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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2010)0781),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 192, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0011/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A7-0000/2011),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C …, …, σ. ...
2 ΕΕ C …, …, σ. …
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων και του 
περιβάλλοντος σε όλη την Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση
Στην πρόταση της Επιτροπής, στον ορισμό του μεγάλου ατυχήματος, γίνεται αναφορά στα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία: «σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, 
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον». Για λόγους νομικής συνέπειας, θα πρέπει να 
προστεθούν και στη συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(23) Προκειμένου η παρούσα οδηγία να 
προσαρμόζεται στην τεχνική και την 
επιστημονική πρόοδο, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή αρμοδιότητα για 
την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσον αφορά τροποποιήσεις στο μέρος 3 
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του παραρτήματος Ι και στα 
παραρτήματα ΙΙ έως IV της παρούσας 
οδηγίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία να 
διεξάγει η Επιτροπή τις απαιτούμενες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια του 
προπαρασκευαστικού έργου της, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή 
πρέπει να μεριμνά ώστε τα σχετικά 
έγγραφα να διαβιβάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ταυτόχρονα, έγκαιρα και με 
κατάλληλο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τις νέες τυποποιημένες διατάξεις για τις 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεις. Αποσαφηνίζει επίσης ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση 
του μέρους 3 του παραρτήματος Ι (που μεταβάλλει το πεδίο εφαρμογής, αλλά μόνο για πολύ 
συγκρκιμένες περιπτώσεις) και των παραρτημάτων II έως IV με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος και στο παράρτημα VII μπορεί 
να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής και πρέπει  συνεπώς να υπόκεινται στη 
συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Δεδομένου 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 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της οδηγίας, 
δηλαδή η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, των 
υλικών περιουσιακών στοιχείων 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 
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οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων αυτών,

διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων αυτών,

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, στον ορισμό του μεγάλου ατυχήματος, γίνεται αναφορά στα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία: «σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, 
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον». Για λόγους νομικής συνέπειας, θα πρέπει να 
προστεθούν και στη συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, στον ορισμό του μεγάλου ατυχήματος, γίνεται αναφορά στα υλικά 
περιουσιακά στοιχεία: «σοβαρούς κινδύνους, άμεσους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία, 
τα υλικά περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον». Για λόγους νομικής συνέπειας, θα πρέπει να 
προστεθούν και στη συγκεκριμένη αιτιολογική σκέψη τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. 

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) ουσίες που απαριθμούνται στο διαγράφεται
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παράρτημα I μέρος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2, παράγραφος 2 αφορά σαφώς περιπτώσεις αποκλεισμού από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας. Το μέορς 3 του παραρτήματος Ι αφορά μόνο παρεκκλίσεις για ειδικές 
περιπτώσεις στις οποίες οι ουσίες δεν είναι δυνατόν, κάτω υπό ορισμένες συνθήκες, να 
προκαλέσουν κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος. Οι ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος 3 του 
παραρτήματος Ι δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, απλώς έχουν σε ειδική 
άντιμετώπιση αν πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4)  «νέα μονάδα», μονάδα που είναι 
νεόδμητη ή δεν έχει ακόμα τεθεί σε 
λειτουργία, ή που, λόγω αλλαγών στις 
εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες ή τον 
κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που 
υπάρχουν σε αυτήν, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· 

Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένες εγκαταστάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας λόγω μεταβολής στο ίδιο το πεδίο εφαρμογής και όχι επειδή το επέλεξε ο φορέας 
εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώσει σχετικά 
την αρμόδια αρχή μέσα σε ένα έτος (άρθρο 6.2). Αν, ωστόσο, η μονάδα εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής σε συνέχεια αλλαγής εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης, ο τελευταίος το γνωρίζει 
εκ των προτέρων και πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή πριν επιφέρει την αλλαγή. Στην 
περίπτωση αυτή η μονάδα θεωρείται νέα.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

1. Όταν αποδεικνύεται, με βάση τα 
κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα 
VII της παρούσας οδηγίας, ότι 
συγκεκριμένες ουσίες ή μίγματα που 
καλύπτονται από τα μέρη 1 ή 2 του 
παραρτήματος I δεν ενέχουν, σε 
συγκεκριμένες συνθήκες, κίνδυνο να 
προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα, ιδίως λόγω 
των φυσικής μορφής, των ιδιοτήτων, της 
ταξινόμησης, της συγκέντρωσης ή της 
τυποποιημένης συσκευασίας τους, και θα 
πρέπει επομένως να προβλέπεται 
παρέκκλιση γι’ αυτές, η Επιτροπή μπορεί 
να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 24, προκειμένου οι 
ανωτέρω ουσίες και μίγματα να 
περιληφθούν στο παράρτημα 3 του 
παρατήματος Ι μαζί με τις σχετικές 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παράγραφος 1 δεν αποσκοπεί στην πλήρη εξαίρεση των 
ουσιών και μιγμάτων από το πεδίο εφαρμογής, αλλά αφορά εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες 
οι ουσίες και τα μίγματα δεν μπορούν σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες να προκαλέσουν 
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, λόγω της φυσικής μορφής, των ιδιοτήτων, της ταξινόμησης, της 
συγκέντρωσης ή της τυποποιημένης συσκευασίας τους. Οι ουσίες και τα μίγματα εξαιρούνται 
μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος 3.  Δεδομένου 
ότι τούτο αφορά πολύ ειδικές περιπτώσεις, θα ήταν αποδεκτή η χρήση κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν η αρμόδια αρχή πεισθεί, με βάση τα Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, αν 
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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 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. 

