίζονται, αποτελούν 
µετριοπαθή προσαρµογή της οδηγίας και δεν επηρεάζουν σηµαντικά το επίπεδο 
προστασίας ή το κόστος της οδηγίας. Γενικά, το κόστος τους είναι χαµηλό σε 
σύγκριση µε το συνολικό κόστος της οδηγίας.  

Η εκτίµηση επιπτώσεων υποβάλλεται µαζί µε την πρόταση.  

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Σκοπός της πρότασης είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την εναρµόνισή της µε 
τον κανονισµό CLP, καθώς και η διασαφήνιση, βελτίωση ή προσθήκη ορισµένων 
διατάξεων προκειµένου να διασφαλιστεί καλύτερη, συνεκτικότερη εφαρµογή και 
επιβολή της νοµοθεσίας, µε σκοπό την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας, 
απλουστεύοντας όπου είναι δυνατόν τη νοµοθεσία και µειώνοντας τον διοικητικό 
φόρτο.  

 
Νοµική βάση 
 
Ο πρωταρχικός στόχος της οδηγίας είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η 
παρούσα πρόταση βασίζεται εποµένως στο άρθρο 192 παράγραφος 1 της συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
Αρχή της επικουρικότητας 
 
Η αρχή της επικουρικότητας εφαρµόζεται στο µέτρο που η πρόταση δεν εµπίπτει 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Ένωσης.  
 
Οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη, 
καθώς η οδηγία Seveso II θέτει στόχους και σκοπούς για την πρόληψη και την 
αντιµετώπιση µεγάλων ατυχηµάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αρχή αυτή 
διατηρείται στην παρούσα πρόταση. Επιπλέον, πολλά σοβαρά ατυχήµατα έχουν 
διασυνοριακές επιπτώσεις. Όλα τα κράτη µέλη ενδέχεται να θιγούν από τέτοια 
ατυχήµατα και εποµένως πρέπει να λάβουν µέτρα προκειµένου να είναι δυνατόν να 
µειωθούν οι κίνδυνοι για τον πληθυσµό και το περιβάλλον σε κάθε κράτος µέλος.  

 
Η κοινοτική δράση θα επιτύχει καλύτερα τους στόχους που προτείνονται, λόγω της 
ανάγκης να αποφευχθούν σηµαντικά αποκλίνοντα επίπεδα προστασίας µεταξύ των 
κρατών µελών, λαµβάνοντας κυρίως υπόψη τις πιθανές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού που θα συνεπάγονταν. Σύµφωνα µε την πρόταση, τα λεπτοµερή µέσα 
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εφαρµογής, συµµόρφωσης και επιβολής προβλέπεται να αποφασίζονται από τις 
αρµόδιες αρχές.  

 
Συνεπώς, η πρόταση συνάδει µε την αρχή της επικουρικότητας.  

 
Αρχή της αναλογικότητας 
 
Η αρχή συνάδει µε την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους: Ακολουθεί 
την προσέγγιση του καθορισµού στόχων της οδηγίας Seveso II, παρέχοντας αρκετή 
ευελιξία στα κράτη µέλη να καθορίσουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων. Οι νέες 
διατάξεις δεν υπερβαίνουν τα απαιτούµενα και διατηρείται η υφιστάµενη αναλογική 
προσέγγιση, µε το επίπεδο των ελέγχων να βασίζεται στις ποσότητες των 
επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε µονάδες.  
332 

Επιλογή της πράξης 

Η προτεινόµενη πράξη είναι οδηγία. ∆εδοµένου ότι η υπάρχουσα νοµοθεσία θέτει 
κοινοτικούς στόχους, αφήνοντας παράλληλα την αρµοδιότητα επιλογής των µέτρων 
συµµόρφωσης στα κράτη µέλη, η πλέον ενδεδειγµένη πράξη είναι οδηγία. 
∆εδοµένης της φύσης και της έκτασης των αλλαγών σε σύγκριση µε την υφιστάµενη 
οδηγία, δεν ενδείκνυται αναθεώρησή της µε τη µορφή τροποποιηµένης οδηγίας ή 
αναδιατύπωσης. Εποµένως, προτείνεται νέα οδηγία.  

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον κοινοτικό προϋπολογισµό.  

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Απλούστευση 

Ορισµένα στοιχεία της πρότασης θα πρέπει να συµβάλουν στη µείωση περιττού 
διοικητικού φόρτου, κυρίως µέσω της ενθάρρυνσης, σε επίπεδο κρατών µελών, 
συντονισµένων επιθεωρήσεων, πιο ολοκληρωµένης ενηµέρωσης και διαδικαστικών 
απαιτήσεων και µέσω της απλούστευσης και του εξορθολογισµού των απαιτήσεων 
κοινοποίησης της εφαρµογής, µε την µετάβαση σε διευρυµένο κοινό σύστηµα 
πληροφόρησης. ∆ιευκρινίσεις στις υπάρχουσες διατάξεις θα βελτιώσουν επίσης την 
αναγνωσιµότητα και θα προσφέρουν µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.  
 
Κατάργηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας 
 
Η έγκριση της πρότασης συνεπάγεται την κατάργηση της υφιστάµενης οδηγίας.  
Πίνακας αντιστοιχιών 
 
Από τα κράτη µέλη απαιτείται να κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των 
εθνικών διατάξεων για τη µεταφορά της οδηγίας, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.  
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Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 
 
Η προτεινόµενη πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.  

 
Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Κατωτ παρατίθενται πληροφορίες σχετικά µε τα µεµονωµένα άρθρα. Εκτός από τις 
περιπτώσεις όπου αναφέρεται διαφορετικά, οι διατάξεις παραµένουν ουσιαστικά 
αµετάβλητες σε σχέση µε αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/82/ΕΚ.  

Άρθρο 1 

Το άρθρο περιγράφει τον σκοπό και τους στόχους της οδηγίας.  

Άρθρο 2 

Το άρθρο 2 ορίζει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας: συγκεκριµένα, η οδηγία 
εφαρµόζεται σε µονάδες όπου υπάρχουν οι επικίνδυνες ουσίες που περιλαµβάνονται 
στο παράρτηµα Ι σε ποσότητες που υπερβαίνουν προδιαγεγραµµένες οριακές τιµές. 
Οι διατάξεις του άρθρου 2 παραµένουν ουσιαστικά αµετάβλητες ως προς την οδηγία 
96/82/ΕΚ. Ωστόσο, η σειρά των µερών 1 και 2 του παραρτήµατος Ι έχει αντιστραφεί 
προκειµένου το µέρος 1 του παραρτήµατος 1 να περιλαµβάνει κατηγορίες 
επικίνδυνων ουσιών σύµφωνα µε τη γενική ταξινόµηση κινδύνων (κατά τον 
κανονισµό CLP) και το µέρος 2 του ιδίου παραρτήµατος να περιλαµβάνει 
κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες ή οµάδες ουσιών για τις οποίες, παρά τη γενική 
ταξινόµηση επικινδυνότητάς τους, δικαιολογείται ειδική ταξινόµηση.  

Οι κύριες διαφορές όσον αφορά το περιεχόµενο του παραρτήµατος έχουν ως εξής:  

Η κύρια αλλαγή αφορά τους κινδύνους για την υγεία. Η προηγούµενη κατηγορία 
«Πολύ τοξικό» αντιστοιχεί στην κατηγορία CLP «Οξεία τοξικότητα 1» και η 
κατηγορία «Τοξικό» στις κατηγορίες «Οξεία τοξικότητα 2» (όλες οι οδοί έκθεσης) 
και «Οξεία τοξικότητα 3» (έκθεση του δέρµατος και έκθεση µέσω εισπνοής). 

Αρκετές πιο εξειδικευµένες κατηγορίες CLP για φυσικούς κινδύνους, οι οποίες δεν 
υπήρχαν πριν, αντικαθιστούν τις πιο γενικές παλαιές κατηγορίες για τους κινδύνους 
οξείδωσης, έκρηξης και πυρκαγιάς. Αυτές οι κατηγορίες µαζί µε τις κατηγορίες 
περιβαλλοντικών κινδύνων συνιστούν αµφιµονοσήµαντη αντιστοίχιση και 
διατηρούν το υφιστάµενο πεδίο εφαρµογής σε σχέση µε παρόµοιους κινδύνους όσο 
το δυνατόν πιο στενά. Για τη νέα κατηγορία των εύφλεκτων αερολυµάτων, τα 
κατώτατα όρια έχουν προσαρµοστεί κατ’ αναλογία προς εκείνα που ισχύουν σήµερα 
βάσει των εύφλεκτων ιδιοτήτων τους και των συστατικών τους, και για λόγους 
συνοχής, η οµάδα των πυροφορικών ουσιών έχει ολοκληρωθεί µε την ένταξη σε 
αυτήν των πυροφορικών στερεών. 

Ως νέο µέρος 2 του παραρτήµατος Ι διατηρείται, σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητο, το 
παλαιό µέρος 1. Οι µόνες αλλαγές είναι: επικαιροποιηµένη παραποµπή στον 
κανονισµό CLP για τα υγροποιηµένα εύφλεκτα αέρια· η συµπερίληψη της άνυδρης 
αµµωνίας, του τριφθοριούχου βορίου και του θειούχου υδρογόνου στις 
κατονοµαζόµενες ουσίες, οι οποίες καλύπτονταν προηγουµένως από τις κατηγορίες 
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επικινδυνότητάς τους, ώστε να διατηρηθούν αµετάβλητα τα κατώτατα όριά τους· η 
ένταξη του βαρέος µαζούτ στην κατηγορία πετρελαιοειδών· διευκρινίσεις για τις 
σηµειώσεις σχετικά µε το νιτρικό αµµώνιο και· επικαιροποίηση των συντελεστών 
τοξικής ισοδυναµίας για τις διοξίνες. 

Επιπλέον, στο εν λόγω άρθρο αναφέρονται οι εξαιρέσεις της οδηγίας που 
περιλαµβάνονταν προηγουµένως στο άρθρο 4 της οδηγίας 96/82/ΕΚ. Αυτές 
διατηρούνται, µε τις ακόλουθες αλλαγές:  

– Για την άρση τυχόν αµφιβολιών, έχει τροποποιηθεί η εξαίρεση που αφορά τον 
αποκλεισµό από το πεδίο εφαρµογής της εκµετάλλευσης ορυκτών σε ορυχεία 
και λατοµεία ή γεωτρήσεις, ώστε να συµπεριληφθεί η υπόγεια αποθήκευση 
φυσικού αερίου.  

– Προβλέπεται η δυνατότητα αποκλεισµού των ουσιών από το να θεωρηθούν 
επικίνδυνες για τους σκοπούς της οδηγίας, επειδή δεν παρουσιάζουν κίνδυνο 
µεγάλου ατυχήµατος (βλ. άρθρο 4). 

Μεταξύ των αποκλειόµενων δραστηριοτήτων συγκαταλέγονται η υπεράκτια έρευνα 
και εκµετάλλευση ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένων των υδρογονανθράκων. Όπως η 
Επιτροπή ανήγγειλε στην πρόσφατη ανακοίνωσή της µε τίτλο «Αντιµέτωποι στο 
πρόβληµα της ασφαλείας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκµετάλλευσης 
κοιτασµάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου», λαµβάνοντας υπόψη το ατύχηµα 
στην εξέδρα άντλησης πετρελαίου στον Κόλπο του Μεξικού, πρόκειται να εκτιµήσει 
τον κατάλληλο τρόπο για να ενισχύσει την περιβαλλοντική νοµοθεσία µε διατάξεις 
που ενδεχοµένως να είναι απαραίτητες για να συµπληρωθεί η ισχύουσα 
περιβαλλοντική νοµοθεσία σχετικά µε τον έλεγχο της ρύπανσης, την επιθεώρηση και 
την πρόληψη των ατυχηµάτων και τη διαχείριση των µεµονωµένων υπεράκτιων 
µονάδων, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από 
τέτοιες δραστηριότητες. Οι σχετικές νοµοθετικές προτάσεις θα περιλαµβάνουν είτε 
την επέκταση του πεδίου εφαρµογής της ισχύουσας νοµοθεσίας στις υπεράκτιες 
µονάδες πετρελαίου και φυσικού αερίου ή ιδιαίτερη πρωτοβουλία που να αφορά 
ειδικά αυτές τις µονάδες. 

Άρθρο 3 

Στο άρθρο αυτό ορίζονται οι βασικοί όροι που χρησιµοποιούνται στην οδηγία. Σε 
σχέση µε την οδηγία 96/82/ΕΚ, πρέπει να επισηµανθούν οι ακόλουθες αλλαγές: 

– Αποσαφηνίστηκαν οι ορισµοί «µονάδα» και «φορέας εκµετάλλευσης», µε τον 
τελευταίο να ευθυγραµµίζεται περισσότερο µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται 
στην οδηγία για τις βιοµηχανικές εκποµπές. 

– Η αναφορά «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών» στο άρθρο 2 της οδηγίας 96/82/ΕΚ 
µεταφέρεται στο εν λόγω άρθρο 3.  

– Προστίθενται ορισµοί για τα διάφορα είδη µονάδων που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας και «οι επιθεωρήσεις». Περιλαµβάνονται επίσης 
ορισµοί για «το κοινό» και «το ενδιαφερόµενο κοινό», σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία της ΕΕ για την εφαρµογή της σύµβασης του Aarhus. 
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– Αποσαφηνίζεται ο ορισµός της «µονάδας» προκειµένου να καταστεί σαφές ότι 
περιλαµβάνονται οι υπόγειες µονάδες. 

Άρθρο 4 

Στο νέο αυτό άρθρο προβλέπονται διορθωτικοί µηχανισµοί για την προσαρµογή του 
παραρτήµατος Ι ανάλογα µε τις ανάγκες, µε την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Αυτό είναι απαραίτητο, κυρίως για να αντιµετωπιστούν ανεπιθύµητα 
αποτελέσµατα από την εναρµόνιση του παραρτήµατος Ι µε τον κανονισµό CLP και 
τις επακόλουθες προσαρµογές του εν λόγω κανονισµού, οι οποίες θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν στην αυτόµατη συµπερίληψη στην οδηγία ή αποκλεισµό από αυτήν 
ουσιών και ενδεχοµένως µειγµάτων, ανεξαρτήτως από το αν παρουσιάζουν κίνδυνο 
µεγάλου ατυχήµατος ή όχι. Οι µηχανισµοί θα είναι δυνατόν να λαµβάνουν τη µορφή 
παρεκκλίσεων για ουσίες σε ολόκληρη την ΕΕ και παρεκκλίσεων για συγκεκριµένες 
µονάδες σε επίπεδο κρατών µελών ― παρεκκλίσεις που θα βασίζονται σε 
εναρµονισµένα κριτήρια για τις ουσίες/µείγµατα που υπάγονται στην οδηγία αλλά θα 
πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της ― και, ως αντιστάθµισµα, 
προβλέπεται ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει τη συµπερίληψη κινδύνων που δεν 
καλύπτει η οδηγία. Τα κριτήρια για τις παρεκκλίσεις θα βασίζονται σε αυτά που 
καθορίζονται στην απόφαση 98/433/ΕΚ της Επιτροπής και θα καθορίζονται µε κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις έως τις 30 Ιουνίου 2013. 

Άρθρο 5 

Το άρθρο αυτό επαναλαµβάνει τις υφιστάµενες απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 
96/82/ΕΚ, οι οποίες καθορίζουν τις γενικές υποχρεώσεις των φορέων 
εκµετάλλευσης. 

Άρθρο 6 

Με το άρθρο αυτό διευρύνονται οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο 
των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 96/82/ΕΚ για την 
παροχή πληροφοριών σχετικά µε γειτονικές µονάδες, κ.λπ., είτε καλύπτονται από 
την οδηγία είτε όχι, οι οποίες απαιτούνται για τους σκοπούς του άρθρου 8 σχετικά µε 
τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Επιπλέον, απαιτείται από τους φορείς 
εκµετάλλευσης να επικαιροποιούν τις κοινοποιήσεις τους τουλάχιστον ανά 
πενταετία. Όλα αυτά θα βοηθήσουν τις αρµόδιες αρχές να διαχειρίζονται 
αποτελεσµατικότερα την εφαρµογή της οδηγίας.  

Άρθρο 7 

Το άρθρο 7 της οδηγίας 96/82/ΕΚ τροποποιείται ώστε να καταστεί σαφές ότι όλες οι 
µονάδες πρέπει να έχουν πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων (ΠΠΜΑ) η οποία 
να είναι ανάλογη των κινδύνων. ∆ιασαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής της ΠΠΜΑ και 
η σχέση του µε τα συστήµατα διαχείρισης της ασφαλείας (Σ∆Α) σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 καθώς και το παράρτηµα ΙΙΙ, µε διαγραφή της παραποµπής στο τελευταίο. 

Προστίθενται νέες διατάξεις µε τις οποίες απαιτείται η ΠΠΜΑ να είναι διαθέσιµη 
γραπτώς, να αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή και να επικαιροποιείται τουλάχιστον 
ανά πενταετία, σύµφωνα µε την προτεινόµενη συχνότητα για την επικαιροποίηση 
των κοινοποιήσεων κατά το άρθρο 6. 
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Άρθρο 8 

Το άρθρο αυτό αφορά τα αποκαλούµενα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. ∆ιατηρεί 
την υποχρέωση των αρµόδιων αρχών να εντοπίζουν τις µονάδες που είναι τόσο 
κοντά µεταξύ τους ώστε να είναι σοβαρότερες οι επιπτώσεις µεγάλου ατυχήµατος. 
Ωστόσο, το κείµενο αναδιατυπώνεται ώστε να καταστεί σαφές ότι οι διατάξεις 
εφαρµόζονται τόσο στις µονάδες ανώτερης όσο και κατώτερης βαθµίδας και πως ο 
βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι φορείς εκµετάλλευσης θα 
ανταλλάσσουν πληροφορίες µε τις γειτονικές µονάδες, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. 

Άρθρο 9 

Στο άρθρο αυτό διατηρείται η βασική απαίτηση να καταρτίζεται έκθεση ασφαλείας 
για τις µονάδες ανώτερης βαθµίδας, που περιλαµβανόταν προηγουµένως στο άρθρο 
9 της οδηγίας 96/82/ΕΚ. Η βασική αλλαγή είναι η διασαφήνιση της σχέσης µεταξύ 
ΠΠΜΑ και Σ∆Α, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις για µονάδες κατώτερης βαθµίδας 
όσον αφορά το τελευταίο σηµείο. Επισηµαίνεται επίσης η ανάγκη για αναλογική 
προσέγγιση. 

Το περιεχόµενο της έκθεσης ασφαλείας περιγράφεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα II 
και παραµένει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητο (βλ. κατωτέρω). Εξάλλου, στο άρθρο 
αυτό υπογραµµίζεται ότι είναι αναγκαίο να καταδεικνύεται στην έκθεση ότι έχουν 
συνεκτιµηθεί πιθανά σενάρια µεγάλων ατυχηµάτων. 

Όσον αφορά το σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας (Σ∆Α), τροποποιείται το 
παράρτηµα ΙΙΙ (βλ. κατωτέρω) µε την αφαίρεση των αναφορών στην ΠΠΜΑ, η 
οποία απαιτείται για µονάδες κατώτερης βαθµίδας. Ταυτόχρονα υπογραµµίζεται ότι 
το Σ∆Α, κυρίως όταν πρόκειται για µονάδα κατώτερης βαθµίδας, θα πρέπει να είναι 
ανάλογο προς τους κινδύνους και την επικινδυνότητα, εφόσον το απαιτήσει κράτος 
µέλος. 

Οι διατάξεις για την περιοδική επικαιροποίηση των εκθέσεων ασφαλείας 
διατηρούνται, ωστόσο µε τη ρητή απαίτηση να κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση 
στις αρµόδιες αρχές οι επικαιροποιηµένες εκθέσεις. 

Άρθρο 10 

Με το άρθρο αυτό απαιτείται από τους φορείς εκµετάλλευσης να επικαιροποιούν τα 
συστήµατα και τις διαδικασίες διαχείρισης και, ιδίως, την έκθεση ΠΠΜΑ και την 
έκθεση ασφαλείας σε περίπτωση σηµαντικών µετατροπών εντός της µονάδας τους. 
Οι µικρές αλλαγές είναι επακόλουθο των αλλαγών των σχετικών διατάξεων. 

Άρθρο 11 

Το άρθρο 11 διατηρεί τις απαιτήσεις για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε µονάδες 
ανώτερης βαθµίδας που προηγουµένως καθορίζονταν στο άρθρο 11 της οδηγίας 
96/82/ΕΚ, µε δύο µικρών τροποποιήσεων: απαιτείται να συνάδει η δηµόσια 
διαβούλευση για τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης µε τις αρχές των σχετικών 
διατάξεων της οδηγίας 2003/35/ΕΚ για την εφαρµογή της σύµβασης του Aarhus· και 
να καταστεί σαφέστερος ο διαχωρισµός των αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων 
εκµετάλλευσης και των αρµοδίων αρχών όσον αφορά την επανεξέταση, τη 
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δοκιµασία και την επικαιροποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών σχεδίων 
έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, για να αποφευχθούν σηµαντικές καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση των σχεδίων, τα οποία είναι ουσιαστικά για την επαρκή ετοιµότητα και 
ανταπόκριση σε περίπτωση ατυχηµάτων, προβλέπεται η νέα υποχρέωση της 
αρµόδιας αρχής να καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης εντός 12 µηνών 
µετά την παραλαβή των απαραίτητων πληροφοριών από τον φορέα εκµετάλλευσης.  

Στο παράρτηµα IV προβλέπονται λεπτοµερώς οι πληροφορίες που πρέπει να 
περιλαµβάνονται στα σχέδια και ενσωµατώνονται οι απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο αντίστοιχο παράρτηµα της οδηγίας 96/82/ΕΚ, µε ορισµένες τροποποιήσεις (βλ. 
κατωτέρω).  

Άρθρο 12 

Το άρθρο αυτό περιλαµβάνει τις διατάξεις σχετικά µε τον σχεδιασµό χρήσεων γης. 
Έχει παραµείνει ουσιαστικά αµετάβλητο ως προς την οδηγία 96/82/ΕΚ, εκτός από 
µικρές αλλαγές, όπως: η διευκρίνιση ότι στόχος είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και της ανθρώπινης υγείας και ότι ισχύει για όλες τις µονάδες· 
ο καθορισµός µέτρων πλην των αποστάσεων ασφαλείας (κάτι το οποίο µπορεί να 
µην είναι σκόπιµο) για την προστασία των περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ευαισθησίας 
ή ενδιαφέροντος· η πρόβλεψη, όπου είναι δυνατόν, της ενσωµάτωσης των 
διαδικασιών σχεδιασµού χρήσεων γης στην οδηγία σχετικά µε την εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στη συναφή νοµοθεσία και· η παροχή της 
δυνατότητας στις αρµόδιες αρχές να απαιτούν για τις µονάδες κατώτερης βαθµίδας 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε την επικινδυνότητα για τους σκοπούς του 
σχεδιασµού χρήσεων γης. Αυτές οι αλλαγές θα εναρµονίσουν περισσότερο το 
κείµενο µε τους στόχους του και θα αποτυπώνουν πιστότερα την τρέχουσα 
πρακτική. 

Άρθρο 13 

Το άρθρο αυτό διατηρεί τις ισχύουσες απαιτήσεις σύµφωνα µε τις οποίες οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται χωρίς να ζητούνται στα άτοµα που είναι πιθανό 
να πληγούν από µεγάλο ατύχηµα και, επιπλέον να είναι διαρκώς διαθέσιµες. Αφήνει 
ανοικτό το ποιος είναι υπεύθυνος για την παροχή παρόµοιων πληροφοριών. Τις 
κυριότερες αλλαγές συνιστούν: η επέκταση των πληροφοριών, µε τη συµπερίληψη 
βασικών πληροφοριών για όλες τις µονάδες (όνοµα, διεύθυνση και δραστηριότητες), 
οι οποίες παρέχονται στην Επιτροπή δυνάµει του άρθρου 19 της ισχύουσας οδηγίας, 
αλλά δεν δηµοσιοποιούνται· όσον αφορά τις µονάδες ανώτερης βαθµίδας, η 
εκπόνηση περίληψης των σεναρίων µεγάλων ατυχηµάτων και βασικών πληροφοριών 
από το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης·και,·χωρίς να αποκλείονται άλλες 
µορφές επικοινωνίας, η ανελλιπής ανάρτηση αυτών των πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο 
και η διαβίβασή τους σε κεντρική βάση δεδοµένων σε επίπεδο Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 20. 

∆ιασφαλίζεται η εµπιστευτικότητα των πληροφοριών, όπου είναι αναγκαίο και 
ενδεδειγµένο, σύµφωνα µε το άρθρο 21. 

Οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινού σε σχετικές 
πληροφορίες και στην καλύτερη ενηµέρωση σε περίπτωση ατυχήµατος. Θα 
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διευκολύνουν επίσης τις αρµόδιες αρχές να ελέγχουν ότι οι πληροφορίες είναι 
διαθέσιµες και επικαιροποιούνται. 

Άρθρο 14 

Πρόκειται για νέο άρθρο το οποίο βασίζεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 5 της ισχύουσας οδηγίας και τις επεκτείνει, καθότι 
προβλέπεται σε αυτό να παρέχεται η δυνατότητα στο κοινό να εκφράζει τη γνώµη 
του σε ορισµένες περιπτώσεις σχετικά µε τον σχεδιασµό χρήσεων γης, 
τροποποιήσεις των υφιστάµενων µονάδων, εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, 
κ.λπ. Οι διατάξεις βασίζονται ως επί το πλείστον στην οδηγία 2003/35/ΕΚ, µε στόχο 
την καλύτερη εναρµόνιση της οδηγίας Seveso II µε τις αντίστοιχες διατάξεις της 
σύµβασης του Aarhus. 

Άρθρα 15 και 16 

Αυτά τα δύο άρθρα αφορούν την υποβολή πληροφοριών σχετικά µε τα µεγάλα 
ατυχήµατα, αντίστοιχα, από τους φορείς εκµετάλλευσης και τις αρµόδιες αρχές. Η 
κύρια αλλαγή είναι ο καθορισµός προθεσµίας 12 µηνών για την υποβολή των 
πληροφοριών, προκειµένου να αποφεύγονται µεγάλες καθυστερήσεις για την 
ανακοίνωση των πληροφοριών σχετικά µε τα ατυχήµατα από τα κράτη µέλη. Τούτο, 
καθώς και τροποποίηση του κατωτάτου ορίου της ποσότητας που ορίζεται στο 
παράρτηµα VI, στο οποίο καθορίζονται τα κριτήρια για τα ατυχήµατα που πρέπει να 
γνωστοποιούνται (βλ. κατωτέρω), θα συµβάλουν στην πρόληψη των ατυχηµάτων 
µελλοντικά, καθότι θα καταστήσουν δυνατή την έγκαιρη γνωστοποίηση και 
ανάλυση ατυχηµάτων και παρ’ ολίγο ατυχηµάτων που συνεπάγονται σηµαντικά 
υψηλές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, έτσι ώστε να γίνει εφικτή η ανταλλαγή 
πληροφοριών και διδαγµάτων. 

Άρθρα 17,18,19 και 27 

Τα άρθρα αυτά διατηρούν και βασίζονται στις υπάρχουσες διατάξεις σχετικά µε τον 
ρόλο και τις ευθύνες των αρµόδιων αρχών, µε στόχο τη διασφάλιση πιο 
αποτελεσµατικής εφαρµογής και επιβολής. 

Με το άρθρο 17 θεσπίζεται η απαίτηση για τα κράτη µέλη µε περισσότερες από µία 
αρµόδια αρχή να διορίζουν την αρµόδια αρχή η οποία θα πρωτοστατεί στον 
συντονισµό των δραστηριοτήτων. Με το άρθρο 17 καθορίζονται επίσης ρυθµίσεις 
σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων αρχών και της Επιτροπής, στο 
πλαίσιο της υφιστάµενης επιτροπής των αρµόδιων αρχών («το φόρουµ») και των 
σχετικών τεχνικών οµάδων εργασίας, για δραστηριότητες προς ενίσχυση της 
εφαρµογής, όπως λόγου χάρη η εκπόνηση κατευθυντήριων γραµµών, η ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών και η εξέταση των κοινοποιήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 4. 

Με το άρθρο 19 ενισχύονται οι υφιστάµενες απαιτήσεις που αφορούν τις 
επιθεωρήσεις. Οι νέες διατάξεις βασίζονται ως επί το πλείστον στη σύσταση 
2001/331/ΕΟΚ, η οποία προβλέπει τα ελάχιστα κριτήρια για τις περιβαλλοντικές 
επιθεωρήσεις στα κράτη µέλη, και στην οδηγία για τις βιοµηχανικές εκποµπές. 
Υπογραµµίζεται η σηµασία της διάθεσης επαρκών πόρων για επιθεωρήσεις και η 
ανάγκη να προωθηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, για παράδειγµα σε επίπεδο 
Ένωσης µέσω του προγράµµατος αµοιβαίων επισκέψεων στον τοµέα των 
επιθεωρήσεων. 
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Στο άρθρο 18 και στο (νέο) άρθρο 27 ορίζονται τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται 
σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται απαγορεύσεις 
περαιτέρω εκµετάλλευσης και άλλες κυρώσεις. 

Άρθρο 20 

Το άρθρο αυτό αφορά τη διαθεσιµότητα των πληροφοριών σχετικά µε τις µονάδες 
και τα σοβαρά ατυχήµατα τις οποίες διατηρεί η Επιτροπή. Η κύρια αλλαγή 
συνίσταται στη βελτίωση και ενίσχυση των διατάξεων της ισχύουσας οδηγίας, µε 
την επέκταση της υπάρχουσας βάσης δεδοµένων SPIRS (Seveso Plants Information 
Retrieval System database), ώστε να συµπεριλαµβάνει τις πληροφορίες για το κοινό 
κατά το άρθρο 13 και το παράρτηµα V, και να καταστεί προσβάσιµη στο κοινό. Η 
ανοικτή πρόσβαση θα µπορούσε να πραγµατοποιείται είτε µέσω συνδέσµων προς τα 
έγγραφα που θα φορτώνονται απευθείας στο σύστηµα, είτε µέσω συνδέσµων προς 
τους δικτυακούς τόπους των κρατών µελών και/ή των φορέων εκµετάλλευσης. Αυτή 
η ανταλλαγή πληροφοριών είναι δυνατό να συµβάλει στη διασφάλιση της 
απαραίτητης ενηµέρωσης του κοινού και να προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς 
εκµετάλλευσης και στις αρµόδιες αρχές να αντλούν διδάγµατα από τις βέλτιστες 
πρακτικές των υπολοίπων. 

Θα ήταν επίσης δυνατόν να αξιοποιηθεί η βάση δεδοµένων για την υποβολή 
εκθέσεων σχετικά µε την εφαρµογή από τα κράτη µέλη, µε αποτέλεσµα την 
εναρµόνιση και την απλούστευση των σηµερινών ρυθµίσεων. 

Άρθρο 21 

Στο άρθρο αυτό καθορίζονται νέοι κανόνες σχετικά µε την εµπιστευτικότητα, 
βασιζόµενοι στην οδηγία 2003/4/ΕΚ µε την οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις της 
σύµβασης του Aarhus σχετικά µε την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 
πληροφορίες, ώστε να δίδεται µεγαλύτερη έµφαση στον ανοικτό χαρακτήρα και στη 
διαφάνεια, προβλέποντας παράλληλα τη µη δηµοσιοποίηση πληροφοριών σε 
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις όπου απαιτείται εµπιστευτικότητα, όπως για 
παράδειγµα για λόγους προστασίας από κακόβουλες ενέργειες. 

Άρθρο 22 

Αυτό το άρθρο αποτελεί νέα διάταξη, η οποία εναρµονίζει περισσότερο την οδηγία 
µε τη σύµβαση του Aarhus, καθώς απαιτεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν ότι 
το ενδιαφερόµενο κοινό, συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφεροµένων 
περιβαλλοντικών ΜΚΟ, έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει διοικητικώς ή ενώπιον 
δικαστηρίου για να προσβάλει πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να παραβιάζουν 
τα δικαιώµατά του σχετικά µε την πρόσβαση στις πληροφορίες κατά το άρθρο 13 
και το άρθρο 21 παράγραφος 1, ή σχετικά µε τη διαβούλευση και τη συµµετοχή στη 
λήψη αποφάσεων στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 14. 

Άρθρα 23 έως 26 

Στο άρθρο 23 προβλέπεται ότι τα παραρτήµατα I έως VII θα προσαρµόζονται στην 
τεχνική πρόοδο µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (οι οποίες επίσης θα 
χρησιµοποιηθούν για τον καθορισµό κριτηρίων παρέκκλισης σύµφωνα µε το άρθρο 
4 παράγραφος 4 και τη χορήγηση παρεκκλίσεων για τις ουσίες που απαριθµούνται 
στο µέρος 3 του παραρτήµατος Ι). Τα λοιπά άρθρα αποτελούν τυποποιηµένες 
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διατάξεις που αφορούν την άσκηση της µεταβίβασης των εν λόγω εκτελεστικών 
εξουσιών, καθώς και τις διαδικασίες ανάκλησης και αντιρρήσεων. 

Άρθρα 28 έως 31 

Τα άρθρα αυτά αφορούν τη ενσωµάτωση της οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία των 
κρατών µελών, την έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας και την κατάργηση της οδηγίας 
96/82/ΕΚ. Η ηµεροµηνία από την οποία τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την οδηγία, η 
1η Ιουνίου 2015, είναι η ηµεροµηνία από την οποία εφαρµόζεται στο σύνολό του ο 
κανονισµός CLP. 

Άλλα παραρτήµατα 

Το παράρτηµα ΙΙ περιέχει τα στοιχεία που πρέπει να αφορά η έκθεση ασφαλείας η 
οποία απαιτείται κατά το άρθρο 9. Το περιεχόµενο των διάφορων τµηµάτων του 
παραρτήµατος παραµένει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητο σε σχέση µε το παράρτηµα 
ΙΙ της οδηγίας 96/82/ΕΚ. Οι κυριότερες αλλαγές συνίστανται σε συµπληρωµατικές 
απαιτήσεις όσον αφορά την πληροφόρηση: σχετικά µε τις γειτονικές µονάδες, 
κυρίως ενόψει των πιθανών πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων, καθώς και άλλους 
εξωτερικούς κινδύνους και επικινδυνότητες, όπως είναι οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
και επικινδυνότητες (µέρος 1 σηµείο Γ και µέρος 4 σηµείο Α)· σχετικά µε τα 
διδάγµατα από ατυχήµατα του παρελθόντος (µέρος 4 σηµείο Γ)· και σχετικά µε τον 
εξοπλισµό για τον περιορισµό των επιπτώσεων µεγάλων ατυχηµάτων (µέρος 5 
σηµείο Α). 
 
Το παράρτηµα III αφορά τις πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα διαχείρισης και 
τους οργανωτικούς παράγοντες που πρέπει να καλύπτει η έκθεση ασφαλείας. Οι 
κυριότερες αλλαγές συνίστανται στα εξής: αφαίρεση των παραποµπών στην ΠΠΜΑ· 
αποσαφήνιση ότι το σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας θα πρέπει να είναι 
αναλογικό και ότι θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα διεθνώς αναγνωρισµένα 
συστήµατα όπως το ISO και το OSHAS και· συµπερίληψη της υποχρέωσης να 
αναφέρεται η νοοτροπία ασφαλείας. Μια άλλη αλλαγή είναι η αναφορά στην πιθανή 
χρήση των δεικτών επιδόσεων ασφαλείας, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποτελέσουν 
αποτελεσµατικό εργαλείο για τη βελτίωση της ασφαλείας και την ενίσχυση της 
παρακολούθησης, εκτίµησης και επιβολής, καθώς και για την πραγµατοποίηση των 
αναγκαίων αλλαγών µετά τον έλεγχο και την επανεξέταση των συστηµάτων 
διαχείρισης της ασφαλείας. 
 
Στο παράρτηµα IV καθορίζονται οι πληροφορίες που πρέπει να συµπεριλαµβάνονται 
στα εσωτερικά και στα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται βάσει 
του άρθρου 11. Είναι ίδιο µε το παράρτηµα IV της οδηγίας 96/82/ΕΚ, εκτός του το 
ότι το πεδίο εφαρµογής του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης επεκτείνεται, 
προκειµένου να αναφέρεται σαφέστερα η αναγκαιότητα να λαµβάνονται υπόψη 
πιθανά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και εξωτερικές ανασχετικές δράσεις για 
την αντιµετώπιση σεναρίων µεγάλων ατυχηµάτων που έχουν επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. 
 
Στο παράρτηµα V απαριθµούνται οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο 
κοινό σύµφωνα µε το άρθρο 13. Στις σηµαντικότερες αλλαγές του καταλόγου 
απαιτήσεων που περιέχονται στο µέρος 1, που αφορά όλες τις µονάδες, 
συγκαταλέγονται: λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους µεγάλων 
ατυχηµάτων, όπως αναφέρονται στην ΠΠΜΑ ή την έκθεση ασφαλείας (σηµείο 5), 
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διενεργούµενοι έλεγχοι (σηµείο 6) και που παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες 
(σηµείο 7). Στις αλλαγές του καταλόγου απαιτήσεων που περιέχονται στο µέρος 2, 
το οποίο αφορά τις µονάδες ανώτερης βαθµίδας, συγκαταλέγονται: η αναφορά των 
κυριότερων τύπων σεναρίων µεγάλων ατυχηµάτων (σηµείο 1), κατάλληλες 
πληροφορίες από το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης (σηµείο 5) και, κατά 
περίπτωση, διασυνοριακές επιπτώσεις (σηµείο 6). 
 
Το παράρτηµα VI παραµένει ουσιαστικά το ίδιο µε εκείνο της ισχύουσας οδηγίας, 
απαριθµώντας τα κριτήρια για την αναφορά ατυχηµάτων. Η µόνη αλλαγή είναι η 
ένταξη περισσότερων ατυχηµάτων στο σύστηµα γνωστοποίησης, µε τη µείωση του 
κατώτερου ορίου της οριζόµενης στο σηµείο 1.1 ποσότητας στο 1% της οριακής 
ποσότητας της κατηγορίας ανώτερης βαθµίδας. 
 
Στο παράρτηµα VII θα απαριθµούνται τα κριτήρια για τη χορήγηση παρεκκλίσεων 
σύµφωνα µε το άρθρο 4. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 4, τα κριτήρια αυτά 
θα θεσπιστούν µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, έως τις 30 Ιουνίου 2013. 
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2010/0377 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες 
ουσίες 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
192 παράγραφος 1, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής1, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,3, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 2006 για την αντιµετώπιση 
των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες4 θεσπίζει 
κανόνες για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων που ενδέχεται να προκύψουν από 
ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες και για τον περιορισµό των επιπτώσεών τους 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον. 

(2) Τα µεγάλα ατυχήµατα συχνά έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως αποδεικνύεται από τα 
ατυχήµατα στο Seveso, στο Bhopal, στη Schweizerhalle, στο Enschede, στην 
Τουλούζη και στο Buncefield. Επιπλέον, είναι δυνατόν να επεκταθούν οι επιπτώσεις 
πέραν των εθνικών συνόρων. Κατά συνέπεια, είναι επιτακτικότερη η ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα για την κατοχύρωση 
υψηλού επιπέδου προστασίας των πολιτών, των κοινοτήτων και του περιβάλλοντος σε 
όλη την Ένωση. 

                                                 
1 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
2 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
3 ΕΕ C […], […], σ. […]. 
4 ΕΕ L 10 της 14.1.1997, σ. 13. 
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(3) Η οδηγία 96/82/ΕΚ έχει συµβάλει καθοριστικά στη µείωση της πιθανότητας και των 
επιπτώσεων των εν λόγω ατυχηµάτων, βελτιώνοντας κατά συνέπεια τα επίπεδα 
προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. Από την επανεξέταση της οδηγίας 
επιβεβαιώθηκε ότι συνολικά οι υφιστάµενες διατάξεις είναι κατάλληλες για τον σκοπό 
για τον οποίον προορίζονται και ότι δεν απαιτούνται µεγάλες αλλαγές. Ωστόσο, το 
σύστηµα που θεσπίστηκε µε την οδηγία 96/82/ΕΚ πρέπει να προσαρµοστεί στις 
αλλαγές του ενωσιακού συστήµατος κατάταξης των επικίνδυνων ουσιών στο οποίο 
παραπέµπει. Επιπλέον, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να επικαιροποιηθούν 
αρκετές άλλες διατάξεις. 

(4) Είναι εποµένως σκόπιµο να αντικατασταθεί η οδηγία 96/82/ΕΚ προκειµένου να 
διασφαλιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω τα υφιστάµενα επίπεδα προστασίας, µε 
διατάξεις αποτελεσµατικότερες και αποδοτικότερες και, όπου είναι δυνατόν, 
µειώνοντας τον περιττό διοικητικό φόρτο, µε εξορθολογισµό ή απλούστευση χωρίς να 
διακυβεύεται η ασφάλεια. Ταυτόχρονα, οι νέες διατάξεις πρέπει να είναι σαφείς, 
συνεκτικές και εύκολα κατανοητές προκειµένου να συµβάλουν στη βελτίωση της 
εφαρµογής και της επιβολής. 

(5) Στη σύµβαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη σχετικά µε τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών ατυχηµάτων, η οποία εγκρίθηκε εξ 
ονόµατος της Ένωσης µε την απόφαση 98/685/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Μαρτίου 
1998 σχετικά µε τη σύµβαση για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιοµηχανικών 
ατυχηµάτων5, προβλέπονται µέτρα σχετικά µε την πρόληψη, την ετοιµότητα 
αντιµετώπισης και την αντιµετώπιση των βιοµηχανικών ατυχηµάτων που ενδέχεται να 
προκαλέσουν διασυνοριακές επιπτώσεις, καθώς και για τη διεθνή συνεργασία σε 
αυτόν τον τοµέα. Με την οδηγία 96/82/ΕΚ ενσωµατώνεται η σύµβαση στο δίκαιο της 
Ένωσης. 

(6) Τα µεγάλα ατυχήµατα είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις πέραν των συνόρων και το 
οικολογικό και οικονοµικό κόστος ενός ατυχήµατος βαρύνει όχι µόνο την πληγείσα 
µονάδα, αλλά και το οικείο κράτος µέλος. Εποµένως, είναι απαραίτητη η λήψη 
µέτρων για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση. 

(7) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να εφαρµόζονται τηρουµένων των 
διατάξεων της νοµοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. 

(8) Ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους. Οι 
δραστηριότητες αυτές υπόκεινται σε άλλη νοµοθεσία σε επίπεδο Ένωσης ή εθνικό, 
παρέχοντας ισοδύναµο επίπεδο ασφαλείας. Η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο να 
συνεχίσει να διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικά κενά στο υφιστάµενο 
κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όσον αφορά νέους και αναδυόµενους κινδύνους από άλλες 
δραστηριότητες, και να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα όπου κρίνεται απαραίτητο. 