αποδειχτεί, με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρονται στο παράρτημα VII, ότι 
συγκεκριμένες ουσίες που υπάρχουν σε 
μεμονωμένη μονάδα ή σε οποιοδήποτε 
μέρος της και περιλαμβάνονται στα μέρη 1 
ή 2 του παραρτήματος Ι δεν ενέχουν 
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, λόγω των 
ειδικών συνθηκών που αφορούν τη μονάδα 
σε σχέση με τη φύση της συσκευασίας και 
τον περιορισμό των ουσιών ή την 
τοποθεσία και τις ποσότητες αυτών, η 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
δύναται να αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
στην εν λόγω μονάδα τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 9, στο στοιχείο β) 
του άρθρου 10, στο άρθρο 11 και στο 
άρθρο 13 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Μολονότι η παράγραφος 1 επιτρέπει παρεκκλίσεις σε επίπεδο ΕΕ για ορισμένες ουσίες και μόνο 
σε ειδικές περιπτώσεις, το άρθρο 4.3 επιτρέπει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να 
επιτρέπει παρεκκλίσεις σε επίπεδο μονάδας. Δεδομένου ότι δεν πρέπει να μειωθεί το επίπεδο 
προστασίας, προτείνεται να διατηρηθούν σε όλες τις περιπτώσεις τουλάχιστον οι απαιτήσεις για 
την κατώτερη βαθμίδα και εξαιρέσεις να επιτρέπονται μόνο όσον αφορά τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης στις μονάδες ανώτερης βαθμίδας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Η Επιτροπή διαβιβάζει σε τακτά χρονικά 
διαστήματα τους καταλόγους που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της 
παρούσας παραγράφου, στο φόρουμ που 
αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 
για ενημέρωση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντιό να ενημερώνονται τακτικά τα φόρουμ σχετικά με τους καταλόγους εξαιρέσεων 
που παρέχουν οι αρμόδιες αρχές, και κατά κανόνα αυτό πρέπει να γίνεται συχνότερα άπό μια 
φορά το χρόνο.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κριτήρια του παραρτήματος VII καθορίζουν τις παρεκκλίσεις στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 3, αποτελούν ουσιώδες μέρος της παρούσας οδηγίας. Δεν θα πρέπει συνεπώς 
να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Δεν είναι αποδεκτό να μείνει το παράρτημα 
τελείως κενό κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Η προτεινόμενη τροπολογία στο 
παράρτημα VII περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κριτήρια όπως καθορίζονται στην απόφαση της 
Επιτροπής 98/433/ΕΚ της 26ης Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση για 
νέα κριτήρια, τα οποία να περιληφθούν στη βασική πράξη. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Αν η Επιτροπή κρίνει ότι η μη 
καταχωρημένη επικίνδυνη ουσία που 
οδήγησε στη λήψη μέτρων σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου θα πρέπει να καταχωρηθεί 
στο μέρος 1 ή στο μέρος 2 του 
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άρθρο 24. παραρτήματος Ι, υποβάλλει σχετική 
νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την παράγραφο 1, που αφορά πολύ συγκεκριμένες και επακριβώς ορισμένες 
περιπτώσεις, η προσθήκη ουσιών στο μέρος 1 ή το μέρος 2 θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, με ενδεχόμενο μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. 
Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα αν θεωρούν ότι μια 
επικίνδυνη ουσία προκαλεί κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν 
δράση αν το κρίνουν αναγκαίο. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη. Στη 
συνέχεια θα πρέπει ωστόσο να αλλάξει το πεδίο εφαρμογής για ολόκληρη την ΕΕ, με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία. 

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) το άμεσο περιβάλλον της μονάδας, 
στοιχεία ικανά να προκαλέσουν μεγάλο 
ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές 

ζ) το άμεσο περιβάλλον της μονάδας, 
στοιχεία ικανά να προκαλέσουν μεγάλο 
ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις συνέπειές 
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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.

του, καθώς και λεπτομέρειες που έχει 
ενδεχομένως στη διάθεσή του ο φορέας 
εκμετάλλευσης, σχετικά με τις γειτονικές 
μονάδες, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης δεν έχουν πάντα πρόσβαση στις 
απαιτούμενες πληροφορίες από τις γειτονικές μονάδες ή άλλες τοποθεσίες (συνδέεται με την 
τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 1α –νέα) 

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 4, που επιφέρει 
αλλαγές στον ορισμό των νέων μονάδων. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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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.