(9) Στο παράρτηµα Ι της οδηγίας 96/82/ΕΚ απαριθµούνται οι επικίνδυνες ουσίες που 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της, µεταξύ άλλων µε παραποµπές σε ορισµένες 
διατάξεις της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, για την 
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν 

                                                 
5 ΕΕ L 326 της 3.12.1998, σ. 1. 
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την ταξινόµηση, τη συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών6 καθώς και 
της οδηγίας 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 παρασκευασµάτων7. Οι εν λόγω οδηγίες έχουν 
αντικατασταθεί από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2008, για την ταξινόµηση, 
επισήµανση και συσκευασία των χηµικών ουσιών και των µειγµάτων τους8, µε τον 
οποίο εφαρµόζεται εντός της Ένωσης το παγκοσµίως εναρµονισµένο σύστηµα 
(ΠΕΣ/GHS) ταξινόµησης και επισήµανσης των χηµικών προϊόντων, που έχει εγκριθεί 
σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της δοµής του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. Με τον 
εν λόγω κανονισµό θεσπίζονται νέες τάξεις και κατηγορίες κινδύνου, οι οποίες 
αντιστοιχούν µόνο εν µέρει σε εκείνες που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο 
προγενέστερων ρυθµίσεων. Εποµένως, πρέπει να τροποποιηθεί το παράρτηµα Ι της 
οδηγίας 96/82/ΕΚ για να ευθυγραµµιστεί µε τον εν λόγω κανονισµό, διατηρώντας 
παράλληλα τα υφιστάµενα επίπεδα προστασίας που προβλέπονται στην ίδια οδηγία. 

(10) Χρειάζεται ευελιξία ώστε να είναι δυνατή η τροποποίηση του παραρτήµατος Ι για την 
αντιµετώπιση τυχόν ανεπιθύµητων επιπτώσεων από την ευθυγράµµιση µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και τις επακόλουθες προσαρµογές του εν λόγω 
κανονισµού που έχουν αντίκτυπο στην ταξινόµηση των επικίνδυνων ουσιών. Με βάση 
τα εναρµονισµένα κριτήρια που πρέπει να καταρτιστούν, θα είναι δυνατόν να 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις για ουσίες οι οποίες, παρά την ταξινόµηση 
επικινδυνότητας τους, δεν ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο ατυχήµατος. Θα πρέπει επίσης 
να υπάρχει αντίστοιχος διορθωτικός µηχανισµός για την αντιµετώπιση των ουσιών 
που πρέπει να συµπεριληφθούν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, λόγω του 
σοβαρού δυνητικού κινδύνου ατυχήµατoς από αυτές. 

(11) Οι φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να έχουν τη γενική υποχρέωση να λαµβάνουν όλα 
τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων και τον µετριασµό των 
επιπτώσεών τους. Σε περιπτώσεις που οι επικίνδυνες ουσίες σε µονάδα υπερβαίνουν 
ορισµένες ποσότητες, ο φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει να παρέχει στην αρµόδια 
αρχή επαρκείς πληροφορίες προκειµένου να τη διευκολύνει να ταυτοποιεί την 
µονάδα, τις υπάρχουσες σε αυτή επικίνδυνες ουσίες και τους πιθανούς κινδύνους. Ο 
φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει επίσης να συντάσσει και να κοινοποιεί στην 
αρµόδια αρχή την πολιτική του για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων, όπου να 
καθορίζει τη συνολική προσέγγισή του και τα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των 
κατάλληλων συστηµάτων διαχείρισης της ασφαλείας, για την αντιµετώπιση των 
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων. 

(12) Για να µειωθεί ο κίνδυνος πολλαπλασιαστικών επιδράσεων, όταν η χωροθέτηση ή η 
εγγύτητα µονάδας αυξάνει την πιθανότητα και τη δυνατότητα µεγάλων ατυχηµάτων ή 
επιδείνωσης των συνεπειών µεγάλων ατυχηµάτων, οι φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει 
να συνεργάζονται για την ανταλλαγή των κατάλληλων πληροφοριών και την 
ενηµέρωση του κοινού, συµπεριλαµβανοµένων των γειτονικών µονάδων που 
ενδέχεται να επηρεαστούν. 

                                                 
6 ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. 
7 ΕΕ L 200 της 30.7.1999, σ. 1. 
8 ΕΕ L 353 της 31.12.2008, σελ. 1. 



EL 19   EL 

(13) Στις περιπτώσεις µονάδων µε σηµαντικές ποσότητες επικινδύνων ουσιών, 
προκειµένου ο φορέας εκµετάλλευσης να αποδείξει ότι έγιναν τα δέοντα για την 
πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων, την προετοιµασία σχεδίων έκτακτης ανάγκης και 
µέτρων αντιµετώπισης θα πρέπει να παρέχει στην αρµόδια αρχή πληροφορίες υπό 
µορφή έκθεσης ασφαλείας, η οποία να περιέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε την µονάδα, 
τις υπάρχουσες επικίνδυνες ουσίες, τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες, τα πιθανά 
µεγάλα ατυχήµατα και τα διαθέσιµα διοικητικά συστήµατα, µε σκοπό να προληφθεί 
και να µειωθεί ο κίνδυνος µεγάλων ατυχηµάτων και να καταστεί δυνατή η λήψη των 
αναγκαίων µέτρων περιορισµού των συνεπειών τους. 

(14) Προκειµένου να εξασφαλίζεται ετοιµότητα για περιστάσεις έκτακτης ανάγκης σε 
µονάδες µε σηµαντικές ποσότητες επικινδύνων ουσιών, είναι σηµαντικό να 
καταρτίζονται εξωτερικά και εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και να 
δηµιουργούνται συστήµατα που εξασφαλίζουν ότι τα σχέδια δοκιµάζονται και 
αναθεωρούνται όταν ενδείκνυται και ότι εφαρµόζονται στην περίπτωση µεγάλου 
ατυχήµατος ή σχετικής απειλής. Θα πρέπει να ζητείται η γνώµη του προσωπικού της 
µονάδας όσον αφορά το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και του κοινού όσον 
αφορά το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

(15) Για τη βελτίωση της προστασίας των κατοικηµένων περιοχών, των περιοχών όπου 
συχνάζει το κοινό και των περιοχών µε ιδιαίτερο φυσικό ενδιαφέρον ή ιδιαίτερη 
ευαισθησία, είναι αναγκαίο στις πολιτικές των κρατών µελών για τις χρήσεις γης ή και 
άλλες σχετικές πολιτικές να συνεκτιµάται η ανάγκη να διατηρούνται, 
µακροπρόθεσµα, οι κατάλληλες αποστάσεις µεταξύ των περιοχών αυτών και των 
µονάδων που ενέχουν τέτοιους κινδύνους και, όσον αφορά υπάρχουσες µονάδες, να 
ληφθούν πρόσθετα τεχνικά µέτρα ώστε να µην αυξάνεται η επικινδυνότητα για το 
κοινό. Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
επαρκείς πληροφορίες και οι τεχνικές συµβουλές σχετικά µε την επικινδυνότητα. 
Προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος, οι διαδικασίες θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν, όπου είναι δυνατόν, σε διαδικασίες που ορίζονται βάσει άλλης 
νοµοθεσίας της Ένωσης. 

(16) Για να προωθηθεί η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον, σύµφωνα 
µε τη σύµβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέµατα, η οποία εγκρίθηκε εξ ονόµατος της Ένωσης µε την απόφαση 2005/370/ΕΚ, 
της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για τη σύναψη, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, της σύµβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συµµετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέµατα 
περιβάλλοντος9, θα πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο και η ποιότητα των πληροφοριών 
που παρέχονται στο κοινό. Ειδικότερα, στα άτοµα που είναι πιθανό να πληγούν από 
µεγάλο ατύχηµα πρέπει να παρέχονται επαρκή στοιχεία προκειµένου να ενηµερωθούν 
για να αντιδράσουν µε τον ενδεδειγµένο τρόπο εάν αυτό συµβεί. Εκτός από την 
παροχή πληροφοριών µε ενεργό τρόπο, χωρίς να χρειάζεται αίτηµα από το κοινό και 
χωρίς να αποκλείονται άλλες µορφές διάδοσης, οι πληροφορίες θα πρέπει επιπλέον να 
διατίθενται σε µόνιµη βάση και να επικαιροποιούνται µέσω ∆ιαδικτύου. Ταυτόχρονα, 
θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας όσον αφορά την 

                                                 
9 ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1. 
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εµπιστευτικότητα, για την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων, των ανησυχιών σχετικά µε 
την προστασία από κακόβουλες ενέργειες. 

(17) Η διαχείριση των πληροφοριών θα πρέπει να συνάδει µε το Ενιαίο Σύστηµα 
Πληροφοριών για το Περιβάλλον (ΕΣΠΠ-SEIS), µια πρωτοβουλία που ξεκίνησε µε 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών 
µε τίτλο «Η πορεία προς το Ενιαίο Σύστηµα Πληροφοριών για το Περιβάλλον 
(ΕΣΠΠ-SEIS)10. Θα πρέπει επίσης να συνάδει µε την οδηγία 2007/2/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη 
δηµιουργία υποδοµής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(INSPIRE)11, καθώς και µε τους κανόνες εφαρµογής της, µε στόχο τη διευκόλυνση 
της ανταλλαγής των περιβαλλοντικών χωρικών πληροφοριών µεταξύ των οργανισµών 
του δηµόσιου τοµέα και την καλύτερη διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινού στις 
χωρικές πληροφορίες σε ολόκληρη την Ένωση. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
διατηρούνται σε δηµόσια προσβάσιµη βάση δεδοµένων σε επίπεδο Ένωσης, η οποία 
θα διευκολύνει επίσης την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την 
εφαρµογή. 

(18) Σύµφωνα µε τη σύµβαση του Aarhus, απαιτείται αποτελεσµατική συµµετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων προκειµένου το κοινό να έχει τη δυνατότητα να 
εκφράζει, και ο φορέας λήψης των αποφάσεων να λαµβάνει υπόψη, απόψεις και 
ανησυχίες που ενδεχοµένως είναι σχετικές µε τις εν λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων και συµβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού για περιβαλλοντικά 
θέµατα και στην υποστήριξη εκ µέρους του κοινού των αποφάσεων που λαµβάνονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειµένου 
να προστατεύεται το δικαίωµα διαβίωσης σε περιβάλλον κατάλληλο για την 
προσωπική υγεία και ευηµερία. 

(19) Για να εξασφαλίζεται η λήψη ενδεδειγµένων µέτρων αντιµετώπισης σε περίπτωση 
µεγάλου ατυχήµατος, ο φορέας εκµετάλλευσης θα πρέπει να ενηµερώνει αµέσως τις 
αρµόδιες αρχές και να τους κοινοποιεί τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτίµηση 
των επιπτώσεων του ατυχήµατος. 

(20) Για να εξασφαλίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών και να αποφεύγονται ατυχήµατα 
παρεµφερούς φύσεως, τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά µε µεγάλα ατυχήµατα που συµβαίνουν στο έδαφός τους, ούτως 
ώστε η Επιτροπή να αναλύει τους κινδύνους και να διαχειρίζεται σύστηµα διάδοσης 
πληροφοριών, ιδίως όσον αφορά τα µεγάλα ατυχήµατα και τα διδάγµατα που 
αποκοµίσθηκαν. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να καλύπτει επίσης «παρ’ 
ολίγον ατυχήµατα» τα οποία τα κράτη µέλη θεωρούν ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
τεχνικό ενδιαφέρον για την αποτροπή µεγάλων ατυχηµάτων και τον περιορισµό των 
επιπτώσεών τους. 

(21) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν τις αρχές οι οποίες θα είναι αρµόδιες να 
διασφαλίζουν ότι οι φορείς εκµετάλλευσης εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Όπου 
κρίνεται απαραίτητο, µία αρχή θα πρέπει να πρωτοστατεί στον συντονισµό των 
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11 EE L 107, 25.4.2007, σ. 1. 
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διάφορων αρχών ή άλλων φορέων που εµπλέκονται. Οι αρµόδιες αρχές και η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται σε δραστηριότητες για την ενίσχυση της 
εφαρµογής, όπως η ανάπτυξη της κατάλληλης καθοδήγησης και οι ανταλλαγές των 
βέλτιστων πρακτικών. Για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου, οι υποχρεώσεις 
ενηµέρωσης θα πρέπει να ενσωµατωθούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, σε αυτές που 
ορίζονται βάσει άλλης νοµοθεσίας της Ένωσης,. 

(22) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία. Για να 
διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή και επιβολή, θα πρέπει να υπάρχει 
σύστηµα επιθεωρήσεων, το οποίο να συµπεριλαµβάνει πρόγραµµα επιθεωρήσεων σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα και έκτακτες επιθεωρήσεις. Κατά περίπτωση, οι 
επιθεωρήσεις θα πρέπει να συντονίζονται µε εκείνες που ορίζονται βάσει άλλης 
νοµοθεσίας της Ένωσης. Είναι σηµαντικό να υπάρχουν επαρκώς καταρτισµένοι 
επιθεωρητές. Οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη στήριξη, 
χρησιµοποιώντας εργαλεία και µηχανισµούς για την ανταλλαγή πείρας και την 
εδραίωση της γνώσης και σε επίπεδο Ένωσης. 

(23) Θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την έγκριση κριτηρίων 
παρεκκλίσεων και τροποποιήσεων των παραρτηµάτων της παρούσας οδηγίας. 

(24) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να καθορίσουν κανόνες για τις εφαρµοστέες κυρώσεις σε 
περιπτώσεις παραβάσεων των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας και να διασφαλίζουν την εφαρµογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις θα 
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(25) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι της οδηγίας, δηλαδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύνανται, συνεπώς, να επιτευχθούν 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την 
αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη 
των στόχων αυτών, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες για την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε 
επικίνδυνες ουσίες και τον περιορισµό των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο 
περιβάλλον, µε στόχο να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα προστασίας σε όλη την Ένωση µε 
συνεπή και αποτελεσµατικό τρόπο. 
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Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στις µονάδες όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 
ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόµενες στο παράρτηµα Ι µέρη 1 και 2.  

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στα εξής: 

α) στρατιωτικές µονάδες, εγκαταστάσεις ή αποθήκες· 

β) κίνδυνοι από ιοντίζουσα ακτινοβολία· 

γ) οδική, σιδηροδροµική, εσωτερική πλωτή, θαλάσσια ή αεροπορική µεταφορά 
και ενδιάµεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών εκτός των 
µονάδων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, συµπεριλαµβανοµένης 
της φόρτωσης, εκφόρτωσης και µεταφόρτωσης από και προς άλλο µεταφορικό 
µέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες και σιδηροδροµικούς σταθµούς διαλογής· 

δ) µεταφορά επικίνδυνων ουσιών µέσω αγωγών, συµπεριλαµβανοµένων των 
σταθµών άντλησης, έξω από τις µονάδες που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία· 

ε) εκµετάλλευση (έρευνα, εξόρυξη και επεξεργασία) ορυκτών σε ορυχεία, 
λατοµεία, ή µέσω γεωτρήσεων, εξαιρουµένης της υπόγειας αποθήκευσης 
φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώµατα και εγκαταλελειµµένα ορυχεία και των 
εργασιών χηµικής και θερµικής επεξεργασίας και αποθήκευσης που 
σχετίζονται µε τις εργασίες αυτές, στις οποίες υπεισέρχονται οι επικίνδυνες 
ουσίες που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι· 

στ) υπεράκτια έρευνα και εκµετάλλευση ορυκτών, συµπεριλαµβανοµένων των 
υδρογονανθράκων· 

ζ) χώροι υγειονοµικής ταφής αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της υπόγειας 
εναποθήκευσης αποβλήτων, εξαιρουµένων των εν ενεργεία µονάδων διάθεσης 
στείρων, όπου συµπεριλαµβάνονται λίµνες ή λεκάνες συγκράτησης στείρων 
που περιέχουν τις επικίνδυνες ουσίες οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα Ι, 
ιδίως όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τη χηµική και θερµική 
επεξεργασία ορυκτών· 

η) ουσίες που απαριθµούνται στο παράρτηµα I µέρος 3. 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

1. «µονάδα», ο υπό έλεγχο φορέα εκµετάλλευσης συνολικός χώρος όπου υπάρχουν 
επικίνδυνες ουσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, σε 
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µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των κοινών ή συναφών 
υποδοµών ή δραστηριοτήτων· 

2. «µονάδα κατώτερης βαθµίδας», µονάδα όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 
ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι 
µέρος 1 στήλη 2 και στο παράρτηµα 1 µέρος 2 στήλη 2, αλλά µικρότερες των 
ποσοτήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι µέρος 1 στήλη 3 και στο 
παράρτηµα Ι µέρος 2 στήλη 3· 

3. «µονάδα ανώτερης βαθµίδας», µονάδα όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε 
ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθµούνται στο παράρτηµα Ι 
µέρος 1 στήλη 3 και στο παράρτηµα Ι µέρος 2 στήλη 3· 

4. «νέα µονάδα», µονάδα που είναι νεόδµητη ή δεν έχει ακόµα τεθεί σε λειτουργία· 

5. «υφιστάµενη µονάδα», µονάδα που ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 
96/82/ΕΚ· 

6. «µεταγενέστερη µονάδα», µονάδα που λειτουργούσε πριν από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας αλλά δεν καλυπτόταν προηγουµένως από την οδηγία 96/82/ΕΚ 
και, κατά συνέπεια, εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας· 

7. «εγκατάσταση», τεχνικό υποσύνολο µονάδας όπου γίνεται παραγωγή, 
χρησιµοποίηση, χειρισµός ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών, 
συµπεριλαµβανόµενης της υπόγειας, και στο οποίο συγκαταλέγονται όλος ο 
εξοπλισµός, οι κατασκευές, οι αγωγοί, οι µηχανές, τα εργαλεία, οι ιδιωτικές 
σιδηροδροµικές διακλαδώσεις, οι νηοδόχοι, οι αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που 
εξυπηρετούν την εγκατάσταση, οι προβλήτες, οι αποθήκες ή συναφείς κατασκευές, 
πλωτές ή µη, που χρειάζονται για τη λειτουργία της εγκατάστασης· 

8. «φορέας εκµετάλλευσης», κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο εκµεταλλεύεται 
ή κατέχει τη µονάδα ή εγκατάσταση ή, αν προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία, 
στο οποίο εκχωρήθηκε αποφασιστική οικονοµική εξουσία επί της τεχνικής 
λειτουργίας της µονάδας ή εγκατάστασης· 

9. «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή µείγµα που απαριθµείται στο παράρτηµα Ι µέρος 1 ή 
µέρος 2, υπό µορφή πρώτης ύλης, προϊόντος, παραπροϊόντος, καταλοίπου ή 
ενδιάµεσου προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένων των ουσιών που ευλόγως αναµένεται 
να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήµατος· 

10. «µείγµα», µείγµα ή διάλυµα που αποτελείται από δύο ή περισσότερες ουσίες· 

11. «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγµατική ή προβλεπόµενη παρουσία 
επικίνδυνων ουσιών στη µονάδα ή η παρουσία επικίνδυνων ουσιών που τεκµαίρεται 
ότι ενδέχεται να προκύψουν από χηµική βιοµηχανική διαδικασία εκτός ελέγχου, σε 
ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες των ορίων που αναφέρονται στα µέρη 1 και 2 του 
παραρτήµατος Ι· 

12. «µεγάλο ατύχηµα», συµβάν, όπως µεγάλη διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που 
προκύπτει από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε µονάδας 
καλυπτόµενης από την παρούσα οδηγία, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, 
άµεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία ή το 
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περιβάλλον, εντός ή εκτός της µονάδας, και σχετίζεται µε µία ή περισσότερες 
επικίνδυνες ουσίες· 

13. «κίνδυνος», εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης ουσίας ή φυσικής κατάστασης που 
ενδέχεται να βλάψει την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον· 

14. «επικινδυνότητα», πιθανότητα συγκεκριµένης επίδρασης εντός δεδοµένης χρονικής 
περιόδου ή υπό συγκεκριµένες συνθήκες· 

15. «αποθήκευση», η παρουσία ποσότητας επικίνδυνων ουσιών µε σκοπό την 
εναποθήκευση, την παράδοση προς ασφαλή φύλαξη ή την αποθεµατοποίηση· 

16. «κοινό», ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και οι οµάδες αυτών· 

17. «ενδιαφερόµενο κοινό», το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου 
διακυβεύονται συµφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε τα 
ζητήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, συµπεριλαµβανοµένων των 
µη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και 
τηρούν τις τυχόν εφαρµοστέες απαιτήσεις σύµφωνα µε εθνική νοµοθεσία· 

18. «επιθεώρηση», όλες οι δράσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιτόπιων επισκέψεων, 
ελέγχων των εσωτερικών µέτρων, συστηµάτων, εκθέσεων και εγγράφων 
παρακολούθησης, καθώς και κάθε απαραίτητης συνέχειας που δίδεται από την 
αρµόδια αρχή ή για λογαριασµό της, µε σκοπό τον έλεγχο και την προώθηση της 
συµµόρφωσης των µονάδων µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 4 

Παρεκκλίσεις και ρήτρες διασφάλισης 

1. Όταν αποδεικνύεται, µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου, ότι συγκεκριµένες ουσίες που καλύπτονται από τα µέρη 1 ή 2 του 
παραρτήµατος I δεν ενέχουν κίνδυνο να προκαλέσουν µεγάλο ατύχηµα, ιδίως λόγω 
των φυσικής µορφής, των ιδιοτήτων, της ταξινόµησης, της συγκέντρωσης ή της 
τυποποιηµένης συσκευασίας τους, η Επιτροπή δύναται να εντάξει τις εν λόγω ουσίες 
στο µέρος 3 του παραρτήµατος Ι, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 24. 