της. Η ΠΠΜΑ καταρτίζεται εγγράφως. Η 
ΠΠΜΑ είναι σχεδιασμένη για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, των υλικών 
περιουσιακών στοιχείων 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 επιδεικνύει πώς διασφαλίζεται σε 
διαρκή βάση υψηλό επίπεδο προστασίας 
από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει «νοοτροπία ασφαλείας». Η τροπολογία διευκρινίζει ότι το υψηλό 
επίπεδο προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1 θα πρέπει να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση. 
Επιπλέον, περιλήφθηκαν τα υλικά περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να εξασφαλιστεί συνέπεια 
προς τον ορισμό του «μεγάλου ατυχήματος» όπως τον προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 4, που επιφέρει 
αλλαγές στον ορισμό των νέων μονάδων. 
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Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η ΠΠΜΑ εφαρμόζεται με κατάλληλα 
μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης. 
Για τις μονάδες ανώτερης βαθμίδας 
εφαρμόζεται με συστήματα διαχείρισης 
ασφάλειας σύμφωνα με το παράρτημα 
ΙΙΙ. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν 
την εφαρμογή της ΠΠΜΑ για τις μονάδες 
κατώτερης βαθμίδας μέσω συστήματος 
διαχείρισης ασφαλείας ανάλογου προς 
τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος και 
την πολυπλοκότητα της οργάνωσης ή των 
δραστηριοτήτων της μονάδας· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο προέρχεται εν μέρει από το άρθρο 9, παράγραφος 7, δεδομένου ότι είναι πιο λογικό 
να περιληφθεί η συγκριμένη διάταξη στο άρθρο για την ΠΠΜΑ και όχι στο άρθρο για την 
έκθεση ασφαλείας, με τον τρόπο αυτό δε αυξάνεται η αναγνωσιμότητα του κειμένου.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
αν οι πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
εκμετάλλευσης σύμφωνα με το στοιχείο ζ) 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 δεν είναι 
επαρκείς ή διαθέσιμες, το κράτος μέλος 
μεριμνά ώστε η αρμόδια αρχή να ζητεί 
τις πληροφορίες απευθείας από τις 
γειτονικές μονάδες ή τοποθεσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να μην έχει πάντα πρόσβαση στις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το στοιχείο ζ) του άρθρου 6 παράγραφος 1. Προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση της αρμόδιας αρχής στις πληροφορίες αυτές, το κράτος μέλος πρέπει 
να μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να ζητούνται απευθείας από τις γειτονικές μονάδες ή 
τοποθεσίες. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

β) να συνεργάζονται για την ενημέρωση 
του κοινού και των γειτονικών τοποθεσιών
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθεί η σύγχυση, ο όρος «μονάδα» δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
τοποθεσίες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 3 παράγραφος 4, που επιφέρει 
αλλαγές στον ορισμό των νέων μονάδων. 
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά την εφαρμογή της ΠΠΜΑ και θα πρέπει συνεπώς να μεταφερθεί 
στο άρθρο 7 προκειμένου το κείμενο να γίνει πιο ευανάγνωστο (συνδέεται με την τροπολογία 
στο άρθρο 7, παράγραφος 4α –νέα). 

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

Σε περίπτωση μετατροπής εγκατάστασης, 
μονάδας, αποθήκης ή διεργασίας 
παραγωγής ή της φύσης ή των ποσοτήτων 
επικίνδυνων ουσιών που ενδέχεται να έχει 
ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
επικινδυνότητας ή να έχει σημαντικές 
επιπτώσεις όσον αφορά τους κινδύνους 
μεγάλου ατυχήματος, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει «σημαντικές επιπτώσεις». Αν η τροποποίηση ενδέχεται να αυξήσει 
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την επικινδυνότητα ή τις συνέπειες μεγάλων ατυχημάτων, η ΠΠΜΜΑ, η έκθεση ασφαλείας και 
το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας θα πρέπει να επανεξεταστούν και, όπου απαιτείται, να 
αναθεωρηθούν. 

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. 

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στα μέρη 1 
και 2 του παραρτήματος V να είναι 
μονίμως διαθέσιμες στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μορφής τους, και ότι οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο μέρος 3 του 
παραρτήματος V είναι διαθέσιμες στο 
κοινό τουλάχιστον κατόπιν σχετικού 
αιτήματος. Οι πληροφορίες 
επανεξετάζονται και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποιούνται, τουλάχιστον μια φορά 
ανά έτος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε σχέση με τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και τους καταλόγους επικίνδυνων ουσιών, μπορεί να 
υπάρχουν οικονομικοί λόγοι και λόγοι ασφαλείας για να παρέχονται οι πληροφορίες στο κοινό 
μόνο κατόπιν αιτήσεως. Τα κράτη μέλη μπορούν τότε να αποφασίζουν τα ίδια αν θεωρούν 
σκόπιμο να απαιτούν από τους φορείς εκμετάλλευσης να δημοσιεύουν τις σχετικές πληροφορίες 
και στο Διαδίκτυο. Όπως αναφέρεται στις τροπολογίες στο παράρτημα V, οι φορείς 
εκμετάλλευσης θα πρέπει να υποχρεώνονται να εξηγούν τις επικίνδυνες ουσίες με απλά λόγια 
στο Διαδίκτυο και να αναφέρουν αν έχει υποστεί επιθεώρηση μια μονάδα και αν μπορούν να 
ζητηθούν οι εκθέσεις επιθεωρήσεων. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα αιτήματα πρόσβασης στις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία 

3. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
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α), β) και γ) εξετάζονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 3 και 5 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

διεκπεραιώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 3 
και 5 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α θα πρέπει να παρέχονται 
ειδική αίτηση, δεν είναι σωστό να γίνεται λόγος για αιτήματα πρόσβασης σε αυτήν την 
παράγραφο. Επιπλέον, οι παράγραφοι 1 και 2 θα πρέπει να είναι σύμφωνες στο σύνολό τους με 
την οδηγία 2003/4/ΕΚ. 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
εκμετάλλευσης μετά από μεγάλο ατύχημα

Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας 
εκμετάλλευσης και οι ενέργειες που 
πρέπει να αναλάβει η αρμόδια αρχή μετά 
από μεγάλο ατύχημα

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 15 δεν αφορά μόνο τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης 
(παράγραφος 1), αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να αναλαμβάνει η αρμόδια αρχή 
(παράγραφος 2).