2. Όταν κράτος µέλος θεωρεί ότι επικίνδυνη ουσία που περιλαµβάνεται στο µέρος 1 ή 
2 του παραρτήµατος I δεν ενέχει κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος και είναι δυνατόν να 
συµπεριληφθεί στο µέρος 3 του παραρτήµατος I, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου, το κοινοποιεί στην Επιτροπή. 

Η Επιτροπή ενηµερώνει το φόρουµ που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 
σχετικά µε τις εν λόγω κοινοποιήσεις. 

3. Αν η αρµόδια αρχή πεισθεί, µε βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 
4 του παρόντος άρθρου, ότι συγκεκριµένες ουσίες που υπάρχουν σε µεµονωµένη 
µονάδα ή σε οποιοδήποτε µέρος της και περιλαµβάνονται στα µέρη 1 ή 2 του 
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παραρτήµατος Ι δεν ενέχουν κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος, λόγω των ειδικών 
συνθηκών που αφορούν τη µονάδα, όπως η φύση της συσκευασίας και ο 
περιορισµός των ουσιών ή η τοποθεσία και οι ποσότητες αυτών, το οικείο κράτος 
µέλος της αρµόδιας αρχής δύναται να αποφασίσει να µην εφαρµόσει στην εν λόγω 
µονάδα τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 19 της παρούσας οδηγίας. 

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το ενδιαφερόµενο κράτος 
µέλος παρέχει στην Επιτροπή κατάλογο των εν λόγω µονάδων, 
συµπεριλαµβανοµένου καταλόγου των εν λόγω επικίνδυνων ουσιών. Το 
ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αιτιολογεί την εξαίρεση.  

Η Επιτροπή διαβιβάζει ανά έτος τους καταλόγους που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στο φόρουµ που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 για ενηµέρωση. 

4. Έως τις 30 Ιουνίου 2013, η Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 24, µε τις οποίες καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται 
για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, και 
για την ανάλογη τροποποίηση του παραρτήµατος VII. 

5. Όταν κράτος µέλος θεωρεί ότι επικίνδυνη ουσία που δεν περιλαµβάνεται στο µέρος 
1 ή 2 του παραρτήµατος I ενέχει κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος, λαµβάνει τα 
κατάλληλα µέτρα και ειδοποιεί σχετικά την Επιτροπή. 

Η Επιτροπή ενηµερώνει το φόρουµ που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 για 
τις ειδοποιήσεις σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.  

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να συµπεριλάβει στο µέρος 1 ή 2 του 
παραρτήµατος Ι τις ουσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, µε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 24. 

Άρθρο 5 

Γενικές υποχρεώσεις του φορέα εκµετάλλευσης 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας εκµετάλλευσης να λαµβάνει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη των µεγάλων ατυχηµάτων και τον περιορισµό 
των συνεπειών τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας εκµετάλλευσης να υποχρεούται να 
αποδεικνύει ανά πάσα στιγµή στην κατά το άρθρο 17 αρµόδια αρχή (εφεξής 
«αρµόδια αρχή»), ιδίως για τους σκοπούς των επιθεωρήσεων και ελέγχων του 
άρθρου 19, ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα που προσδιορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. 
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Άρθρο 6 

Κοινοποίηση 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον φορέα εκµετάλλευσης να διαβιβάζει στην αρµόδια 
αρχή κοινοποίηση που να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το όνοµα ή την εµπορική επωνυµία του φορέα εκµετάλλευσης και την πλήρη 
διεύθυνση της σχετικής µονάδας· 

β) την έδρα του φορέα εκµετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση· 

γ) το ονοµατεπώνυµο ή την ιδιότητα του υπεύθυνου της µονάδας, αν δεν είναι ο 
αναφερόµενος στο στοιχείο α)· 

δ) επαρκείς πληροφορίες για την ταυτοποίηση των σχετικών επικίνδυνων ουσιών 
ή της κατηγορίας τους· 

ε) την ποσότητα και τη φυσική µορφή της ή των σχετικών επικίνδυνων ουσιών· 

στ) τη δραστηριότητα που ασκείται ή προβλέπεται στη µονάδα ή στην αποθήκη  

ζ) το άµεσο περιβάλλον της µονάδας, στοιχεία ικανά να προκαλέσουν µεγάλο 
ατύχηµα ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του, καθώς και λεπτοµέρειες σχετικά 
µε τις γειτονικές µονάδες, είτε αυτές καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
είτε όχι, καθώς και σχετικά µε άλλες τοποθεσίες, περιοχές και έργα που θα 
ήταν δυνατόν να αυξήσουν την επικινδυνότητα ή τις συνέπειες µεγάλου 
ατυχήµατος και των πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων. 

2. Η κοινοποίηση αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή εντός των ακόλουθων προθεσµιών: 

α) για νέες µονάδες, εντός εύλογης προθεσµίας πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ή λειτουργίας, 

β) για τις υπάρχουσες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 

γ) για τις µεταγενέστερες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία από την 
οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία στη σχετική µονάδα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις υφιστάµενες 
µονάδες αν ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ήδη αποστείλει κοινοποίηση στην αρµόδια 
αρχή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας την ηµεροµηνία που 
ορίζεται στο άρθρου 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, και οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε αυτήν πληρούν την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και 
παραµένουν αµετάβλητες. 

4. Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει αµέσως την αρµόδια αρχή στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) ουσιαστική αύξηση της ποσότητας ή ουσιαστική µεταβολή της φύσης ή της 
φυσικής µορφής της υπάρχουσας επικίνδυνης ουσίας, όπως δήλωσε ο φορέας 
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εκµετάλλευσης µε την κοινοποίηση που υπέβαλε κατά την παράγραφο 1, ή 
µεταβολή των διεργασιών χρήσης της,  

β) µετατροπή µονάδας ή εγκατάστασης, η οποία ενδέχεται να έχει σηµαντικές 
επιπτώσεις στους κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος,  

γ) οριστική παύση λειτουργίας της εγκατάστασης. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, ο φορέας εκµετάλλευσης επανεξετάζει 
περιοδικά και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιεί την κοινοποίηση, τουλάχιστον ανά 
πενταετία. Ο φορέας εκµετάλλευσης αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση την 
επικαιροποιηµένη κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή. 

Άρθρο 7 

Πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων  

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον φορέα εκµετάλλευσης να συντάσσει έγγραφο στο 
οποίο καθορίζεται η πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων (εφεξής: «ΠΠΜΑ») 
και να διασφαλίζει την ορθή εφαρµογή της. Η ΠΠΜΑ καταρτίζεται εγγράφως. Η 
ΠΠΜΑ είναι σχεδιασµένη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η ΠΠΜΑ είναι ανάλογη προς τους 
κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος. Η ΠΠΜΑ περιλαµβάνει τους γενικούς στόχους και 
τις αρχές δράσης του φορέα εκµετάλλευσης, τον ρόλο και την ευθύνη της διοίκησης 
του φορέα εκµετάλλευσης και αναφέρει τη νοοτροπία ασφαλείας για τον έλεγχο των 
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων. 

2. Η ΠΠΜΑ αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή εντός των ακόλουθων προθεσµιών: 

α) για νέες µονάδες, εντός εύλογης προθεσµίας πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ή λειτουργίας, 

β) για τις υπάρχουσες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 

γ) για τις µεταγενέστερες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία από την 
οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία στη σχετική µονάδα. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις υφιστάµενες 
µονάδες, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ήδη καταρτίσει γραπτώς την ΠΠΜΑ και 
την έχει αποστείλει στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής 
νοµοθεσίας την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρου 28 παράγραφος 1 δεύτερο 
εδάφιο, και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν πληρούν την παράγραφο 1 και 
παραµένουν αµετάβλητες. 

4. Ο φορέας εκµετάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποιεί την ΠΠΜΑ, τουλάχιστον ανά πενταετία. Ο φορέας εκµετάλλευσης 
αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση την επικαιροποιηµένη ΠΠΜΑ στην αρµόδια αρχή. 
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Άρθρο 8 

Πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η αρµόδια αρχή, χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες 
που παρέχουν οι φορείς εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 9 ή µέσω 
επιθεωρήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 19, να καθορίζει όλες τις µονάδες ή οµάδες 
µονάδων κατώτερης και ανώτερης βαθµίδας όπου η πιθανότητα και η δυνατότητα ή 
οι συνέπειες µεγάλου ατυχήµατος ενδέχεται να αυξάνονται λόγω της θέσης και της 
εγγύτητας αυτών των µονάδων, καθώς και τους καταλόγους επικίνδυνων ουσιών. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης των µονάδων που 
καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1: 

α) να ανταλλάσσουν µε τον ενδεδειγµένο τρόπο οι κατάλληλες πληροφορίες που 
καθιστούν δυνατό να συνεκτιµούνται δεόντως για τις εν λόγω µονάδες η φύση 
και η έκταση του συνολικού κινδύνου µεγάλου ατυχήµατος στις οικείες 
ΠΠΜΑ, στα συστήµατα διαχείρισης της ασφαλείας, στις εκθέσεις ασφαλείας 
και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης· 

β) να συνεργάζονται για την ενηµέρωση του κοινού και των γειτονικών µονάδων 
που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, καθώς και για 
την παροχή πληροφοριών στην αρµόδια αρχή κατά την κατάρτιση εξωτερικών 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 9 

Έκθεση ασφαλείας 

1. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον φορέα εκµετάλλευσης µονάδας ανώτερης 
βαθµίδας να καταρτίζει έκθεση ασφαλείας µε σκοπό: 

α) να καταδεικνύεται ότι εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
παραρτήµατος III, πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και σύστηµα 
διαχείρισης της ασφαλείας προς υλοποίησή της· 

β) να καταδεικνύεται ότι έχουν προσδιοριστεί οι κίνδυνοι µεγάλου ατυχήµατος 
και τα σενάρια πιθανών µεγάλων ατυχηµάτων και ότι έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη και τον περιορισµό των συνεπειών τους 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον· 

γ) να καταδεικνύεται ότι παρέχουν επαρκή αξιοπιστία και ασφάλεια ο 
σχεδιασµός, η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση κάθε εγκατάστασης, 
αποθήκης, εξοπλισµού και υποδοµής που αφορούν τη λειτουργία της και έχουν 
σχέση µε τους κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος εντός της µονάδας, 

δ) να καταδεικνύεται ότι έχουν καταρτιστεί εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 
και παρέχουν τις πληροφορίες που καθιστούν δυνατή την κατάρτιση του 
εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης· 
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ε) να εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρµόδιων αρχών, ώστε να είναι 
σε θέση να αποφασίζουν για την χωροθέτηση νέων δραστηριοτήτων ή έργων 
κοντά σε υπάρχουσες µονάδες. 

2. Η έκθεση ασφαλείας περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
απαριθµούνται στο παράρτηµα II. Αναφέρονται σε αυτήν οι ονοµασίες των σχετικών 
οργανισµών που συµµετέχουν στην εκπόνηση της έκθεσης. Η έκθεση περιέχει 
επίσης ενηµερωµένο κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στη µονάδα. 

3. Η έκθεση ασφαλείας αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή εντός των ακόλουθων 
προθεσµιών: 

α) για νέες µονάδες, εντός εύλογης προθεσµίας πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ή λειτουργίας, 

β) για τις υπάρχουσες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, 

γ) για τις µεταγενέστερες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία από την 
οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία στη σχετική µονάδα. 

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στις υφιστάµενες 
µονάδες, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ήδη αποστείλει την έκθεση ασφαλείας 
στην αρµόδια αρχή σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής νοµοθεσίας την 
ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρου 28 παράγραφος 1, και οι πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται σε αυτήν πληρούν τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
και παραµένουν αµετάβλητες. 

5. Ο φορέας εκµετάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποιεί την έκθεση ασφαλείας, τουλάχιστον ανά πενταετία.  

Επιπλέον, ο φορέας εκµετάλλευσης επανεξετάζει και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιεί 
την έκθεση ασφαλείας οποιαδήποτε άλλη στιγµή, µε δική του πρωτοβουλία ή µετά 
από αίτηµα της αρµόδιας αρχής, όταν το δικαιολογούν νέα δεδοµένα ή νέες 
τεχνολογικές γνώσεις σχετικά µε την ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης 
που προκύπτει από την ανάλυση των ατυχηµάτων ή, στο µέτρο του δυνατού, των 
«παρ’ ολίγον ατυχηµάτων», και της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά µε την εκτίµηση 
των κινδύνων. 

Η επικαιροποιηµένη έκθεση ασφαλείας αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή χωρίς 
καθυστέρηση. 

6. Προτού ο φορέας εκµετάλλευσης αρχίσει την κατασκευή ή την εκµετάλλευση ή, στις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 σηµεία β) και γ) και στην 
παράγραφο 5, η αρµόδια αρχή, εντός εύλογων προθεσµιών από την παραλαβή της 
έκθεσης: 

α) ανακοινώνει στον φορέα εκµετάλλευσης τα συµπεράσµατά της από την 
εξέταση της έκθεσης ασφαλείας,  

β) απαγορεύει την έναρξη λειτουργίας ή τη συνέχιση της εκµετάλλευσης της εν 
λόγω µονάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 18. 
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7. Τα κράτη µέλη δύνανται να απαιτούν για τις µονάδες κατώτερης βαθµίδας την 
εφαρµογή της ΠΠΜΑ µέσω συστήµατος διαχείρισης της ασφαλείας ανάλογου προς 
τους κινδύνους σοβαρού ατυχήµατος και την πολυπλοκότητα της οργάνωσης ή των 
δραστηριοτήτων της µονάδας.  

Άρθρο 10 

Μετατροπές εγκατάστασης, µονάδας ή αποθήκης 

Σε περίπτωση µετατροπής εγκατάστασης, µονάδας, αποθήκης ή διεργασίας παραγωγής ή της 
φύσης ή των ποσοτήτων επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 
στους κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ο φορέας 
εκµετάλλευσης: 

α) να επανεξετάσει και, εάν χρειάζεται, να αναθεωρήσει την ΠΠΜΑ· 

β) να επανεξετάσει και, εάν χρειάζεται, να αναθεωρήσει την έκθεση ασφαλείας και τα 
συστήµατα διαχείρισης της ασφαλείας και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 και να ενηµερώσει την αρµόδια αρχή για τις λεπτοµέρειες της εν λόγω 
αναθεώρησης πριν από την εν λόγω µετατροπή. 

Άρθρο 11 

Σχέδια έκτακτης ανάγκης 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, για κάθε µονάδα ανώτερης βαθµίδας: 

α) ο φορέας εκµετάλλευσης να καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης µε 
τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός της µονάδας· 

β) ο φορέας εκµετάλλευσης να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στις 
αρµόδιες αρχές ώστε αυτές να είναι σε θέση να καταρτίσουν εξωτερικό σχέδιο 
έκτακτης ανάγκης· 

γ) οι αρχές που έχουν οριστεί για τον σκοπό αυτό από το κράτος µέλος, να 
καταρτίζουν, εντός ενός έτους από την παραλαβή των πληροφοριών από τον 
φορέα εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το στοιχείο β), εξωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται εκτός της µονάδας. 

2. Οι επιχειρήσεις συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα σηµεία α) 
και β) της παραγράφου 1 εντός των ακόλουθων χρονικών ορίων: 

α) για τις νέες µονάδες, πριν από την έναρξη της λειτουργίας· 

β) για τις υπάρχουσες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εκτός αν το εσωτερικό 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταρτίζεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
εθνικής νοµοθεσίας κατά την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και οι πληροφορίες που 
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περιλαµβάνονται σε αυτό, συµφωνούν µε τον παρόν άρθρο και δεν 
µεταβάλλονται. 

γ) για τις µεταγενέστερες µονάδες, εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία από την 
οποία εφαρµόζεται η παρούσα οδηγία στη σχετική µονάδα. 

3. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης καθορίζονται µε τους ακόλουθους στόχους: 

α) τον περιορισµό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, ούτως ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι βλάβες που 
προκαλούνται στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και οι υλικές ζηµίες, 

β) την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων προστασίας του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος από τις επιδράσεις µεγάλων ατυχηµάτων, 

γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες 
υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής, 

δ) την αποκατάσταση και τον καθαρισµό του περιβάλλοντος µετά από µεγάλο 
ατύχηµα. 

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης περιέχουν τις πληροφορίες που καθορίζονται στο 
παράρτηµα IV. 

4. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των αρµόδιων αρχών, τα κράτη µέλη 
µεριµνούν ώστε τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στην 
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. 
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η διαβούλευση µε το κοινό να συνάδει µε το άρθρο 
14.  

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης να επανεξετάζονται, να δοκιµάζονται και, όταν χρειάζεται, να 
αναθεωρούνται και να επικαιροποιούνται από τους φορείς εκµετάλλευσης και τις 
κοινοποιηµένες αρχές, ανά ενδεδειγµένα χρονικά διαστήµατα όχι µεγαλύτερα των 
τριών ετών. Η επανεξέταση λαµβάνει υπόψη τις µετατροπές στις σχετικές µονάδες ή 
εντός των οικείων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι νέες τεχνικές γνώσεις και οι 
γνώσεις που αφορούν την αντιµετώπιση µεγάλων ατυχηµάτων. 

Όσον αφορά τα εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα κράτη µέλη λαµβάνουν 
υπόψη την ανάγκη να διευκολύνεται η αυξηµένη συνεργασία κατά την παροχή 
βοήθειας πολιτικής προστασίας σε σοβαρές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης να εφαρµόζονται χωρίς 
καθυστέρηση από τον φορέα εκµετάλλευσης και, ενδεχοµένως, από την αρµόδια 
αρχή που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος ή σε 
περίπτωση ανεξέλεγκτου συµβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναµένεται ότι θα 
καταλήξει σε µεγάλο ατύχηµα. 
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7. Η αρµόδια αρχή δύναται να αποφασίσει, µε βάση τις πληροφορίες της έκθεσης 
ασφαλείας, ότι δεν εφαρµόζεται η παράγραφος 1 σχετικά µε την υποχρέωση 
κατάρτισης εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης.  

Η αρµόδια αρχή αιτιολογεί την απόφασή της. 

Άρθρο 12 

Σχεδιασµός χρήσεων γης  

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι στόχοι της πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και 
του περιορισµού των συνεπειών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον να 
λαµβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης ή άλλες σχετικές πολιτικές. Τα κράτη 
µέλη επιδιώκουν αυτούς τους στόχους ελέγχοντας: 

α) τη χωροθέτηση νέων µονάδων· 

β) τις µετατροπές στις υπάρχουσες µονάδες οι οποίες καλύπτονται από το άρθρο 
10· 

γ) τα νέα χωροταξικά έργα κοντά σε υφιστάµενες µονάδες, όπως συνδέσεις 
µεταφορών, χώροι όπου συχνάζει το κοινό και οικιστικές ζώνες, όταν η 
χωροθέτηση ή τα έργα ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο µεγάλου 
ατυχήµατος ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές του. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε στις πολιτικές χρήσης γης ή και σε άλλες σχετικές 
πολιτικές και στις διαδικασίες εφαρµογής αυτών να συνεκτιµάται µακροπρόθεσµα η 
ανάγκη: 

α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας µεταξύ των µονάδων που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και των οικιστικών ζωνών, των κτιρίων 
και των ζωνών δηµόσιας χρήσης, του κύριου δικτύου µεταφορών στο µέτρο 
του δυνατού, και των χώρων αναψυχής· 

β) να προστατεύονται οι περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ευαισθησίας ή 
ενδιαφέροντος κοντά στις µονάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
µε κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας ή άλλα κατάλληλα µέτρα, όπου 
χρειάζεται  

γ) στην περίπτωση υφιστάµενων µονάδων, να λαµβάνονται πρόσθετα τεχνικά 
µέτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 5, ώστε να µην αυξάνεται η επικινδυνότητα για 
την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλες οι αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες σχεδιασµού 
που έχουν εξουσία λήψης αποφάσεων σε αυτόν τον τοµέα να θεσπίζουν κατάλληλες 
διαδικασίες διαβούλευσης για να διευκολύνουν την εφαρµογή των πολιτικών που 
καθορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Οι διαδικασίες οργανώνονται κατά 
τρόπον ώστε, όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις, να διασφαλίζεται ότι οι φορείς 
εκµετάλλευσης παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για την επικινδυνότητα της µονάδας 
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και υπάρχουν τεχνικές συµβουλές σχετικά µε την εν λόγω επικινδυνότητα, 
βασιζόµενες σε συγκεκριµένη για την κάθε περίπτωση µελέτη ή γενικά κριτήρια. 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε κάθε φορέας εκµετάλλευσης µονάδας κατώτερης 
βαθµίδας να παρέχει, κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής, επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά µε την επικινδυνότητα της µονάδας οι οποίες απαιτούνται για τον σχεδιασµό 
χρήσεων γης.  

4. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ12 του Συµβουλίου και της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου13. Τα κράτη µέλη προβλέπουν, 
όταν είναι δυνατόν και ενδείκνυται, συντονισµένες ή κοινές διαδικασίες, ώστε να 
πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και οι απαιτήσεις των εν λόγω 
οδηγιών, µεταξύ άλλων, προκειµένου να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη των 
εκτιµήσεων ή διαβουλεύσεων. 

Άρθρο 13 

Ενηµέρωση του κοινού 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα V να 
είναι µονίµως διαθέσιµες στο κοινό, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής µορφής 
τους. Οι πληροφορίες επανεξετάζονται και, όταν χρειάζεται, επικαιροποιούνται, 
τουλάχιστον µια φορά ανά έτος.  

2. Για µονάδες ανώτερης βαθµίδας, τα κράτη µέλη διασφαλίζουν επίσης ότι:  

α) όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να πληγούν από µεγάλο ατύχηµα λαµβάνουν 
τακτικά και µε την πλέον ενδεδειγµένη µορφή, χωρίς να χρειάζεται να τις 
ζητήσουν, πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας και την απαιτούµενη 
συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχήµατος· 

β) η έκθεση ασφαλείας τίθεται στη διάθεση του κοινού µετά από αίτηµα, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 3· στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το 
άρθρο 21 παράγραφος 3, τίθεται στη διάθεση του κοινού τροποποιηµένη 
έκθεση µε τη µορφή περίληψης µη τεχνικού περιεχοµένου, η οποία 
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις γενικές πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους 
µεγάλων ατυχηµάτων, τις πιθανές επιδράσεις και την απαιτούµενη 
συµπεριφορά σε περίπτωση ατυχήµατος· 

γ) ο κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών τίθεται στη διάθεση του ενδιαφερόµενου 
κοινού µετά από αίτηµα, µε την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφος 3. 

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον αυτές που αναφέρονται στο παράρτηµα V. Εξάλλου, οι 
εν λόγω πληροφορίες παρέχονται σε όλους τους χώρους υποδοχής κοινού, 
συµπεριλαµβανοµένων των σχολείων και των νοσοκοµείων, καθώς και σε όλες τις 

                                                 
12 EE L 175 της 05.07.1985, σ. 40 
13 ΕΕ L 197, 21.7.2001, σ. 30 
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γειτονικές µονάδες στην περίπτωση µονάδων που καλύπτονται από το άρθρο 8. Τα 
κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες παρέχονται, επανεξετάζονται 
περιοδικά και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά πενταετία. 

3. Τα αιτήµατα πρόσβασης στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 
α), β) και γ) εξετάζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου14. 

4. Κάθε κράτος µέλος θέτει στη διάθεση των κρατών µελών τα οποία είναι πιθανόν να 
υποστούν τις διασυνοριακές επιδράσεις µεγάλου ατυχήµατος σε µονάδα κατά το άρθρο 
9, επαρκείς πληροφορίες ώστε τα εν λόγω κράτη µέλη να δύνανται να εφαρµόσουν, κατά 
περίπτωση, όλες τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 11 και 12 και του παρόντος άρθρου. 

5. Όταν κράτος µέλος κρίνει ότι µονάδα που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου κράτους 
µέλους δεν δηµιουργεί κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος πέραν της περιµέτρου της κατά το 
άρθρο 11 παράγραφος 6 και, εποµένως, δεν απαιτείται εξωτερικό σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1, ενηµερώνει σχετικά το άλλο κράτος 
µέλος. 

6. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21. 

Άρθρο 14 

∆ηµόσια διαβούλευση και συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το κοινό να έχει τη δυνατότητα να εκφέρει γνώµη 
σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: 

α) τον σχεδιασµό νέων µονάδων, σύµφωνα µε το άρθρο 12· 

β) τις µετατροπές υπαρχουσών µονάδων βάσει του άρθρου 10, όταν οι 
προβλεπόµενες µετατροπές υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρούσα οδηγία όσον αφορά τον σχεδιασµό· 

γ) τα νέα έργα κοντά σε υπάρχουσες µονάδες, όταν η χωροθέτηση των έργων 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος ή να επιδεινώσει τις 
συνέπειές του, σύµφωνα µε το άρθρο 12· 

δ) εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 1 
στοιχείο γ). 

2. Σε πρώιµο στάδιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή, το αργότερο, µόλις οι 
πληροφορίες είναι ευλόγως δυνατό να παρασχεθούν, ενηµερώνεται το κοινό, είτε µε 
ανακοινώσεις είτε µε άλλα πρόσφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των 
ηλεκτρονικών µέσων όπου αυτά είναι διαθέσιµα, σχετικά µε: 

α) τα ζητήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1· 

                                                 
14 ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σελ. 26. 
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β) κατά περίπτωση, το γεγονός ότι µια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή 
διασυνοριακή εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαβουλεύσεις 
µεταξύ κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 4· 

γ) τα στοιχεία της αρµόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της 
απόφασης, της αρµόδιας αρχής από την οποία είναι δυνατόν να ζητηθούν 
πληροφορίες, της αρµόδιας αρχής στην οποία είναι δυνατόν να υποβληθούν 
παρατηρήσεις ή ερωτήµατα, καθώς και τις λεπτοµέρειες του 
χρονοδιαγράµµατος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή ερωτηµάτων· 

δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, εάν υπάρχει, το σχέδιο απόφασης· 

ε) το χρονοδιάγραµµα και τους τόπους, ή τα µέσα, που προβλέπονται για την 
παροχή των σχετικών πληροφοριών· 

ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση της συµµετοχής του κοινού και τη 
διαβούλευση µε αυτό σύµφωνα µε την παράγραφο 5. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τίθενται στη διάθεση 
του ενδιαφερόµενου κοινού τα ακόλουθα: 

α) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι κύριες εκθέσεις και συµβουλές που είναι 
στη διάθεση της αρµόδιας αρχής ή αρχών κατά τη χρονική στιγµή που 
ενηµερώνεται το ενδιαφερόµενο κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 2· 

β) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ, πληροφορίες πλην εκείνων 
οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 και έχουν σχέση µε την εν λόγω 
απόφαση και καθίστανται διαθέσιµες µόνο αφού προηγηθεί η ενηµέρωση του 
ενδιαφερόµενου κοινού κατά την παράγραφο 2. 

4. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να έχει το δικαίωµα να 
διατυπώσει σχόλια και απόψεις προς την αρµόδια αρχή πριν από τη λήψη απόφασης 
και τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 1 συνεκτιµούνται δεόντως κατά τη λήψη της απόφασης. 

5. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις για την ενηµέρωση του κοινού και τη διαβούλευση µε το 
ενδιαφερόµενο κοινό καθορίζονται από τα κράτη µέλη.  

Προβλέπονται εύλογα χρονικά πλαίσια για τα διάφορα στάδια, ώστε να παρέχεται 
επαρκής χρόνος ώστε το κοινό να ενηµερώνεται και το ενδιαφερόµενο κοινό να 
προετοιµαστεί και να συµµετάσχει αποτελεσµατικά στη διαδικασία λήψης 
περιβαλλοντικών αποφάσεων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου. 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, όταν λαµβάνονται οι σχετικές αποφάσεις, η 
αρµόδια αρχή να θέτει στη διάθεση του κοινού: 

α) το περιεχόµενο της απόφασης και τους λόγους στους οποίους βασίζεται, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν µετέπειτα επικαιροποιήσεων· 
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β) τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν πριν από τη λήψη της 
απόφασης και επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο συνεκτιµήθηκαν στην εν 
λόγω απόφαση. 

Άρθρο 15 

Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκµετάλλευσης µετά από µεγάλο ατύχηµα 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, το συντοµότερο δυνατόν ύστερα από ένα µεγάλο 
ατύχηµα, ο φορέας εκµετάλλευσης να υποχρεούται, µε τον καταλληλότερο τρόπο: 

α) να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές· 

β) να παρέχει στις αρµόδιες αρχές, µόλις είναι διαθέσιµες, πληροφορίες σχετικά 
µε: 

(i) τις περιστάσεις του ατυχήµατος· 

(ii) τις ενεχόµενες επικίνδυνες ουσίες· 

(iii) τα διαθέσιµα στοιχεία για την εκτίµηση των επιδράσεων του ατυχήµατος 
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον· 

(iv) τα ληφθέντα µέτρα έκτακτης ανάγκης· 

γ) να πληροφορεί τις αρµόδιες αρχές σχετικά µε τα προβλεπόµενα µέτρα για: 

(i) την αντιµετώπιση των µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων 
επιδράσεων του ατυχήµατος· 

(ii) την αποφυγή επανάληψης τέτοιου ατυχήµατος· 

δ) να επικαιροποιεί τις παρεχόµενες πληροφορίες, σε περίπτωση που 
διεξοδικότερη διερεύνηση αποκαλύψει πρόσθετα στοιχεία τα οποία 
µεταβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες ή τα συµπεράσµατα που συνάχθηκαν. 

2. Τα κράτη µέλη αναθέτουν στην αρµόδια αρχή: 

α) να εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται επείγοντα µέτρα και τα µεσοπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα µέτρα που ενδεχοµένως κρίνονται αναγκαία· 

β) να συγκεντρώνει, µε επιθεωρήσεις, έρευνες ή άλλως, τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να αναλύονται πλήρως τεχνικές, οργανωτικές και διοικητικές 
πτυχές µεγάλου ατυχήµατος· 

γ) να προβαίνει στις ενδεδειγµένες ενέργειες ώστε να εξασφαλίζει ότι ο φορέας 
εκµετάλλευσης λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα αποκατάστασης· και 

δ) να διατυπώνει συστάσεις για µελλοντικά προληπτικά µέτρα. 
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Άρθρο 16 

Πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη µετά από µεγάλο ατύχηµα 

1. Για την πρόληψη και τον µετριασµό των επιπτώσεων µεγάλων ατυχηµάτων, τα 
κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή, το συντοµότερο δυνατόν, σχετικά µε τα 
µεγάλα ατυχήµατα που πληρούν τα κριτήρια του παραρτήµατος VI και συνέβησαν 
στο έδαφός τους. Παρέχουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) κράτος µέλος, ονοµασία και διεύθυνση της αρχής που είναι υπεύθυνη για την 
έκθεση· 

β) ηµεροµηνία, ώρα και τόπος του µεγάλου ατυχήµατος, καθώς και πλήρης 
ονοµασία του φορέα εκµετάλλευσης και διεύθυνση της συγκεκριµένης 
µονάδας· 

γ) σύντοµη περιγραφή των περιστάσεων του ατυχήµατος, µε µνεία των 
ενεχόµενων επικινδύνων ουσιών, και των αµέσων επιδράσεων στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον· 

δ) σύντοµη περιγραφή των ληφθέντων µέτρων έκτακτης ανάγκης και των 
απαραίτητων αµέσων προφυλάξεων για την αποφυγή επανάληψης του 
ατυχήµατος. 

2. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσµατα της ανάλυσής τους 
και διατυπώνουν συστάσεις, το συντοµότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός 
έτους από την ηµεροµηνία του ατυχήµατος, χρησιµοποιώντας τη βάση δεδοµένων 
που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5.  

Η υποβολή των πληροφοριών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο από τα κράτη 
µέλη επιτρέπεται να καθυστερήσει µόνο προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
ολοκλήρωση των νοµικών διαδικασιών, οσάκις η εν λόγω υποβολή πληροφοριών 
ενδέχεται να επηρεάσει τις εν λόγω διαδικασίες. 

3. Η Επιτροπή καταρτίζει µορφή παροχής πληροφοριών, σε στενή συνεργασία µε τα 
κράτη µέλη. Τα κράτη µέλη χρησιµοποιούν την εν λόγω µορφή για την παροχή των 
πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2. 

4. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στη Επιτροπή την ονοµασία και τη διεύθυνση κάθε 
οργανισµού ο οποίος ενδεχοµένως διαθέτει πληροφορίες για µεγάλα ατυχήµατα και 
είναι σε θέση να συµβουλεύσει τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών µελών που πρέπει 
να επέµβουν σε περίπτωση τέτοιου ατυχήµατος. 

Άρθρο 17 

Αρµόδια αρχή 

1. Με την επιφύλαξη των ευθυνών του φορέα εκµετάλλευσης, τα κράτη µέλη 
συγκροτούν ή διορίζουν την ή τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
εκτέλεση των καθηκόντων που καθορίζει η παρούσα οδηγία και, ενδεχοµένως, τους 
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οργανισµούς που επικουρούν την ή τις αρµόδιες αρχές σε τεχνικό επίπεδο. Τα κράτη 
µέλη που συγκροτούν ή διορίζουν περισσότερες από µια αρµόδιες αρχές, διορίζουν 
την αρµόδια αρχή που αναλαµβάνει την ευθύνη να διασφαλίζει τον συντονισµό των 
διαδικασιών για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Η Επιτροπή συγκαλεί σε τακτά διαστήµατα φόρουµ το οποίο αποτελείται από 
αντιπροσώπους των αρµόδιων αρχών των κρατών µελών. Οι αρµόδιες αρχές και η 
Επιτροπή συνεργάζονται σε δραστηριότητες για την υποστήριξη της εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας. 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να αποδέχονται για τους σκοπούς 
της παρούσας οδηγίας ισοδύναµες πληροφορίες τις οποίες υποβάλλουν φορείς 
εκµετάλλευσης σύµφωνα µε τη λοιπή νοµοθεσία της Ένωσης και οι οποίες πληρούν 
οποιεσδήποτε από τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
αρµόδια αρχή µεριµνεί ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Άρθρο 18 

Απαγόρευση λειτουργίας 

1. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας µονάδας, 
εγκατάστασης ή αποθήκης, ή τµήµατός τους, εάν τα µέτρα που έλαβε ο φορέας 
εκµετάλλευσης µε σκοπό για την πρόληψη ή τον µετριασµό των κινδύνων µεγάλου 
ατυχήµατος είναι σαφώς ανεπαρκή. 

Τα κράτη µέλη δύνανται να απαγορεύουν τη λειτουργία ή την έναρξη λειτουργίας 
µονάδας, εγκατάστασης ή αποθήκης, ή τµήµατός τους, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης 
δεν έχει υποβάλει εµπροθέσµως την κοινοποίηση, τις εκθέσεις ή τις λοιπές 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προσφύγουν ενώπιον αρµόδιου σώµατος οριζόµενου από την εθνική νοµοθεσία και 
διαδικασίες, κατά της απόφασης απαγόρευσης την οποία λαµβάνει αρµόδια αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

Άρθρο 19 

Επιθεωρήσεις 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να οργανώνουν σύστηµα 
επιθεωρήσεων.  

2. Οι επιθεωρήσεις αρµόζουν στον τύπο της συγκεκριµένης µονάδας. ∆εν εξαρτώνται 
από την παραλαβή της έκθεσης ασφαλείας ή άλλων εκθέσεων. Οι επιθεωρήσεις 
επαρκούν για την προγραµµατισµένη και συστηµατική εξέταση των τεχνικών, 
οργανωτικών και διοικητικών συστηµάτων που εφαρµόζονται στη µονάδα, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι: 
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α) ο φορέας εκµετάλλευσης είναι δυνατόν να αποδείξει ότι, για τις 
δραστηριότητες που ασκούνται στη µονάδα, έχει λάβει τα ενδεδειγµένα µέτρα 
για την πρόληψη κάθε µεγάλου ατυχήµατος·  

β) ο φορέας εκµετάλλευσης είναι δυνατόν να αποδείξει ότι έχει προβλέψει 
ενδεδειγµένα µέσα για τον περιορισµό των συνεπειών µεγάλων ατυχηµάτων, 
εντός και εκτός του χώρου της µονάδας του· 

γ) τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιέχει η έκθεση ασφαλείας, ή άλλη 
υποβαλλόµενη έκθεση, αποτυπώνουν πιστά τις συνθήκες στη µονάδα· 

δ) παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1.  

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε όλες οι µονάδες να καλύπτονται από σχέδιο 
επιθεωρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και να διασφαλίζεται ότι 
αυτό το σχέδιο επανεξετάζεται τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιείται.  

Κάθε σχέδιο επιθεωρήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

α) γενική εκτίµηση των σηµαντικών ζητηµάτων ασφαλείας· 

β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο· 

γ) κατάλογο των µονάδων και των εγκαταστάσεων που καλύπτει το σχέδιο· 

δ) κατάλογο των οµάδων µονάδων µε πιθανά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 
σύµφωνα µε το άρθρο 8, λαµβάνοντας υπόψη τις γειτονικές µονάδες που δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας· 

ε) κατάλογο των µονάδων όπου ιδιαίτερη εξωτερική επικινδυνότητα ή πηγές 
κινδύνου θα ήταν δυνατόν να αυξήσουν την επικινδυνότητα ή τις συνέπειες 
µεγάλου ατυχήµατος· 

στ) διαδικασίες τακτικών επιθεωρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προγραµµάτων τέτοιων επιθεωρήσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 4· 

ζ) διαδικασίες για τις έκτακτες επιθεωρήσεις κατά την παράγραφο 6· 

η) διατάξεις σχετικά µε τη συνεργασία των διαφορετικών αρχών επιθεώρησης. 

4. Με βάση τα σχέδια επιθεωρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η αρµόδια 
αρχή καταρτίζει, σε τακτά διαστήµατα, προγράµµατα τακτικών επιθεωρήσεων για 
όλες τις µονάδες, συµπεριλαµβανοµένης της συχνότητας των επισκέψεων για τους 
διαφορετικούς τύπους µονάδων.  

Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο επισκέψεων βασίζεται σε συστηµατική εκτίµηση 
των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων των σχετικών µονάδων και δεν υπερβαίνει το 
ένα έτος για µονάδες ανώτερης βαθµίδας και τα τρία έτη για µονάδες κατώτερης 
βαθµίδας. Εάν στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί σηµαντική περίπτωση µη 
συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία, διενεργείται πρόσθετη επιτόπια επίσκεψη 
εντός έξι µηνών. 
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5. Η συστηµατική εκτίµηση των κινδύνων βασίζεται τουλάχιστον στα ακόλουθα 
κριτήρια: 

α) στις πιθανές και πραγµατικές επιπτώσεις των συγκεκριµένων µονάδων στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
σοβαρού ατυχήµατος, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλοντος και την 
επικινδυνότητα ατυχηµάτων· 

β) στο ιστορικό της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας· 

γ) στη συµµετοχή του φορέα εκµετάλλευσης στο ενωσιακό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), σύµφωνα µε τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15. 

Ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβάνονται επίσης υπόψη τα σχετικά ευρήµατα των 
επιθεωρήσεων στο πλαίσιο άλλης νοµοθεσίας της Ένωσης. 

6. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύτερο δυνατόν, για τη διερεύνηση 
σοβαρών καταγγελιών, µεγάλων ατυχηµάτων και παρ’ ολίγον ατυχηµάτων, 
περιστατικών και περιπτώσεων µη συµµόρφωσης. 

7. Εντός δύο µηνών µετά από κάθε επιτόπια επίσκεψη, η αρµόδια αρχή γνωστοποιεί 
στον φορέα της εκµετάλλευσης τα συµπεράσµατα της επίσκεψης και όλα τα µέτρα 
που κρίνει αναγκαία. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης 
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος από την 
παραλαβή της κοινοποίησης. 

8. Οι επιθεωρήσεις συντονίζονται, στο µέτρο του δυνατού, και συνδυάζονται, κατά 
περίπτωση, µε τις επιθεωρήσεις στο πλαίσιο άλλης νοµοθεσίας της Ένωσης. 

9. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχει επαρκές προσωπικό µε τις ικανότητες 
και τα προσόντα που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διενέργεια των 
επιθεωρήσεων. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τις αρµόδιες αρχές να παρέχουν τους 
µηχανισµούς και τα εργαλεία για την ανταλλαγή πείρας και την εµπέδωση των 
γνώσεων, και να συµµετέχουν σε τέτοιους µηχανισµούς σε επίπεδο Ένωσης, όπου 
ενδείκνυται. 

                                                 
15 ΕΕ L 342, 22.12.2009, σελ. 1. 
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10. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης να παρέχουν στις αρµόδιες 
αρχές κάθε αναγκαία βοήθεια για να διευκολύνουν τις τελευταίες να διενεργούν 
επιτόπιες επισκέψεις και να συγκεντρώνουν όλες τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες προκειµένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, συγκεκριµένα για να µπορούν οι αρχές να εκτιµούν πλήρως την 
πιθανότητα µεγάλου ατυχήµατος και να προσδιορίζουν την έκταση ενδεχόµενης 
αυξηµένης πιθανότητας ή βαρύτερων µεγάλων ατυχηµάτων, να καταρτίζουν 
εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και να λαµβάνουν υπόψη ουσίες που ενδέχεται 
να χρειάζονται ειδική προσοχή λόγω της φυσικής µορφής, των ιδιαίτερων συνθηκών 
ή της θέσης τους. 

Άρθρο 20 

Σύστηµα και ανταλλαγές πληροφοριών 

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τις πείρα που 
απέκτησαν όσον αφορά την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων και τον περιορισµό των 
συνεπειών τους. Οι πληροφορίες αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητα των µέτρων 
που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτηµα V, 
ή περίληψή τους στην περίπτωση των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
παράρτηµα V µέρος 2, να διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην Επιτροπή και να 
επικαιροποιούνται συνεχώς. 

3. Η Επιτροπή συγκροτεί και επικαιροποιεί ηλεκτρονική βάση δεδοµένων η οποία 
περιέχει τις πληροφορίες που παρέχονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2. 

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη, καθορίζει, έως την 1η 
Ιανουαρίου 2015, τα αυτόµατα συστήµατα ανταλλαγής δεδοµένων και το 
µορφότυπο παροχής δεδοµένων που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την διαβίβαση 
των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

4. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. Επίσης, παρέχουν περίληψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, σε ηλεκτρονικό µορφότυπο, ή προσδιορίζουν τις 
βάσεις δεδοµένων όπου είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες.  

Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού ανά τριετία γενική περίληψη των εν λόγω 
εκθέσεων, σε ηλεκτρονικό µορφότυπο. 