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Οι επιθεωρήσεις συντονίζονται με τις 
επιθεωρήσεις στο πλαίσιο άλλης 
νομοθεσίας της Ένωσης, και ειδικότερα με 
την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Νοεμβρίου, περί βιομηχανικών 
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εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης)1, και 
συνδυάζονται στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό.
1 ΕΕ L 334, 17.12.2010, σ. 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο, που 
συγκρότησε η Επιτροπή, εκτίμησε ότι περίπου οι μισές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην 
οδηγία Σεβέζο ΙΙ εμπίπτουν επίσης στις διατάξεις της IED. Ο συντονισμός ή η ενοποίηση των 
επιθεωρήσεων θα περιόριζαν τον διοικητικό φόρτο σε σχέση με την προετοιμασία, την 
παρουσία επιθεωρητών και τα μέτρα συνέχειας. Η δυνατότητα αυτή για μείωση του διοικητικού 
φόρτου τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να αξιοποιηθεί 
στο μέγιστο.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας είναι δυνατόν να 
περιορίζεται όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ επίσης προβλέπεται δυνατότητα 
περιορισμού της πρόσβασης όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις. 
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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 1, 
πρώτο εδάφιο, 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).

Οι οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο θεωρείται επίσης ότι έχουν 
δικαιώματα που είναι δυνατόν να 
προσβληθούν, για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παραπομπές πρέπει να αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1. 

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α 
Επανεξέταση

Έως την 1η Ιουνίου 2020 και στη 
συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση επανεξέτασης 
της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
βάσει των πληροφοριών που αναφέρονται 
στο άρθρο 20. Η έκθεση συνοδεύεται, αν 
είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή αναθεωρεί την εφαρμογή 
με βάση τις εκθέσεις αυτές και υποβάλλει νομοθετική πρόταση αν το κρίνει αναγκαίο. 

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, η 
Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 24 για την 
προσαρμογή του μέρους 3 των 
παραρτημάτων ΙΙ έως VI στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι δυνατή η τροποποίηση του μέρους 3 του παραρτήματος Ι (που μεταβάλλει το 
πεδίο εφαρμογής, αλλά μόνο για πολύ συγκριμένες περιπτώσεις) και των παραρτημάτων II έως 
IV με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Οι τροποποιήσεις στα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος Ι και 
στο παράρτημα VII μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής και πρέπει  
συνεπώς να υπόκεινται στη συνήθη νομοθετική διαδικασία. 

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην 
Επιτροπή με τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 
να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 

1. Η εξουσία για την έκδοση κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στα άρθρα 4 και 23 ανατίθεται στην 
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και 23 για αόριστη διάρκεια. Επιτροπή για αόριστη διάρκεια.

1α. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 
άρθρα 4 και 23 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης θέτει τέρμα στην 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την 
επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη 
ημερομηνία που ορίζεται στις διατάξεις 
της. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
βρίσκονται ήδη σε ισχύ.

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

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.

3. Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 23 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν έχουν 
εκφραστεί αντιρρήσεις ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο μηνών 
από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή 
για την πρόθεσή τους να μην εκφράσουν 
αντιρρήσεις. Με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες.
_____________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25 διαγράφεται
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. Δεν 
επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν 
ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
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Διατύπωση 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.
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.

Or. en
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ουσίες και μείγματα που υπόκεινται σε 
εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο η), που διαγράφει το στοιχείο 
η). Οι ουσίες και τα μείγματα υπόκεινται σε εξαίρεση μόνο με ορισμένες προϋποθέσεις.  

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 3 – 3η στήλη τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ποσότητα (κατά περίπτωση) Ποσότητα

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες και τα μείγματα υπόκεινται σε εξαίρεση μόνο με ορισμένες προϋποθέσεις. 

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 3 – 4η στήλη τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λοιποί όροι κατά περίπτωση Λοιποί όροι

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ουσίες και τα μείγματα υπόκεινται σε εξαίρεση μόνο με ορισμένες προϋποθέσεις.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – σημείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(v) υψηλό επίπεδο προστασίας σε διαρκή 
βάση – μέτρα για να διασφαλίζεται σε 
διαρκή βάση υψηλό επίπεδο προστασίας 
από κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές τι σημαίνει «νοοτροπία ασφαλείας» (σε σχέση με την τροπολογία στο άρθρο 7 
παράγραφος 1. Η τροπολογία διευκρινίζει ότι το υψηλό επίπεδο προστασίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 1 θα πρέπει να διασφαλίζεται σε διαρκή βάση. 

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – Μέρος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Ρυθμίσεις για την επιμόρφωση των 
υπαλλήλων στα καθήκοντα που θα 
κληθούν να εκτελέσουν και, αν 
χρειάζεται, συντονισμός με τις 
εξωτερικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης έπρεπε υποχρεωτικά να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
την εκπαίδευση του προσωπικού, με βάση την οδηγία Σεβέζο ΙΙ (96/82/ΕΚ), σύμφωνα με το 
στοιχείο στ) του μέρους Ι του παραρτήματος IV της οδηγίας. Η Επιτροπή δεν περιέλαβε τέτοια 
υποχρέωση στο παράρτημα IV της οδηγίας Σεβέζο ΙΙΙ. Δεδομένου ότι η επιμόρφωση είναι 
αναγκαία, πρέπει να περιληφθεί εκ νέου στο παράρτημα.
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Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος  1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Επεξηγηματικό σημείωμα, σε απλή 
γλώσσα, σχετικά με τις δραστηριότητες 
στη μονάδα και τις αντίστοιχες 
επικίνδυνες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι κατανοητές οι πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό και να 
παρέχονται σε απλή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις επικίνδυνες 
ουσίες. Πληροφορίες περισσότερο τεχνικής φύσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι 
εμπιστευτικές για οικονομικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας. Θα πρέπει να εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να αποφασίζουν αν επιθυμούν να περιλάβουν επίσης στα στοιχεία που 
αναρτούν στο Διαδίκτυο τεχνικές ονομασίες και τεχνικές πληροφορίες, σύμφωνα με την 
τροπολογία στο παράρτημα V, μέρος 2α (νέο), παράγραφος 1, ή αν δεν το θεωρούν σκόπιμο για 
οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος  1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να είναι κατανοητές οι πληροφορίες που παρέχονται στο κοινό και να 
παρέχονται σε απλή μορφή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις επικίνδυνες 
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ουσίες. Συνεπώς, οι απλές πληροφορίες περιλήφθηκαν στο παράρτημα V, μέρος 1, σημείο 3, οι 
δε λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες προστέθηκαν στο παράρτημα V, μέρος 2α (νέο), 
παράγραφος 1, ενώ εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει 
να αναρτούν στο Διαδίκτυο ή να παρέχουν μετά από αίτηση.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος  1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

6. Πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο 
διεξαγωγής των τελευταίων 
επιθεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 19, 
μαζί με πληροφορίες για το πού μπορούν 
να ζητηθούν τα κύρια ευρήματα των 
επιθεωρήσεων και το σχετικά σχέδιο 
επιθεωρήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για το κοινό, να γνωρίζει ότι διεξάγεται επιθεώρηση. Λεπτομερέστερες 
πληροφορίες θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον μετά από αίτηση, σύμφωνα με την 
τροπολογία στο παράρτημα V, μέρος 2α (νέο), παράγραφος 2. Τα κράτη μέλη μπορούν έτσι να 
αποφασίζουν αν θα περιλάβουν επίσης στα στοιχεία που αναρτούν στο Διαδίκτυο πιο τεχνικές 
πληροφορίες, ή αν δεν το θεωρούν σκόπιμο για οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος 2α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος 2α  
Πληροφορίες πρέπει να διατίθενται, 
τουλάχιστον μετά από αίτηση, για όλες 
τις μονάδες που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το μέρος 3 του παραρτήματος V ορίζει το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να 
διατίθενται τουλάχιστον μετά από αίτηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια αν 
θα περιλάβουν τις πληροφορίες αυτές και στα στοιχεία που αναρτούν στο Διαδίκτυο, ή αν δεν το 
θεωρούν σκόπιμο για οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. 

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος 2α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος 3 του παραρτήματος V ορίζει το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να 
διατίθενται τουλάχιστον μετά από αίτηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια αν 
θα περιλάβουν τις πληροφορίες αυτές και στα στοιχεία που αναρτούν στο Διαδίκτυο, ή αν δεν το 
θεωρούν σκόπιμο για οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. 

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα  V – Μέρος 2α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κύρια στοιχεία των επιθεωρήσεων 
που διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 19 
και των κυριότερων ευρημάτων από τα 
συμπεράσματα της τελευταία 
επιθεώρησης, και το σχετικό σχέδιο 
επιθεωρήσεων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος 3 του παραρτήματος V ορίζει το είδος των πληροφοριών που χρειάζεται να 
διατίθενται τουλάχιστον μετά από αίτηση. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν τα ίδια αν 
θα περιλάβουν τις πληροφορίες αυτές και στα στοιχεία που αναρτούν στο Διαδίκτυο, ή αν δεν το 
θεωρούν σκόπιμο για οικονομικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας. 