5. Η Επιτροπή συγκροτεί και τηρεί στη διάθεση των κρατών µελών βάση δεδοµένων 
που περιέχει, ιδίως, λεπτοµερή στοιχεία για τα µεγάλα ατυχήµατα τα οποία 
συνέβησαν στο έδαφος των κρατών µελών, µε στόχο: 

α) την ταχεία διάδοση σε όλες τις αρµόδιες αρχές των πληροφοριών που 
παρέχονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 2· 
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β) τη γνωστοποίηση στις αρµόδιες αρχές της ανάλυσης των αιτίων µεγάλων 
ατυχηµάτων και των σχετικών διδαγµάτων που αποκοµίσθηκαν· 

γ) την ενηµέρωση των αρµόδιων αρχών σχετικά µε τα προληπτικά µέτρα· 

δ) την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τους οργανισµούς που είναι σε θέση να 
παρέχουν συµβουλές ή σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τα περιστατικά και 
την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων και τον µετριασµό των συνεπειών τους. 

6. Η βάση δεδοµένων περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) τις πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 16 
παράγραφοι 1 και 2· 

β) την ανάλυση των αιτίων των ατυχηµάτων· 

γ) τα διδάγµατα που αποκοµίσθηκαν από τα ατυχήµατα· 

δ) τα προληπτικά µέτρα που είναι αναγκαία για να µην επαναληφθούν τα 
ατυχήµατα. 

7. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του κοινού τις βάσεις δεδοµένων που αναφέρονται 
στις παραγράφους 3 και 5.  

Άρθρο 21 

Εµπιστευτικότητα 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υποχρεούνται οι αρµόδιες αρχές, για λόγους 
διαφάνειας, να θέτουν στη διάθεση κάθε αιτούντος φυσικού ή νοµικού προσώπου τις 
πληροφορίες που συγκεντρώνουν κατ’ εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα αιτήµατα για την παροχή πληροφοριών τις οποίες συγκεντρώνουν οι αρµόδιες 
αρχές δυνάµει της παρούσας οδηγίας είναι δυνατόν να απορρίπτονται όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.  

3. Η πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες κατά το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) 
και γ) τις οποίες συγκεντρώνουν οι αρµόδιες αρχές είναι δυνατόν να απορριφθεί 
στην περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ζητήσει να µην δηµοσιοποιηθούν 
ορισµένα τµήµατα της έκθεσης ασφαλείας ή του καταλόγου επικίνδυνων ουσιών, για 
τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία β), δ), ε) ή στ) 
της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.  

Για τους ίδιους λόγους, η αρµόδια αρχή δύναται επίσης να αποφασίσει να µην 
δηµοσιοποιηθούν ορισµένα τµήµατα της έκθεσης ή του καταλόγου. Στις περιπτώσεις 
αυτές, κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια αρχή, ο φορέας εκµετάλλευσης παρέχει 
στην αρχή και διαθέτει στο κοινό έκθεση ή κατάλογο που έχει τροποποιηθεί µε 
αφαίρεση των εν λόγω τµηµάτων. 
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Άρθρο 22 

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να έχει το δικαίωµα να 
ασκεί προσφυγή σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ κατά πράξεων ή 
παραλείψεων της αρµόδιας αρχής σε σχέση µε οποιοδήποτε αίτηµα παροχής 
πληροφοριών δυνάµει του άρθρου 13 ή του άρθρου 21 παράγραφος 1 της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε, σύµφωνα µε το οικείο εθνικό νοµικό 
σύστηµα, το ενδιαφερόµενο κοινό να έχει πρόσβαση σε διαδικασία προσφυγής 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αµερόληπτου οργάνου συσταθέντος 
νοµοθετικώς προκειµένου να αµφισβητήσει την ουσιαστική ή τη διαδικαστική 
νοµιµότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του 
άρθρου 14, όταν: 

α) έχει επαρκές συµφέρον· 

β) υποστηρίζει ότι επέρχεται προσβολή δικαιώµατος, εάν αυτό απαιτείται ως 
προϋπόθεση από το δικονοµικό διοικητικό δίκαιο κράτους µέλους. 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν σε ποιο στάδιο είναι δυνατόν να προσβάλλονται οι 
αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις. 

2. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τι αποτελεί επαρκές συµφέρον και τι προσβολή 
δικαιώµατος, µε σταθερό στόχο να παρέχεται στο ενδιαφερόµενο κοινό ευρεία 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Προς τούτο, το συµφέρον κάθε µη κυβερνητικής 
οργάνωσης που προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται από το οικείο εθνικό δίκαιο θεωρείται επαρκές 
για τους σκοπούς της παραγράφου 2 στοιχείο α).  

Οι οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο θεωρείται επίσης ότι έχουν 
δικαιώµατα που είναι δυνατόν να προσβληθούν, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 
στοιχείο β).  

3. Η παράγραφος 2 δεν αποκλείει τη δυνατότητα προκαταρκτικής διαδικασίας 
αναθεώρησης ενώπιον διοικητικής αρχής και δεν θίγει την απαίτηση να 
εξαντλούνται οι διοικητικές διαδικασίες αναθεώρησης πριν από την προσφυγή σε 
δικαστικές διαδικασίες αναθεώρησης, εάν υφίσταται τέτοιου είδους απαίτηση κατά 
το εθνικό δίκαιο. 

4. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να είναι ορθές, 
δίκαιες, εµπρόθεσµες και να µην έχουν απαγορευτικό κόστος. Αίτηση ασφαλιστικών 
µέτρων παρέχεται κατά περίπτωση.  

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε ότι οι πρακτικές πληροφορίες να τίθενται στη 
διάθεση του κοινού οι πρακτικές πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στις εν 
λόγω διαδικασίες. 
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Άρθρο 23 

Τροποποίηση των παραρτηµάτων 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 για την προσαρµογή των παραρτηµάτων I έως VII στην τεχνική πρόοδο. 

Άρθρο 24 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στα άρθρα 4 και 23 για αόριστη διάρκεια. 

2. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

3. Η εξουσία έκδοσης κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθεται στην Επιτροπή 
υπόκειται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τα άρθρα 25 και 26. 

Άρθρο 25 
Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 24 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει αν πρόκειται να 
ανακαλέσει την εξουσιοδότηση, ενηµερώνει τον άλλο νοµοθέτη και την Επιτροπή 
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, 
αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείµενο 
ανάκλησης καθώς και τους λόγους της ανάκλησης. 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 
παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία την 
οποία διευκρινίζει. ∆εν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που ισχύουν ήδη. ∆ηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 26 

∆ιατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσµίας δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή 
του Συµβουλίου η περίοδος αυτή µπορεί να παραταθεί κατά ένα µήνα.  
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2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσµίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία που προβλέπεται στις διατάξεις της. 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της προθεσµίας 
εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµέρωσαν αµφότερα την 
Επιτροπή ότι αποφάσισαν να µην εγείρουν αντιρρήσεις. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που 
διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, εκθέτει τους 
σχετικούς λόγους. 

Άρθρο 27 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των 
εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Οι επιβαλλόµενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο την 1η Ιουνίου 2015 και της 
γνωστοποιούν αµέσως κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή τους. 

Άρθρο 28 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως την 31η Μαΐου 2015. Ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των εν 
λόγω διατάξεων και έναν πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας. 

Εφαρµόζουν τα µέτρα αυτά από την 1η Ιουνίου 2015. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά 
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη 
έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία. 
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Άρθρο 29 

Κατάργηση 

1. Η οδηγία 96/82/ΕΚ καταργείται από την 1η Ιουνίου 2015.σηµεία. 

2. Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία ερµηνεύονται ως παραποµπές στην 
παρούσα οδηγία σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος VIII. 

Άρθρο 30 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 31 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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Κατάλογος των παραρτηµάτων 

Παράρτηµα Ι - Κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών 

Παράρτηµα ΙΙ - ∆εδοµένα και πληροφορίες που πρέπει τουλάχιστον να αφορά η 
προβλεπόµενη στο άρθρο 9 έκθεση ασφαλείας 

Παράρτηµα ΙΙΙ - Πληροφορίες κατά το άρθρο 9 που αφορούν το σύστηµα διαχείρισης και την 
οργάνωση της µονάδας µε σκοπό την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων 

Παράρτηµα IV - ∆εδοµένα και πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στα σχέδια 
έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται στο άρθρο 11 

Παράρτηµα V - Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να γνωστοποιούνται στο κοινό κατ’ 
εφαρµογή του άρθρου 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Παράρτηµα VI - Κριτήρια για την προβλεπόµενη στο άρθρο 16 παράγραφος 1 κοινοποίηση 
ατυχήµατος στην Επιτροπή 

Παράρτηµα VII - Κριτήρια για τις παρεκκλίσεις σύµφωνα µε το άρθρο 4 

Παράρτηµα VIII - Πίνακας αντιστοιχίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Κατάλογος επικίνδυνων ουσιών 

ΜΕΡΟΣ 1  

Κατηγορίες ουσιών και µειγµάτων  

Το παράρτηµα 1 µέρος 1 καλύπτει όλες τις ουσίες και τα µείγµατα που εµπίπτουν στις 
κατηγορίες κινδύνου που απαριθµούνται στη στήλη 1:  

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
ουσιών όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 9 για την 
εφαρµογή των Κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών και µειγµάτων 

απαιτήσεων 
κατώτερης 
βαθµίδας  

απαιτήσεων 
ανώτερης 
βαθµίδας  

Τµήµα «Η» - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ    

H1 ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Κατηγορίας 1, όλες οι οδοί 
έκθεσης 5 20 

H2 ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ 

- Κατηγορίας 2, όλες οι οδοί έκθεσης 

- Κατηγορίας 3, έκθεση του δέρµατος και έκθεση µέσω εισπνοής 
(βλ. σηµείωση 7) 

50 200 

H3 ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΣΤΟΧΟΥΣ (STOT) -
ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΚΘΕΣΗ 

STOT Κατηγορία 1  

50 200 

Τµήµα «P» - ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ   

P1α ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλ. σηµείωση 8) 

- Ασταθείς εκρηκτικές ή 

- Εκρηκτικές, διαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ή 1.6, ή 

- Ουσίες ή µείγµατα που έχουν εκρηκτικές ιδιότητες, σύµφωνα 
µε τη µέθοδο Α.14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 440/2008 (βλ. 
σηµείωση 9) και οι οποίες δεν υπάγονται στις τάξεις κινδύνου 
«οργανικά υπεροξείδια» ή «αυτοαντιδρώσες ουσίες ή µείγµατα» 

10 50 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
ουσιών όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 9 για την 
εφαρµογή των Κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών και µειγµάτων 

απαιτήσεων 
κατώτερης 
βαθµίδας  

απαιτήσεων 
ανώτερης 
βαθµίδας  

P1β ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ (βλ. σηµείωση 8) 

Εκρηκτικές, διαίρεση 1.4 (βλ. σηµείωση 10) 
50 200 

P2 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ 

Εύφλεκτα αέρια, κατηγορίας 1 ή 2 
10 50 

P3α ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ (βλ. σηµείωση 11.1) 

«Εξαιρετικά εύφλεκτα» ή «Εύφλεκτα» αερολύµατα, τα οποία 
περιέχουν εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1 ή 2 ή εύφλεκτα υγρά 
κατηγορίας 1 

150 500 

P3β ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΑ (βλ. σηµείωση 11.1) 

«Εξαιρετικά εύφλεκτα» ή «Εύφλεκτα» αερολύµατα, τα οποία 
δεν περιέχουν εύφλεκτα αέρια κατηγορίας 1 ή 2 ή εύφλεκτα 
υγρά κατηγορίας 1 (βλ. σηµείωση 11.2) 

5.000 50.000 

P4 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 

Οξειδωτικά αέρια, κατηγορίας 1 
50 200 

P5α ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 

- Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 1, ή 

- Εύφλεκτα υγρά κατηγορίας 2 ή 3 τα οποία διατηρούνται σε 
θερµοκρασία υψηλότερη από το σηµείο βρασµού τους, ή 

- Άλλα υγρά µε σηµείο ανάφλεξης ≤ 60 ° C, τα οποία
διατηρούνται σε θερµοκρασία υψηλότερη από το σηµείο βρασµού 
τους (βλ. σηµείωση 12) 

10 50 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
ουσιών όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 9 για την 
εφαρµογή των Κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών και µειγµάτων 

απαιτήσεων 
κατώτερης 
βαθµίδας  

απαιτήσεων 
ανώτερης 
βαθµίδας  

P5β ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 

- Εύφλεκτα υγρά κατηγοριών 2 ή 3 όπου οι ιδιαίτερες συνθήκες, 
όπως υψηλή πίεση ή υψηλή θερµοκρασία, ενδέχεται να 
προκαλέσουν κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος, ή 

- Άλλα υγρά µε σηµείο ανάφλεξης ≤ 60 ° C, όπου οι ιδιαίτερες 
συνθήκες επεξεργασίας, όπως υψηλή πίεση ή υψηλή θερµοκρασία 
ενδέχεται να προκαλέσουν κινδύνους µεγάλου ατυχήµατος (βλ. 
σηµείωση 12) 

50 200 

P5γ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 

Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίας 2 ή 3 που δεν καλύπτονται από τις 
P5α και P5β 

5.000 50.000 

P6α ΑΥΤΟΑΝΤΙ∆ΡΩΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜEΙΓΜΑΤΑ και 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΑ 

Αυτοαντιδρώσες ουσίες και µείγµατα, τύπου Α ή Β ή
οργανικά υπεροξείδια, τύπου Α ή Β 

10 50 

P6β ΑΥΤΟΑΝΤΙ∆ΡΩΣΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜEΙΓΜΑΤΑ και 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΑ 

Αυτοαντιδρώσες ουσίες και µείγµατα, τύπου C, D, E ή F ή 
οργανικά υπεροξείδια, τύπου C, D, E ή F 

50 200 

P7 ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 

Πυροφορικά υγρά, κατηγορίας 1 

Πυροφορικά στερεά, κατηγορίας 1 

50 200 

P8 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ 

Οξειδωτικά υγρά, κατηγορίας 1, 2 ή 3, ή 

Οξειδωτικά στερεά, κατηγορίας 1, 2 ή 3 

 

50 200 
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Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 

Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
ουσιών όπως ορίζονται στο 

άρθρο 3 παράγραφος 9 για την 
εφαρµογή των Κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών και µειγµάτων 

απαιτήσεων 
κατώτερης 
βαθµίδας  

απαιτήσεων 
ανώτερης 
βαθµίδας  

Τµήµα «E» - ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Ε1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας 

οξέος κινδύνου 1 ή χρόνιου κινδύνου 1 
100 200 

Ε2 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας 

χρόνιου κινδύνου 2 
200 500 

Τµήµα «O» - ΑΛΛOI ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ   

O1 Ουσίες ή µείγµατα µε δήλωση κινδύνου EUH014  100 500 

O2 Ουσίες και µείγµατα τα οποία, σε επαφή µε το νερό, εκλύουν 
εύφλεκτα αέρια, κατηγορίας 1 100 500 

O3 Ουσίες ή µείγµατα µε δήλωσης κινδύνου EUH029 50 200 

ΜΕΡΟΣ 2 

Κατονοµαζόµενες ουσίες 

Όταν µια ουσία ή οµάδα ουσιών που απαριθµούνται στο µέρος 2 εµπίπτει επίσης σε 
κατηγορία του µέρους 1, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι οριακές ποσότητες που ορίζονται 
στο µέρος 2. 

Στήλη 1  Στήλη 2  Στήλη 3  

 

Επικίνδυνες ουσίες 

Αριθµός CAS 16 

 Οριακή ποσότητα (τόνοι) 
ουσιών για την εφαρµογή των 

  απαιτήσεων 
κατώτερης 
βαθµίδας  

απαιτήσεων 
ανώτερης 
βαθµίδας  

Νιτρικό αµµώνιο (σηµείωση 13)  - 5000 10000 

                                                 
16 Ο αριθµός CAS σηµειώνεται µόνο ενδεικτικά.  
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Νιτρικό αµµώνιο (σηµείωση 14)  - 1250 5000 

Νιτρικό αµµώνιο (σηµείωση 15)  - 350 2500 

Νιτρικό αµµώνιο (σηµείωση 16)  - 10 50 

Νιτρικό κάλιο (σηµείωση 17)  - 5000 10000 

Νιτρικό κάλιο (σηµείωση 18)  - 1250 5000 

Πεντοξείδιο του αρσενικού, αρσενικικό 
οξύ (V) ή/και τα άλατά του 

1303-28-2 1 2 

Τριοξείδιο του αρσενικού, αρσενικώδες 
οξύ (ΙΙΙ) ή/και τα άλατά του 

1327-53-3  0,1 

Βρώµιο 7726-95-6 20 100 

Χλώριο  7782-50-5 10 25 

Ενώσεις νικελίου υπό µορφή 
εισπνεύσιµων κόνεων: µονοξείδιο του 
νικελίου, διοξείδιο του νικελίου, 
θειούχο νικέλιο, διθειούχο νικέλιο, 
τριοξείδιο του νικελίου 

- 

 1 

Αιθυλενοϊµίνη  151-56-4 10 20 

Φθόριο  7782-41-4 10 20 

Φορµαλδεΰδη (συγκέντρωση ≥ 90 %) 50-00-0 5 50 

Υδρογόνο  1333-74-0 5 50 

Υδροχλώριο (υγροποιηµένο αέριο)  7647-01-0 25 250 

Αλκυλοµολυβδικές ενώσεις - 5 50 

Υγροποιηµένα αέρια εξαιρετικά 
εύφλεκτα, κατηγορίας 1 ή 2 κατά τον 
CLP (συµπεριλαµβανοµένου του 
υγραερίου) και φυσικό αέριο  

- 

50 200 

Ακετυλένιο  74-86-2 5 50 

Αιθυλενοξείδιο  75-21-8 5 50 

Προπυλενοξείδιο  75-56-9 5 50 

Μεθανόλη  67-56-1 500 5000 
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4, 4-µεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη) 
ή/και ή άλατα της υπό µορφή σκόνης  

101-14-4  0,01 

Ισοκυανικό µεθύλιο 624-83-9  0,15 

Οξυγόνο  7782-44-7 200 2000 

2,4 - ∆ιισοκυανικό τολουόλιο 

2,6 - ∆ιισοκυανικό τολουόλιο 

584-84-9 

91-08-7 
10 100 

Καρβονυλοχλωρίδιο (φωσγένιο) 75-44-5 0,3 0,75 

Αρσίνη (υδρίδιο του αρσενικού) 7784-42-1 0,2 1 

Φωσφίνη (υδρίδιο του φωσφόρου) 7803-51-2 0,2 1 

∆ιχλωριούχο θείο 10545-99-0 1 1 

Τριοξείδιο του θείου  7446-11-9 15 75 

Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και 
πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες 
(συµπεριλαµβανοµένου της TCDD), 
εκφρασµένα σε ισοδύναµα TCDD 
(σηµείωση 19)  

- 

 
 

 
0,001 

Τα ακόλουθα ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ή τα 
µείγµατα που περιέχουν τις ακόλουθες 
καρκινογόνες ουσίες 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, διµεθυλονιτρωδαµίνη, 
εξαµεθυλοφωσφορικό τριαµίδιο, 
υδραζίνη, 2-ναφθυλαµίνη και/ή τα
άλατά της, 4-νιτροδιφαινύλιο και 1,3-
προπανοσουλτόνη 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 
0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 
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Πετρελαιοειδή 

α) Βενζίνες και νάφθα 

β) Κηροζίνη (καθώς και καύσιµα 
αεριωθουµένων), 

γ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (όπου 
περιλαµβάνονται πετρέλαιο κίνησης, 
θέρµανσης και πετρέλαιο 
χρησιµοποιούµενο σε µείγµατα) 

δ) βαρύ µαζούτ  

- 

 

 
 
 
2500 

 

 
 
 
25000 

Άνυδρη αµµωνία  7664-41-7 50 200 

Τριφθοριούχο βόριο  7637-07-2 5 20 

Υδρόθειο 7783-06-4 5 20 

ΜΕΡΟΣ 3 

Ουσίες και µείγµατα που εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία σύµφωνα µε το άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο η) και το άρθρο 4 παράγραφος 1 

 

Ονοµασία της 
ουσίας / µείγµατος  

Αριθµός CAS  Ποσότητα (κατά 
περίπτωση)  

Λοιποί όροι κατά 
περίπτωση 

    

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. Οι ουσίες και τα µείγµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου17. 

2. Τα µείγµατα αντιµετωπίζονται όπως οι καθαρές ουσίες, υπό τον όρο ότι παραµένουν 
εντός των ορίων συγκέντρωσης τα οποία καθορίζονται, ανάλογα µε τις ιδιότητές τους, στον 
κανονισµό που αναφέρεται στη σηµείωση 1, ή στην τελευταία προσαρµογή του στην τεχνική 
πρόοδο, εκτός εάν δίδεται ειδικά ποσοστιαία σύνθεση ή άλλη περιγραφή. 

3. Οι οριακές ποσότητες που ορίζονται κατωτέρω αναφέρονται σε κάθε µονάδα. 

Οι ποσότητες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για την εφαρµογή των σχετικών άρθρων 
είναι σε µέγιστες ποσότητες οι οποίες ευρίσκονται ή µπορεί να ευρεθούν οποιαδήποτε στιγµή. 
Οι επικίνδυνες ουσίες που υπάρχουν σε µονάδα µόνο σε ποσότητες το πολύ ίσες προς το 2 % 
της σχετικής οριακής ποσότητας δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της συνολικής 

                                                 
17 ΕΕ 353 της 31.12.2008, σ. 1. 
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υπάρχουσας ποσότητας εφόσον βρίσκονται σε τέτοιο σηµείο της µονάδας, ώστε να µην 
µπορούν να αποτελέσουν το έναυσµα µεγάλου ατυχήµατος σε άλλο σηµείο του χώρου της 
µονάδας. 