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4
Παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 3 επιτρέπονται αν 
ικανοποιείται τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια:
1. Υλική μορφή της ουσίας
Ουσίες σε στερεά μορφή που δεν 
επιτρέπει, ούτε σε κανονικές συνθήκες 
ούτε σε οποιεσδήποτε προβλέψιμες μη 
κανονικές συνθήκες την ελευθέρωση ύλης 
ή ενέργειας που θα μπορούσε να 
προκαλέσει κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος.
2. Περιορισμός και ποσότητες
Ουσίες συσκευασμένες ή περιορισμένες 
με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιες ποσότητες 
που η μέγιστη δυνατή ελευθέρωσή τους 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν μπορεί 
να προκαλέσει κίνδυνο μεγάλου 
ατυχήματος.
3. Θέση και ποσότητες
Ουσίες με παρουσία σε ποσότητες ή 
αποστάσεις από άλλες επικίνδυνες ουσίες 
(στη μονάδα ή αλλού) που δεν επιτρέπουν 
να προκληθεί κίνδυνος μεγάλου 
ατυχήματος ούτε από τις ίδιες τις ουσίες 
είτε από άλλες επικίνδυνες ουσίες.
4. Ταξινόμηση
Ουσίες οριζόμενες ως επικίνδυνες με 
βάση τη γενική ταξινόμησή τους στο 
μέρος 1 του παραρτήματος Ι στην 
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παρούσα οδηγία, οι οποίες ωστόσο δεν 
μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο 
μεγάλου ατυχήματος, έτσι ώστε η γενική
ταξινόμησή να είναι ακατάλληλη για τον 
συγκεκριμένο σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κριτήρια του παραρτήματος VII καθορίζουν τις παρεκκλίσεις στο άρθρο 4 
παράγραφοι 1 και 3, αποτελούν ουσιώδες μέρος της παρούσας οδηγίας. Δεν θα πρέπει συνεπώς 
να θεσπίζονται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Δεν είναι αποδεκτό να μείνει το παράρτημα 
τελείως κενό κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Η παρούσα τροπολογία 
περιλαμβάνει τα υπάρχοντα κριτήρια όπως καθορίζονται στην απόφαση της Επιτροπής 
98/433/ΕΚ της 26ης Ιουνίου 2008. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει πρόταση για νέα κριτήρια, 
τα οποία να περιληφθούν στη βασική πράξη. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό
Τα μεγάλα βιομηχανικά ατυχήματα, όπως αυτά στο Σεβέζο (Ιταλία, 1976), στο Μποπάλ
(Ινδία, 1984), στο Σβαιτσερχάλε (Ελβετία, 1986), στο Ένσεντε (Ολλανδία, 2000), στην 
Τουλούζη (Γαλλία, 2001) και στο Μπάνσφηλντ (Ηνωμένο Βασίλειο, 2005),  στοίχισαν 
πολλές ζωές, κατέστρεψαν δημόσια και ιδιωτική περιουσία, και έβλαψαν το περιβάλλον, 
προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να περιοριστούν οι πιθανότητες και οι 
συνέπειες τέτοιων ατυχημάτων, η ΕΕ εξέδωσε αρχικά την οδηγία 82/501/ΕΚ (οδηγία Σεβέζο 
Ι) και αργότερα την τρέχουσα οδηγία 96/82/ΕΚ (οδηγία Σεβέζο ΙΙ), η οποία τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 2003/105/ΕΚ, που καλύπτει περίπου 10.000 μονάδες με επικίνδυνες ουσίες
(ή μίγματα των ουσιών αυτών) σε ποσότητες ικανές να προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα.
Περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές των κρατών μελών 
όσον αφορά την πρόληψη ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους. Η 
προσέγγιση στο επίπεδο των ελέγχων είναι κλιμακωτή, και όσο μεγαλύτερες είναι οι 
ποσότητες τόσο αυστηρότεροι γίνονται οι κανόνες. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή την πολιτική τους για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων. Επιπλέον, οι 
φορείς εκμετάλλευσης των λεγόμενων μονάδων ανώτερης βαθμίδας πρέπει να συντάσσουν 
έκθεση ασφαλείας, να καθιερώσουν σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και να καταρτίσουν 
σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

Γιατί θα πρέπει να αναθεωρηθεί η οδηγία Σεβέζο ΙΙ; 
Ο κανονισμός CLP της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 σχετικά με για την ταξινόμηση, 
επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών ουσιών και των μειγμάτων τους), 
υλοποιεί το παγκοσμίως εναρμονισμένο σύστημα (ΠΕΣ/GHS) ταξινόμησης και επισήμανσης 
των χημικών προϊόντων, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Οι νέοι κανόνες CLP 
οριστικοποιούνται και τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015.
Το παράρτημα Ι της οδηγίας Σεβέζο ΙΙ απαριθμεί τις επικίνδυνες ουσίες που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της, παραπέμποντας σε ορισμένες διατάξεις των προηγούμενων οδηγιών 
ταξινόμησης, 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ. Δεδομένου ότι ο κανονισμός CLP αντικαθιστά 
τις οδηγίες αυτές, η ενσωμάτωση των νέων κανόνων CLP στην οδηγία Σεβέζο ΙΙ αποτελεί 
επομένως ζήτημα νομοθεσίας εφαρμογής.

Η προσέγγιση που ακολούθησε η Επιτροπή
Δεδομένου ότι ήταν αναγκαία η ευθυγράμμιση του κανονισμού CLP, η Επιτροπή αποφάσισε 
το 2008 να ξεκινήσει ευρύτερη επανεξέταση της οδηγίας Σεβέζο. Με βάση την 
επανεξέταση αυτή, η Επιτροπή συμπέρανε ότι σε γενικές γραμμές οι υφιστάμενες διατάξεις 
είναι κατάλληλες για τον σκοπό για τον οποίον προορίζονται και ότι δεν απαιτούνται 
μεγάλες αλλαγές στη βασική διάρθρωση και τις κύριες διατάξεις της.

Η Επιτροπή πρότεινε, πάντως, σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης 
του Άαρχους όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη 
λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, όπως 
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επίσης την εντατικότερη χρήση του Διαδικτύου. Επιπλέον, η Επιτροπή πρότεινε την 
ενίσχυση των υφιστάμενων απαιτήσεων σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. 
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2. Κατευθυντήριες αρχές 

Ο εισηγητής συνέταξε τις τροπολογίες τους στην πρόταση της Επιτροπής με γνώμονα τις 
ακόλουθες αρχές:

 Η τρέχουσα οδηγία φαίνεται να λειτουργεί καλά. ο εισηγητής δεν βλέπει την ανάγκη 
για μείζονες αλλαγές όσον αφορά τη βασική διάρθρωση και τις κύριες διατάξεις.

 Η επανεξέταση είναι αναγκαία δεδομένου ότι απαιτείται ευθυγράμμιση με τον 
κανονισμό CLP.

 Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η πλήρης αντιστοίχιση, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος 
ευθυγράμμισης θα πρέπει τουλάχιστον να διατηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας με 
την τρέχουσα οδηγία. 

 Απαιτούνται διορθωτικοί μηχανισμοί για τον χειρισμό ακούσιων τροποποιήσεων 
του πεδίου εφαρμογής.

 Ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την καταχώρηση και τις ταξινόμηση 
ουσιών έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο των κανονισμών REACH και CLP. 
συνεπώς, η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξει πάλι η 
συζήτηση σχετικά με τις σχετικές υποχρεώσεις (π.χ. διεξαγωγή εργαστηριακών 
δοκιμών). 

 Οι αλλαγές στην τρέχουσα οδηγία θα πρέπει να βελτιώσουν την εφαρμογή και την 
εκτελεσιμότητά της, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ισότητα όρων και, όπου 
είναι δυνατόν, μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο για τον κλάδο.

 Η πρόσβαση σε πληροφορίες, η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και 
η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας· 

 Για να προληφθεί ενδεχόμενο φαινόμενο χιονοστιβάδας, θα πρέπει να εξασφαλιστούν 
η ομαλή συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, των 
μονάδων και των γειτονικών συγκροτημάτων.

3.  Κυριότερα ζητήματα

α) Η ευθυγράμμιση του παραρτήματος Ι με τον κανονισμό CLP
Ο κανονισμός CLP καθιερώνει ένα νέο, πιο σύνθετο σύστημα ταξινόμησης, ιδιαίτερα όσον 
αφορά τη σχέση αιτίου αιτιατού μεταξύ της επαφής του ανθρώπου με επικίνδυνες ουσίες και 
τους επακόλουθους κινδύνους για την υγεία.

Με βάση το προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης, ο βαθμός τοξικότητας μιας ουσίας 
εκφραζόταν με δύο κατηγορίες τοξικότητας (Τα και Τ+) μόνο, ενώ ήταν εντελώς αδύνατη 
η διαφοροποίηση με βάση τον τύπο της επαφής.

Το νέο σύστημα ταξινόμησης καθιερώνει τρεις κατηγορίες τοξικότητας (οξεία τοξικότητα 
κατηγορίας 1, 2 και 3), με περαιτέρω υποδιαίρεση σε πέντε πιθανούς τρόπους έκθεσης (δια 
του στόματος, δια του δέρματος, μέσω εισπνοής αερίου, μέσω εισπνοής ατμού, μέσω 
εισπνοής αερολύματος).

Η προστιθέμενη αξία του νέου συστήματος συνίσταται στην ακριβέστερη μέθοδο 
προσδιορισμού της άμεσης απειλής για την ανθρώπινη ζωή και υγεία, με βάση τους 



PE464.978v01-00 38/40 PR\867769EL.doc

EL

ακόλουθους παράγοντες:
- τη φύση της ανθρώπινης επαφής με τις επικίνδυνες ουσίες μέσω διαφόρων οδών έκθεσης, 
- το επίπεδο της απειλής για την ανθρώπινη ζωή που αντιπροσωπεύει η επικίνδυνη ουσία, 
εκφρασμένη ως κατηγορία οξείας τοξικότητας της συγκεκριμένης ουσίας (που προκύπτει από 
την εξέταση της θανατηφόρας δόσης ή της θανατηφόρας συγκέντρωσης της ουσίας).

Δεδομένου ότι με βάση τα επιστημονικά στοιχεία οι ανωτέρω τρεις κατηγορίες οξείας 
τοξικότητας αντιπροσωπεύουν επίπεδο απαράδεκτης απειλής για την ανθρώπινη υγεία, 
λόγω των θανατηφόρων συνεπειών τους ή τη μακροπρόθεσμη βλάβη στην ανθρώπινη υγεία, 
οι ουσίες «Σεβέζο» που υπάγονται στις τρεις αυτές κατηγορίες πρέπει να καλύπτονται από 
την οδηγία. 

Με βάση τις πληροφορίες που είναι σήμερα διαθέσιμες, φαίνεται ότι η πρόταση της 
Επιτροπής διατηρεί το ίδιο επίπεδο προστασίας και θα είχε απλώς ως αποτέλεσμα μια μικρή 
μεταβολή στον αριθμό των καλυπτόμενων μονάδων. Συνεπώς, ο εισηγητής επέλεξε να μην 
τροποποιήσει την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

β) Το πλαίσιο των παρεκκλίσεων
Ο μηχανισμός που προτείνει η Επιτροπή για τις παρεκκλίσεις προβλέπει παρεκκλίσεις για 
ουσίες σε ολόκληρη την ΕΕ και παρεκκλίσεις για συγκεκριμένες μονάδες σε επίπεδο κρατών 
μελών, με βάση εναρμονισμένα κριτήρια. Η Επιτροπή προτείνει να θεσπίζονται και στις δύο 
περιπτώσεις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Ο εισηγητής δεν υποστηρίζει την προσέγγιση αυτή, 
για τους ακόλουθους λόγους:

 Τα εναρμονισμένα κριτήρια για τις παρεκκλίσεις θα πρέπει να ορίζονται ήδη στη 
βασική πράξη και όχι με κατ' ανάθεση πράξεις. 