4. Κατά περίπτωση, εφαρµόζονται οι ακόλουθοι κανόνες που διέπουν το άθροισµα 
επικινδύνων ουσιών ή κατηγοριών επικινδύνων ουσιών: 

Εάν σε µονάδα δεν υπάρχει µεµονωµένη ουσία ή µείγµα 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 ή ίσο του 1, 

όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών) που 
εµπίπτει στο µέρος 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος, 

και QUX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x από τη στήλη 
3 του µέρους 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 ή ίσο του 1, 

όπου qx = η ποσότητα της επικίνδυνης ουσίας x (ή της κατηγορίας επικίνδυνων ουσιών) που 
εµπίπτει στο µέρος 1 ή 2 του παρόντος παραρτήµατος, 

και QLX = η αντίστοιχη εγκεκριµένη ποσότητα για την ουσία ή την κατηγορία x από τη στήλη 
2 του µέρους 1 ή 2. 

Ο κανόνας αυτός χρησιµοποιείται για την εκτίµηση των συνολικών κινδύνων µεγάλων 
ατυχηµάτων που περιγράφονται στα τρία ανωτέρω τµήµατα: κίνδυνοι για την υγεία, φυσικοί 
κίνδυνοι και κίνδυνοι για το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, πρέπει να εφαρµόζεται τρεις φορές: 

α) για το άθροισµα των ουσιών και µειγµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 2 και 
ταξινοµούνται ως «οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1,2 ή 3» και των ουσιών και µειγµάτων 
που εµπίπτουν στο τµήµα H: H1 έως H3. 

β) για το άθροισµα των ουσιών και µειγµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 2 και 
ταξινοµούνται ως «εκρηκτικά, εύφλεκτα αέρια, εύφλεκτα αερολύµατα, οξειδωτικά αέρια, 
εύφλεκτα υγρά, αυτοαντιδρώσες ουσίες και µείγµατα, οργανικά υπεροξείδια, πυροφορικά 
υγρά, οξειδωτικά υγρά και στερεά» και των ουσιών και µειγµάτων που εµπίπτουν σε σηµείο 
P: P1 έως P8. 

γ) για το άθροισµα των ουσιών και µειγµάτων που κατονοµάζονται στο µέρος 2 και 
ταξινοµούνται ως «επικίνδυνες για το υδάτινο περιβάλλον, οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1, 
χρόνιας τοξικότητας κατηγορίας 1 ή χρόνιας τοξικότητας κατηγορίας 2» και των ουσιών και 
µειγµάτων που εµπίπτουν στο τµήµα Ε: Ε1 και Ε2. 
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Οι σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται όταν οποιοδήποτε από τα ως άνω 
αθροίσµατα α), β) ή γ) είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 1. 

5. Στην περίπτωση ουσιών και µειγµάτων που δεν καλύπτονται από το παράρτηµα Ι, 
συµπεριλαµβανοµένων των αποβλήτων, τα οποία εντούτοις υπάρχουν, ή ενδέχεται να 
υπάρχουν, σε µονάδα και που εµφανίζουν, ή ενδέχεται να εµφανίσουν, υπό τις συνθήκες που 
επικρατούν στη µονάδα, ισοδύναµες ιδιότητες όσον αφορά τη δυνατότητα πρόκλησης 
µεγάλων ατυχηµάτων, τα κράτη µέλη τα εντάσσουν προσωρινά στην παρεµφερέστερη 
κατηγορία Seveso / κατονοµαζόµενης ουσίας (εν αναµονή της απόφασης σύµφωνα µε το 
άρθρο 4 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας). 

6. Στην περίπτωση ουσιών και µειγµάτων µε ιδιότητες που επιτρέπουν ταξινόµηση σε 
περισσότερες της µιας κατηγορίες, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι 
χαµηλότερες οριακές ποσότητες. Ωστόσο, για την εφαρµογή του κανόνα κατά τη σηµείωση 4, 
η χρησιµοποιούµενη οριακή ποσότητα είναι πάντα αυτή που αντιστοιχεί στη σχετική 
ταξινόµηση. 

7. Στην περίπτωση ουσιών και µειγµάτων που εµπίπτουν στην τάξη κινδύνου «Η2 
ΟΞΕΙΑΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Κατηγορίας 3, έκθεση του δέρµατος και έκθεση µέσω εισπνοής», 
εφόσον δεν διατίθενται δεδοµένα σχετικά µε αυτές τις οδούς έκθεσης, διενεργείται προβολή 
βασιζόµενη σε άλλη ή άλλες οδούς έκθεσης, σύµφωνα µε την προσέγγιση που περιγράφεται 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων (συγκεκριµένα στο παράρτηµα 1 σηµείο 
3.1.3.6.2.1. στοιχείο α) και πίνακας 3.1.2) και στον κανονισµό (EΚ) αριθ. 1907/2006 για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών 
προϊόντων (REACH) (συγκεκριµένα στο παράρτηµα 1 σηµείο 5.2 (εκτίµηση έκθεσης)), 
καθώς και στη σχετική καθοδήγηση που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα: 
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf (από την σελίδα 204). 

8. Στην τάξη κινδύνου «εκρηκτικά» περιλαµβάνονται τα εκρηκτικά αντικείµενα (βλ. 
παράρτηµα 1 ενότητα 2.1 του κανονισµού CLP). Εάν είναι γνωστή η ποσότητα της 
εκρηκτικής ουσίας ή του εκρηκτικού µείγµατος που περιέχει το αντικείµενο, είναι η 
ποσότητα που λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν είναι 
γνωστή η ποσότητα της εκρηκτικής ουσίας ή του εκρηκτικού µείγµατος που περιέχει το 
αντικείµενο, ολόκληρο το αντικείµενο θεωρείται εκρηκτική ουσία για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας. 

9. ∆οκιµές για τις εκρηκτικές ιδιότητες των ουσιών και των µειγµάτων είναι απαραίτητες 
µόνον εάν η διαδικασία ελέγχου σύµφωνα µε το προσάρτηµα 6 (µέρος 3) του Εγχειριδίου 
∆οκιµών και Κριτηρίων του ΟΗΕ18 προσδιορίζει την ουσία/µείγµα ως δυνητικά ενέχουσα 
εκρηκτικές ιδιότητες.  

10. Αν τα εκρηκτικά της διαίρεσης 1.4 έχουν αποσυσκευαστεί ή επανασυσκευαστεί, 
υπάγονται στην κατηγορία P3, εκτός εάν προκύπτει ότι ο κίνδυνος εξακολουθεί να 
αντιστοιχεί στην διαίρεση 1.4 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. 

                                                 
18 Πληρέστερη καθοδήγηση σχετικά µε την απαλλαγή από τη δοκιµή περιλαµβάνεται στην περιγραφή της 

µεθόδου Α.14, βλ. κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 440/2008 της 30ής Μαΐου 2008 για τον καθορισµό των 
µεθόδων δοκιµής κατ’ εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L 142, 31.5.2008, σ. 1). 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.pdf
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11.1. Τα εύφλεκτα αερολύµατα ταξινοµούνται σύµφωνα µε την οδηγία 75/324/ΕΟΚ για τις 
συσκευές αερολυµάτων19. Τα «Εξαιρετικά εύφλεκτα» και «Εύφλεκτα» αερολύµατα κατά την 
οδηγία 75/324/ΕΟΚ αντιστοιχούν στα «Εύφλεκτα αερολύµατα» κατηγορίας 1 ή 2 κατά τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. 

11.2. Προκειµένου να χρησιµοποιηθεί αυτή η καταχώριση, πρέπει να τεκµηριώνεται ότι το 
δοχείο δεν περιέχει εύφλεκτο αέριο κατηγορίας 1 ή 2 ή δεν περιέχει εύφλεκτο υγρό 
κατηγορίας 1. 

12. Σύµφωνα µε το σηµείο 2.6.4.5 του παραρτήµατος Ι του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008, υγρά µε σηµείο ανάφλεξης άνω των 35°C, δεν χρειάζεται να ταξινοµούνται στην 
κατηγορία 3 εάν δεν διατηρούν την καύση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει υπό ιδιαίτερες συνθήκες, 
όπως υψηλή θερµοκρασία ή πίεση, και συνεπώς τα εν λόγω υγρά περιλαµβάνονται σε αυτήν 
την καταχώριση. 

13. Το νιτρικό αµµώνιο (5000/10000): λιπάσµατα ικανά για αυτοσυντηρούµενη 
αποσύνθεση 

Ισχύει για τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο (το σύνθετο λίπασµα περιέχει 
νιτρικό αµµώνιο και φωσφορικά άλατα ή/και ανθρακικό κάλιο) τα οποία είναι ικανά για 
αυτοσυντηρούµενη αποσύνθεση σύµφωνα µε τη δοκιµή σκάφης των ΗΕ (βλ.: Συστάσεις των 
Ηνωµένων Εθνών για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, Eγχειρίδιο δοκιµών και 
κριτήρια, µέρος ΙΙΙ εδάφιο 38.2) και των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει 
από το νιτρικό αµµώνιο είναι: 

– µεταξύ 15,75%20 και 24,5%21 κατά βάρος, και µε συνολικά καύσιµα/οργανικά υλικά 
που είτε δεν υπερβαίνουν το 0,4 %, είτε πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος 
III-2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου22· 

– 15,75% κατά βάρος ή λιγότερο και µε απεριόριστα καύσιµα υλικά. 

14. Νιτρικό αµµώνιο (1250 / 5000): τύπος χαρακτηρισµού λιπάσµατος  

Ισχύει για τα απλά λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και τα σύνθετα λιπάσµατα µε 
βάση το νιτρικό αµµώνιο που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III-2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 και των οποίων η περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει 
από το νιτρικό αµµώνιο είναι:µεγαλύτερη του 24,5% κατά βάρος, πλην των µειγµάτων απλών 

λιπασµάτων µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και δολοµίτη, ασβεστόλιθου και/ή 
ανθρακικού ασβεστίου καθαρότητας τουλάχιστον 90%· 

– µεγαλύτερη του 15,75% κατά βάρος προκειµένου για µείγµατα νιτρικού και θειικού 
αµµωνίου· 

                                                 
19 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 40. 
20 Περιεκτικότητα σε άζωτο 15,75% κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 45% νιτρικό 

αµµώνιο. 
21 Περιεκτικότητα σε άζωτο 24,5 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 70 % νιτρικό 

αµµώνιο. 
22 ΕΕ L 304 της 21.11.2003, σ. 1. 
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– µεγαλύτερη του 28 %23 κατά βάρος, προκειµένου για µείγµατα απλών λιπασµάτων 
µε βάση το νιτρικό αµµώνιο και δολοµίτη, ασβεστόλιθου και/ή ανθρακικού 
ασβεστίου καθαρότητας τουλάχιστον 90%. 

15. Νιτρικό αµµώνιο (350 / 2500): τεχνική ποιότητα  

Ισχύει για το νιτρικό αµµώνιο και τα µείγµατα νιτρικού αµµωνίου των οποίων η 
περιεκτικότητα σε άζωτο που προκύπτει από το νιτρικό αµµώνιο είναι: 

– µεταξύ 24,5% και 28% κατά βάρος και τα οποία δεν περιέχουν περισσότερο από 
0,4% καύσιµες ουσίες 

– µεγαλύτερη του 28% κατά βάρος και τα οποία δεν περιέχουν περισσότερο από 0,2% 
καύσιµες ουσίες. 

Ισχύει επίσης για υδατικά διαλύµατα νιτρικού αµµωνίου στα οποία η συγκέντρωση νιτρικού 
αµµωνίου είναι άνω του 80% κατά βάρος. 

16. Νιτρικό αµµώνιο (10 / 50): υλικό «εκτός προδιαγραφών» και λιπάσµατα που δεν 
ανταποκρίνονται επιτυχώς στη δοκιµή εκρηκτικότητας 

Ισχύει  

– για υλικά απορριπτόµενα κατά τη διεργασία παραγωγής και για το νιτρικό αµµώνιο 
και µείγµατα 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 παραγωγό, 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· 

– για τα λιπάσµατα που αναφέρονται στη σηµείωση 1 πρώτη περίπτωση και στη 
σηµείωση 2, τα οποία δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήµατος III-2 του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003. 

17. Νιτρικό κάλιο (5000/10000) 

Ισχύει για τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο υπό µορφή (βώλων / κόκκων) τα 
οποία έχουν το ίδιο επικίνδυνες ιδιότητες µε το καθαρό νιτρικό κάλιο. 

18. Νιτρικό κάλιο (1250 /10000) 

Ισχύει για τα σύνθετα λιπάσµατα µε βάση το νιτρικό κάλιο υπό (κρυσταλλική) µορφή τα 
οποία έχουν το ίδιο επικίνδυνες ιδιότητες µε το καθαρό νιτρικό κάλιο. 

19. Πολυχλωροδιβενζοφουράνια και πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες 

                                                 
23 Περιεκτικότητα σε άζωτο 28 % κατά βάρος λόγω νιτρικού αµµωνίου αντιστοιχεί σε 80 % νιτρικό 

αµµώνιο. 
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Οι ποσότητες πολυχλωροδιβενζοφουρανίων και πολυχλωροδιβενζοδιοξινών υπολογίζονται 
µε τη χρήση των ακόλουθων συντελεστών:  
 

WHO 2005 TEF 

2,3,7,8-TCDD 1 2,3,7,8-TCDF 0,1 

1,2,3,7,8-PeCDD 1 2,3,4,7,8-PeCDF 0,3 

  1,2,3,7,8-PeCDF 0,03 

    

1,2,3,4,7,8-HxCDD 0,1   

1,2,3,6,7,8-HxCDD 0,1 1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,7,8,9-HxCDD 0,1 1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,1 

  1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,1 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 0,01 2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,1 

    

OCDD 0,0003 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 0,01 

  1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,01 

    

  OCDF 0,0003 

(T = τετρα, Pe = πεντα, Hx = εξα, Hp = επτα, O = οκτα) 

Παραποµπή - Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-
evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins 
and Dioxin-like Compounds 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΝΑ ΑΦΟΡΑ Η 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΘΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα διαχείρισης και την οργάνωση της µονάδας µε 
σκοπό την πρόληψη µεγάλων ατυχηµάτων 

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν τα στοιχεία που περιέχονται στο 
παράρτηµα III. 

2. Παρουσίαση του περιβάλλοντος της µονάδας 

α) περιγραφή του χώρου και του περιβάλλοντός του, στην οποία 
συµπεριλαµβάνονται η γεωγραφική θέση της µονάδας, τα µετεωρολογικά, 
γεωλογικά και υδρογραφικά στοιχεία, και ενδεχοµένως το ιστορικό· 

β) προσδιορισµός των µονάδων και άλλων δραστηριοτήτων της µονάδας που 
ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος· 

γ) προσδιορισµός των γειτονικών µονάδων, καθώς και τοποθεσιών, περιοχών και 
έργων που ενδέχεται να αυξάνουν την επικινδυνότητα ή τις συνέπειες µεγάλου 
ατυχήµατος και πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων· 

δ) περιγραφή των περιοχών στις οποίες ενδέχεται να συµβεί µεγάλο ατύχηµα. 

3. Περιγραφή της εγκατάστασης 

α) περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων και παραγοµένων προϊόντων στα 
µέρη της µονάδας που είναι σηµαντικά από την άποψη της ασφαλείας, των πηγών 
επικινδυνότητας µεγάλου ατυχήµατος και των συνθηκών υπό τις οποίες ενδέχεται να 
επισυµβεί το εν λόγω µεγάλο ατύχηµα, συνοδευόµενη από περιγραφή των 
ληφθέντων προληπτικών µέτρων· 

β) περιγραφή των διεργασιών, ιδίως δε των µεθόδων λειτουργίας· 

γ) περιγραφή των επικίνδυνων ουσιών: 

(i) κατάλογος των επικίνδυνων ουσιών, όπου συµπεριλαµβάνονται: 

- η ταυτότητα των επικίνδυνων ουσιών: χηµική ονοµασία, αριθµός 
CAS, όνοµα σύµφωνα µε την ονοµατολογία IUPAC, 

- η µέγιστη ποσότητα των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν ή είναι 
πιθανό να υπάρχουν· 

(ii) φυσικά, χηµικά, τοξικολογικά χαρακτηριστικά και µνεία των κινδύνων, 
τόσο άµεσων όσο και απώτερων, για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον· 

(iii) φυσική και χηµική συµπεριφορά υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως ή υπό 
προβλέψιµες συνθήκες ατυχήµατος. 
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4. Προσδιορισµός και ανάλυση επικινδυνότητας ατυχήµατος και µέθοδοι πρόληψης 

α) λεπτοµερής περιγραφή των σεναρίων δυνητικών µεγάλων ατυχηµάτων και των 
πιθανοτήτων τους ή των συνθηκών υπό τις οποίες ενδέχεται να συµβούν, µαζί µε 
περιληπτική έκθεση των συµβάντων που είναι δυνατόν να προκαλέσουν καθένα από 
αυτά τα σενάρια, είτε πρόκειται για ενδογενή είτε για εξωγενή ως προς την 
εγκατάσταση αίτια, όπου συµπεριλαµβάνονται 

(i) οι πηγές κινδύνου λόγω λειτουργίας· 

(ii) οι εξωτερικές πηγές επικινδυνότητας και κινδύνου, από 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα και από άλλου χώρους, περιοχές και 
έργα που θα µπορούσαν να αυξήσουν την επικινδυνότητα ή τις συνέπειες 
µεγάλου ατυχήµατος· 

(iii) οι περιβαλλοντικές πηγές επικινδυνότητας και κινδύνου, για παράδειγµα 
σεισµοί ή πληµµύρες· 

β) εκτίµηση της έκτασης και της σοβαρότητας των συνεπειών των 
προσδιοριζόµενων µεγάλων ατυχηµάτων, συµπεριλαµβανοµένων χαρτών, εικόνων 
ή, κατά περίπτωση, ισοδύναµων περιγραφών, που αποτυπώνουν περιοχές οι οποίες 
ενδέχεται να πληγούν από τα εν λόγω ατυχήµατα στη συγκεκριµένη µονάδα, µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β και του άρθρου 
21· 

γ) ανασκόπηση ατυχηµάτων και περιστατικών του παρελθόντος µε τις ίδιες 
ουσίες και διεργασίες, εξέταση των διδαγµάτων που αποκοµίστηκαν από αυτά, 
καθώς και ρητή αναφορά των συγκεκριµένων µέτρων που λήφθηκαν για την 
πρόληψη των εν λόγω ατυχηµάτων· 

δ) περιγραφή των τεχνικών παραµέτρων και του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιούνται για την ασφάλεια των µονάδων. 

5. Μέτρα προστασίας και παρέµβασης για τον περιορισµό των συνεπειών ατυχήµατος· 

α) περιγραφή του εγκαταστηµένου επιτόπου εξοπλισµού για τον περιορισµό των 
συνεπειών µεγάλων ατυχηµάτων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, 
συµπεριλαµβανοµένων για παράδειγµα των συστηµάτων ανίχνευσης/προστασίας, 
τεχνικών διατάξεων για τον περιορισµό του µεγέθους τυχηµατικών εκλύσεων (όπου 
συµπεριλαµβάνονται συσκευές ψεκασµού ύδατος· ασπίδες ατµού, δοχεία 
συγκράτησης και λεκάνες συλλογής έκτακτης ανάγκης, βαλβίδες ασφαλείας· 
συστήµατα αδρανοποίησης· συγκράτηση ύδατος πυρόσβεσης)· 

β) οργάνωση του συναγερµού και της επέµβασης· 

γ) περιγραφή των κινητοποιήσιµων εσωτερικών και εξωτερικών µέσων· 

δ) συγκεφαλαιωτική παρουσίαση των ανωτέρω στοιχείων α), β) και γ), που είναι 
αναγκαία για να καταρτιστεί το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύµφωνα µε το 
άρθρο 11. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

Για την εφαρµογή του συστήµατος του φορέα εκµετάλλευσης για τη διαχείριση της 
ασφαλείας, λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας πρέπει να είναι ανάλογο µε τους 
κινδύνους, τις βιοµηχανικές δραστηριότητες και την πολυπλοκότητα της οργάνωσης 
της µονάδας και να βασίζεται στην εκτίµηση της επικινδυνότητας. Θα πρέπει να 
περιλαµβάνει το τµήµα του γενικού συστήµατος διοίκησης το οποίο αφορά την 
οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τις πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και 
τους πόρους για τον καθορισµό και την εφαρµογή της πολιτικής πρόληψης µεγάλων 
ατυχηµάτων. Θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα συστήµατα 
διαχείρισης, στα οποία συγκαταλέγονται το ISO, το OSHAS και το EMAS· 

β) το σύστηµα διαχείρισης της ασφαλείας πραγµατεύεται τα ακόλουθα ζητήµατα: 

(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 αυτού του προσωπικού και παροχή αυτής 
της κατάρτισης. Συµµετοχή των εργαζοµένων και του προσωπικού υπεργολαβίας 
που απασχολείται στη µονάδα· 

ii) προσδιορισµός και αξιολόγηση των σοβαρών κινδύνων — υιοθέτηση και 
εφαρµογή των διαδικασιών για τον συστηµατικό προσδιορισµό µεγάλων κινδύνων 
που προκύπτουν από κανονική και µη φυσιολογική λειτουργία και εκτίµηση της 
πιθανότητας και της σοβαρότητάς τους· 

(iii) έλεγχος λειτουργίας — υιοθέτηση και εφαρµογή των διαδικασιών και των 
εντολών για την ασφαλή λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένης της συντήρησης, της 
εγκατάστασης, των διεργασιών, του εξοπλισµού, της διαχείρισης του συναγερµού 
και των προσωρινών διακοπών λειτουργίας· 

(iv) διαχείριση των αλλαγών — υιοθέτηση και εφαρµογή διαδικασιών για τον 
προγραµµατισµό µετατροπών των υφιστάµενων µονάδων, διεργασιών ή αποθηκών ή 
για τον σχεδιασµό νέων µονάδων, διεργασιών ή αποθηκών· 

(v) νοοτροπία ασφαλείας — µέτρα για την εκτίµηση και τη βελτίωση της νοοτροπίας 
ασφαλείας· 

(vi) πρόγραµµα αντιµετώπισης έκτακτης κατάστασης — υιοθέτηση και εφαρµογή 
διαδικασιών για τον εντοπισµό προβλέψιµων έκτακτων καταστάσεων µέσω 
συστηµατικής ανάλυσης, για την προετοιµασία, τη δοκιµή και την επανεξέταση των 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων, καθώς 
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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(vii) παρακολούθηση επιδόσεων — υιοθέτηση και εφαρµογή διαδικασιών για τη 
συνεχή εκτίµηση της τήρησης των στόχων που έχει θέσει ο φορέας εκµετάλλευσης 
για την πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και το σύστηµα διαχείρισης της 
ασφαλείας, καθώς και των µηχανισµών για την διερεύνηση και τη λήψη 
διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση µη τήρησής τους. Οι διαδικασίες καλύπτουν το 
σύστηµα του φορέα εκµετάλλευσης για την αναφορά µεγάλων ή παρ’ ολίγον 
ατυχηµάτων, ιδίως δε εκείνων στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία των 
προστατευτικών µέτρων, καθώς και τη διερεύνησή τους και τη συνέχεια που δόθηκε 
µε βάση τα διδάγµατα που αποκοµίστηκαν. Οι διαδικασίες είναι δυνατόν να 
περιλαµβάνουν δείκτες επιδόσεων, όπως δείκτες επιδόσεων ασφαλείας ή άλλους 
σχετικούς δείκτες 

(viii) έλεγχος και επανεξέταση — υιοθέτηση και εφαρµογή διαδικασιών για την 
περιοδική συστηµατική εκτίµηση της πολιτικής πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων και 
της αποτελεσµατικότητας και της καταλληλότητας του συστήµατος διαχείρισης της 
ασφαλείας· τεκµηριωµένη επανεξέταση και επικαιροποίηση, από διευθυντικά 
στελέχη, των επιδόσεων της πολιτικής και του συστήµατος διαχείρισης της 
ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης και της ενσωµάτωσης των 
απαραίτητων αλλαγών που προκύπτουν από τον έλεγχο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 

1. Εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 

Ονοµατεπώνυµο ή ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να θέσουν σε 
κίνηση τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και του προσώπου που είναι 
επιφορτισµένο µε τις επιτόπιες ανασχετικές δράσεις και τον συντονισµό τους. 

α) Ονοµατεπώνυµο ή ιδιότητα του προσώπου που είναι ο αρµόδιος σύνδεσµος µε 
την υπεύθυνη αρχή για το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

β) Για προβλέψιµες καταστάσεις ή περιστατικά που ενδέχεται να είναι σηµαντικά 
για να προξενήσουν µεγάλο ατύχηµα, περιγραφή των δράσεων που πρέπει να 
αναληφθούν για τον έλεγχο των καταστάσεων ή των περιστατικών και τον 
περιορισµό των συνεπειών τους, συµπεριλαµβανοµένης περιγραφής του 
εξοπλισµού ασφαλείας και των διαθεσίµων πόρων. 

γ) Ρυθµίσεις για τον περιορισµό των κινδύνων στα άτοµα που εργάζονται στον 
χώρο της µονάδας, συµπεριλαµβανοµένων του συστήµατος ειδοποίησης και 
των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν µετά την ειδοποίησή τους. 

δ) Ρυθµίσεις για την έγκαιρη ειδοποίηση της υπεύθυνης για την εφαρµογή του 
εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης αρχής, είδος των πληροφοριών που 
πρέπει να περιέχει η αρχική ειδοποίηση και ρυθµίσεις για την παροχή 
λεπτοµερέστερων πληροφοριών µόλις είναι διαθέσιµες. 

ε) Ρυθµίσεις για την παροχή βοήθειας µε εξωτερικές ανασχετικές δράσεις. 

2. Εξωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης 

α) Ονοµατεπώνυµο ή ιδιότητα των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να 
θέσουν σε κίνηση τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και προσώπων 
εξουσιοδοτηµένων να αναλάβουν και να συντονίσουν εξωτερικές δράσεις. 

β) Ρυθµίσεις για τη λήψη των σηµάτων έγκαιρης ειδοποίησης σχετικά µε τυχόν 
συµβάντα και τις διαδικασίες συναγερµού και κλήσης ενισχύσεων.  

γ) Ρυθµίσεις για τον συντονισµό των απαιτουµένων µέσων προς εφαρµογή του 
εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

δ) Ρυθµίσεις για την παροχή βοήθειας µε επιτόπου ανασχετικές δράσεις. 

ε) Ρυθµίσεις για εξωτερικές ανασχετικές δράσεις, συµπεριλαµβανοµένης της 
αντιµετώπισης σεναρίων µεγάλων ατυχηµάτων που ορίζονται στην έκθεση 
ασφαλείας, καθώς και εκείνων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
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στ) Ρυθµίσεις για την παροχή στο κοινό και σε όλες τις γειτονικές µονάδες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 8, ειδικών πληροφοριών σχετικά µε το ατύχηµα και την 
ενδεδειγµένη συµπεριφορά. 

ζ) Ρυθµίσεις για την παροχή πληροφοριών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
άλλων κρατών µελών, σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος µε ενδεχόµενες 
διασυνοριακές συνέπειες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) 

Μέρος 1  

Για όλες τις µονάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία: 

1. Ονοµατεπώνυµο ή εµπορική επωνυµία του φορέα εκµετάλλευσης και πλήρης 
διεύθυνση της µονάδας. 

2. Επιβεβαίωση ότι η µονάδα υπόκειται στις κανονιστικές και/ή στις διοικητικές 
διατάξεις εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και ότι έχει υποβληθεί στην αρµόδια 
αρχή η κοινοποίηση κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 ή η έκθεση ασφαλείας κατά το 
άρθρο 9 παράγραφος 1. 

3. Επεξηγηµατικό σηµείωµα, σε απλή γλώσσα, σχετικά µε τις δραστηριότητες στη 
µονάδα. 

4. Η κοινή ονοµασία ή, σε περίπτωση επικινδύνων ουσιών που καλύπτονται από το 
µέρος 1 του παραρτήµατος 1, η γενική ονοµασία ή η κατηγορία κινδύνου των 
ουσιών και των µειγµάτων που βρίσκονται στη µονάδα και είναι δυνατόν µπορούσαν 
να προξενήσουν µεγάλο ατύχηµα, µε ένδειξη των κυρίων επικινδύνων 
χαρακτηριστικών τους. 

5. Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των κινδύνων µεγάλου ατυχήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των δυνητικών επιδράσεων στον πληθυσµό και στο 
περιβάλλον, όπως ορίζεται στην πολιτική πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων ή στην 
έκθεση ασφαλείας. 

6. Περιληπτικά στοιχεία των επιθεωρήσεων που διεξάγονται σύµφωνα µε το άρθρο 19 
και των κυριότερων ευρηµάτων από τα συµπεράσµατα της τελευταία επιθεώρησης, 
µαζί µε παραποµπή ή /σύνδεσµο προς το σχετικό σχέδιο επιθεωρήσεων. 

7. Λεπτοµέρειες σχετικά µε το που είναι δυνατόν να ζητηθούν περαιτέρω σχετικές 
πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του άρθρου 21 για την 
εµπιστευτικότητα. 

Μέρος 2 

Για µονάδες ανώτερης βαθµίδας, επιπροσθέτως των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
µέρος 1 του παρόντος παραρτήµατος: 

1. Περιληπτικά στοιχεία των κύριων τύπων σεναρίων µεγάλων ατυχηµάτων και των 
κύριων τύπων συµβάντων που είναι δυνατόν να αποτελέσουν γενεσιουργό αίτιο 
κάθε εν λόγω σεναρίου. 

2. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η ειδοποίηση και 
η ενηµέρωση του πληθυσµού σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος. 
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3. Επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες του πληθυσµού και σχετικά µε τη 
ενδεδειγµένη συµπεριφορά, σε περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος. 

4. Επιβεβαίωση ότι ο φορέας εκµετάλλευσης υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες 
ρυθµίσεις επιτόπου, ιδίως σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για την 
αντιµετώπιση των µεγάλων ατυχηµάτων και τον ελαχιστοποίηση των επιδράσεών 
τους. 

5. Κατάλληλες πληροφορίες από το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο 
καταρτίζεται για την αντιµετώπιση τυχόν εξωτερικών επιδράσεων του ατυχήµατος. 
Περιλαµβάνονται εν προκειµένω συστάσεις για συνεργασία σύµφωνα µε τις οδηγίες 
ή υποδείξεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης όταν συµβεί ατύχηµα. 

6. Κατά περίπτωση, µνεία για το αν πρόκειται για µονάδα που βρίσκεται κοντά στο 
έδαφος άλλου κράτους µέλους και υπάρχει πιθανότητα µεγάλου ατυχήµατος µε 
διασυνοριακές επιπτώσεις σύµφωνα µε τη σύµβαση της ΟΕΕ/ΗΕ για τις 
διασυνοριακές επιπτώσεις βιοµηχανικών ατυχηµάτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Ι. Τα ατυχήµατα που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 ή που έχουν τουλάχιστον µία από τις 
συνέπειες που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 πρέπει να κοινοποιούνται στην 
Επιτροπή. 

1. Εµπλεκόµενες ουσίες 

Πυρκαγιά ή έκρηξη ή τυχηµατικές απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών που αφορούν ποσότητα 
τουλάχιστον ίση προς το 1 % της οριακής ποσότητας που καθορίζεται στο παράρτηµα Ι 
στήλη 3.  

2. Θύµατα και οχλήσεις 

Ατύχηµα στο οποίο εµπλέκεται άµεσα επικίνδυνη ουσία και προκαλεί ένα από τα ακόλουθα 
συµβάντα: 

α) θάνατο· 

β) τραυµατισµό έξι ατόµων εντός της µονάδας και εισαγωγή σε νοσοκοµείο επί 
24 τουλάχιστον ώρες· 

γ) εισαγωγή σε νοσοκοµείο επί 24 τουλάχιστον ώρες ενός ατόµου εκτός της 
µονάδας· 

δ) βλάβες και ακαταλληλότητα προς χρήση µιας ή περισσοτέρων κατοικιών εκτός 
της µονάδας, ως συνέπεια του ατυχήµατος· 

ε) αποµάκρυνση ή περιορισµός ατόµων επί περισσότερες από δύο ώρες (άτοµα Χ 
ώρες): τιµή τουλάχιστον ίση προς 500· 

στ) διακοπή της παροχής πόσιµου νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, φωταερίου, 
τηλεφώνου επί περισσότερες από δύο ώρες (άτοµα Χ ώρες): τιµή τουλάχιστον 
ίση προς 1 000 

3. Άµεσες βλάβες στο περιβάλλον 

α) µόνιµες ή µακροπρόθεσµες βλάβες χερσαίων ενδιαιτηµάτων 

(i) 0,5 ή περισσότερα εκτάρια ενδιαιτήµατος σηµαντικού για το περιβάλλον 
ή τη διατήρηση της φύσης και προστατευόµενου από τη νοµοθεσία, 

(ii) 10 ή περισσότερα εκτάρια πιο εκτεταµένου ενδιαιτήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων γεωργικών γαιών,  

β) ουσιαστικές ή µακροπρόθεσµες βλάβες ενδιαιτηµάτων γλυκών ή θαλάσσιων 
υδάτων: 

(i) 10 ή περισσότερα χιλιόµετρα ποταµού ή καναλιού, 
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(ii) 1 ή περισσότερα εκτάρια λίµνης ή έλους, 

(iii) 2 ή περισσότερα εκτάρια δέλτα ποταµού, 

(iv) 2 ή περισσότερα εκτάρια παράκτιας ζώνης ή θάλασσας, 

γ) σηµαντικές βλάβες υδροφόρου ορίζοντα ή υπογείων υδάτων: 

(i) 1 εκτάριο και άνω. 

4. Υλικές ζηµίες 

α) υλικές ζηµίες εντός της µονάδας: 2 εκατοµµύρια ευρώ και άνω, 

β) υλικές ζηµίες εκτός της µονάδας: 0,5 εκατοµµύριο ευρώ και άνω. 

5. ∆ιασυνοριακές ζηµίες 

Ατύχηµα στο οποίο εµπλέκεται άµεσα επικίνδυνη ουσία µε επιδράσεις εκτός του 
εδάφους του κράτους µέλους όπου συνέβη. 

II. Πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή τα ατυχήµατα ή «παρ’ ολίγον 
ατυχήµατα» τα οποία τα κράτη µέλη κρίνουν ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο τεχνικό 
ενδιαφέρον για την πρόληψη των µεγάλων ατυχηµάτων και του περιορισµού των 
συνεπειών τους και τα οποία δεν πληρούν τα προαναφερόµενα ποσοτικά κριτήρια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 96/82/ΕΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1 Άρθρο 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 2, παράγραφος 1 

Άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  Άρθρο 3 παράγραφος 11 

Άρθρο 2 παράγραφος 2 --- 

Άρθρο 3 παράγραφος 1 Άρθρο 3 παράγραφος 1 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 Άρθρο 3 παράγραφος 7 

Άρθρο 3 παράγραφος 3 Άρθρο 3 παράγραφος 8 

Άρθρο 3 παράγραφος 4 Άρθρο 3 παράγραφος 9 

Άρθρο 3 παράγραφος 5 Άρθρο 3 παράγραφος 12 

Άρθρο 3 παράγραφος 6 Άρθρο 3 παράγραφος 13 

Άρθρο 3 παράγραφος 7 Άρθρο 3 παράγραφος 14 

Άρθρο 3 παράγραφος 8 Άρθρο 3 παράγραφος 15 

--- Άρθρο 3 παράγραφοι 2 - 6, 10, 11 και 16 - 
18 

Άρθρο 4 Άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α) - ζ) 

--- Άρθρο 4 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 6 παράγραφος 2 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α) - ζ) Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) - ζ) 

--- Άρθρο 6, παράγραφος 1 στοιχείο η) 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 6 παράγραφος 3 

Άρθρο 6 παράγραφος 4 Άρθρο 6 παράγραφος 4 

--- Άρθρο 6 παράγραφος 5 
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Άρθρο 7 παράγραφος 1 Άρθρο 7 παράγραφος 1 

--- Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) 

Άρθρο 7 παράγραφος 1α Άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 --- 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 --- 

--- Άρθρο 7 παράγραφος 3 

--- Άρθρο 7 παράγραφος 4 

Άρθρο 8 Άρθρο 8 

Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 9 παράγραφος 1 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 9 παράγραφος 2 

Άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο  --- 

Άρθρο 9 παράγραφος 3 Άρθρο 9 παράγραφος 3 

Άρθρο 9 παράγραφος 4 Άρθρο 9 παράγραφος 6 

Άρθρο 9 παράγραφος 5 Άρθρο 9 παράγραφος 5 

Άρθρο 9 παράγραφος 6 --- 

--- Άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 7 

Άρθρο 10 Άρθρο 10 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) 
και άρθρο 11 παράγραφος 2 

Άρθρο 11, παράγραφος 1 στοιχείο γ) Άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 Άρθρο 11 παράγραφος 3 

Άρθρο 11 παράγραφος 3 Άρθρο 11 παράγραφος 4 

Άρθρο 11 παράγραφος 4 Άρθρο 11 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο  

Άρθρο 11 παράγραφος 4α Άρθρο 11 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο  

Άρθρο 11 παράγραφος 5 Άρθρο 11 παράγραφος 6 

Άρθρο 11 παράγραφος 6 Άρθρο 11 παράγραφος 7 

Άρθρο 12 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 12 παράγραφος 1 
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Άρθρο 12 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  Άρθρο 12 παράγραφος 2 

Άρθρο 12 παράγραφος 1α --- 

Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 12 παράγραφος 3 

--- Άρθρο 12 παράγραφος 4 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 13 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) και δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
πρώτη και τρίτη πρόταση 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 13 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τελευταία 
πρόταση 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο 
δεύτερη πρόταση  

Άρθρο 13 παράγραφος 1  

Άρθρο 13 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο  Άρθρο 13 παράγραφος 1 και άρθρο 13 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη 
πρόταση 

--- Άρθρο 13 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  

Άρθρο 13 παράγραφος 2 Άρθρο 13 παράγραφος 4 

Άρθρο 13 παράγραφος 3 Άρθρο 13 παράγραφος 5 

Άρθρο 13 παράγραφος 4 Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) 

Άρθρο 13 παράγραφος 5  Άρθρο 14 παράγραφος 1 

Άρθρο 13 παράγραφος 6 Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 

--- Άρθρο 13 παράγραφος 3 

--- Άρθρο 13 παράγραφος 6 

--- Άρθρο 14, παράγραφοι 2 - 7 

Άρθρο 14 Άρθρο 15 

Άρθρο 15 Άρθρο 16 

Άρθρο 16 Άρθρο 17 παράγραφος 1 

--- Άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 

Άρθρο 17 Άρθρο 18 

Άρθρο 18 παράγραφος 1 Άρθρο 19 παράγραφοι 1 και 2 
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Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχείο α) Άρθρο 19 παράγραφος 4 

Άρθρο 18 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) Άρθρο 19 παράγραφος 7 

Άρθρο 18 παράγραφος 3 Άρθρο 19 παράγραφος 10 

--- Άρθρο 19 παράγραφοι 3, 5, 6, 8 και 9  

Άρθρο 19 παράγραφος 1 Άρθρο 20 παράγραφος 1 

Άρθρο 19 παράγραφος 1α πρώτο εδάφιο  Άρθρο 20 παράγραφος 2 

Άρθρο 19 παράγραφος 1α δεύτερο εδάφιο 
πρώτη πρόταση 

Άρθρο 20 παράγραφος 3 

Άρθρο 19 παράγραφος 1α δεύτερο εδάφιο 
πρώτη πρόταση 

--- 

Άρθρο 19 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 20 παράγραφος 5 

Άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο  Άρθρο 20 παράγραφος 6 

Άρθρο 19 παράγραφος 3 --- 

Άρθρο 19 παράγραφος 4 Άρθρο 20 παράγραφος 4 

Άρθρο 20 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο  Άρθρο 21 παράγραφος 1 

Άρθρο 20 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο  Άρθρο 21 παράγραφος 2 

Άρθρο 20 παράγραφος 2 --- 

--- Άρθρο 21 παράγραφος 3 

--- Άρθρο 22 

Άρθρο 21 Άρθρο 23 

Άρθρο 22 --- 

Άρθρο 23 Άρθρο 29 

Άρθρο 24 Άρθρο 28 

Άρθρο 25 Άρθρο 30 

Άρθρο 26 Άρθρο 31 

--- Άρθρα 24 - 27 

Παράρτηµα Ι Εισαγωγή σηµεία 1 - 5 Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµεία 1 - 4 
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Παράρτηµα Ι Εισαγωγή σηµεία 6 και 7 --- 

Παράρτηµα Ι µέρος 1 Παράρτηµα Ι µέρος 2 

Παράρτηµα Ι µέρος 1 Σηµειώσεις Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµεία 13 - 19 

Παράρτηµα Ι µέρος 2 Παράρτηµα Ι µέρος 1 

Παράρτηµα Ι µέρος 2 Σηµειώσεις σηµείο 1 Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµείο 1 και σηµεία 5 - 7 

Παράρτηµα Ι µέρος 2 Σηµειώσεις σηµείο 2 Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµεία 8 - 10 

Παράρτηµα Ι µέρος 2 Σηµειώσεις σηµείο 3 Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµεία 11 και 12 

Παράρτηµα Ι µέρος 2 Σηµειώσεις σηµείο 4 Παράρτηµα Ι Σηµειώσεις στο παράρτηµα 
Ι σηµείο 4 

--- Παράρτηµα Ι µέρος 3 

Παράρτηµα ΙΙ σηµεία Ι - ΙΙΙ Παράρτηµα ΙΙ σηµεία 1 - 3 

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο ΙV στοιχείο A Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 στοιχείο α) 

--- Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 στοιχείο α) πρώτη 
δεύτερη και τρίτη περίπτωση 

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο ΙV στοιχείο Β Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 στοιχείο β) 

--- Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 στοιχείο γ) 

Παράρτηµα ΙΙ σηµείο ΙV στοιχείο Γ Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 4 στοιχείο δ) 

Παράρτηµα II σηµείο V Παράρτηµα ΙΙ σηµείο 5 

Παράρτηµα ΙΙΙ εισαγωγικό εδάφιο και 
στοιχεία α) και β) 

Παράρτηµα ΙΙΙ εισαγωγικά εδάφια 

Παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο γ) σηµεία (i) - (iv) Παράρτηµα ΙΙΙ σηµεία (i) – (iv) 

--- Παράρτηµα ΙΙΙ σηµείο (v) 

Παράρτηµα ΙΙΙ στοιχείο γ) σηµεία (v) - 
(vii) 

Παράρτηµα ΙΙΙ σηµεία (vi) – (viii) 

Παράρτηµα IV Παράρτηµα IV 

Παράρτηµα V σηµείο 1 Παράρτηµα V µέρος Ι σηµείο 1 
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Παράρτηµα V σηµείο 2 --- 

Παράρτηµα V σηµεία 3 - 6 Παράρτηµα V µέρος 1 σηµεία 2 - 5 

--- Παράρτηµα V µέρος 1 σηµείο 6 

Παράρτηµα V σηµεία 7 - 10 Παράρτηµα V µέρος 2 σηµεία 2 - 5 

Παράρτηµα V σηµείο 11 Παράρτηµα V µέρος 1 σηµείο 7 

--- Παράρτηµα V µέρος 2 σηµεία 1 - 6  

Παράρτηµα VI µέρος I Παράρτηµα VI µέρος I 

Παράρτηµα VI µέρος IΙ --- 

--- Παράρτηµα VII 

--- Παράρτηµα VIII 

 