 Η δυνατότητα της αρμόδιας αρχής να αποποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση 
απορρέει από τα άρθρα 7 έως 19 θα μπορούσε να μειώσει το επίπεδο προστασίας.
Προτείνεται, συνεπώς, να επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή να αποποιείται μόνο τις 
απαιτήσεις υποβολής πληροφοριών που απαιτούνται για τις μονάδες τρίτης βαθμίδας 
(άρθρα 9, 10β, 11, 13 παρ. 2). 

Πρέπει να τονιστεί ότι στην πρόταση του εισηγητή η παρέκκλιση για ουσίες δεν συνεπάγεται 
την πλήρη εξαίρεσή τους, υπό την έννοια ότι δεν τις «αφαιρεί» από το πεδίο εφαρμογής. 
Ορίζει μάλλον τις ειδικές περιστάσεις (π.χ. μορφή της συσκευασίας) στις οποίες η ουσία 
μπορεί να μην συνιστά σημαντικό κίνδυνο. 

γ) Πρόσβαση στις πληροφορίες, δημόσια συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη
Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τη βελτίωση του επιπέδου 
και της ποιότητας των πληροφοριών, τη δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το κοινό πρέπει να είναι καλά ενημερωμένο 
και να έχει άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή του στη 
λήψη των αποφάσεων και τις ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος. Παράλληλα, οι 
πληροφορίες που αποκαλύπτονται πρέπει και να είναι κατανοητές. Όπου είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο για οικονομικούς λόγους και λόγους ασφαλείας, πρέπει να διασφαλίζεται η 
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εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Το παράρτημα V περιλαμβάνει τις πληροφορίες που 
πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μόνιμη βάση στο κοινό, μεταξύ άλλων μέσων Διαδικτύου. Το 
στοιχείο 4 (τεχνικές πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες) και το στοιχείο 6 (ευρήματα των 
επιθεωρήσεων) μπορεί να περιλαμβάνουν υπερβολικές λεπτομέρειες και τεχνικές 
πληροφορίες και να προκαλούν προβλήματα εμπιστευτικότητας. Ο εισηγητής προτείνει 
επομένως τη θέσπιση της απαίτησης να εξηγούνται οι επικίνδυνες ουσίες με απλά λόγια 
στο Διαδίκτυο και να αναφέρεται αν έχει γίνει επιθεώρηση στη μονάδα. Οι 
λεπτομερέστερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τις επικίνδυνες ουσίες και τις 
επιθεωρήσεις θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον με αίτηση. Τα κράτη μέλη μπορούν τότε 
να αποφασίζουν τα ίδια αν θεωρούν σκόπιμο να δημοσιεύουν και τις λεπτομερέστερες και πιο 
τεχνικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 
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δ) Επιθεωρήσεις
Η Επιτροπή ενισχύει τις υφιστάμενες απαιτήσεις σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Υιοθετείται η 
ίδια συχνότητα όπως στο άρθρο 23 της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές 2010/75/ΕΕ, η
δε περίοδος μεταξύ διαδοχικών επισκέψεων επί τόπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος 
για εγκαταστάσεις που θέτουν τον υψηλότερο κίνδυνο και τα τρία έτη για εγκαταστάσεις 
χαμηλότερου κινδύνου. Η Ομάδα υψηλού επιπέδου ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για
τον διοικητικό φόρτο, που συγκρότησε η Επιτροπή, εκτίμησε στη γνωμοδότησή της για τον 
τομέα προτεραιότητας Περιβάλλον ότι περίπου οι μισές εγκαταστάσεις που υπάγονται στην 
οδηγία Σεβέζο ΙΙ εμπίπτουν επίσης στις διατάξεις της IED. Ο συντονισμός ή η ενοποίηση 
μεταξύ των συγκεκριμένων τύπων επιθεωρήσεων θα περιόριζαν τον διοικητικό φόρτο σε 
σχέση με την προετοιμασία, την παρουσία επιθεωρητών και τα μέτρα συνέχειας. Συνεπώς, ο 
εισηγητής ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τον συντονισμό αυτό. Οι 
προτεινόμενες διατάξεις για τις επιθεωρήσεις συμβάλλουν στη βελτίωση της εφαρμογής και 
αυξάνουν έτσι το επίπεδο προστασίας και την ισότητα των όρων.

4. Τελικές παρατηρήσεις

Η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας Σεβέζο ΙΙ είναι αναγκαία, και η Επιτροπή σωστά 
επέλεξε να διατηρήσει το επίπεδο προστασίας και να αποφύγει τις μεγάλες αλλαγές στο πεδίο 
εφαρμογής. Ο εισηγητής υποστηρίζει τη μεθοδολογία που επέλεξε η Επιτροπή για την 
ευθυγράμμιση με την οδηγία CLP. Με βάση το αποτέλεσμα της αναθεώρησης και την 
πρόταση της Επιτροπής, δεν απαιτούνται μεγάλες αλλαγές όσον αφορά τη βασική διάρθρωση 
και τις κύριες διατάξεις της τρέχουσας οδηγίας. Μια από τις κύριες ανησυχίες του εισηγητή 
αφορά την πρόταση της Επιτροπής να χρησιμοποιεί κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις 
αλλαγές στο παράρτημα Ι, που ορίζει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Δεδομένου ότι το 
παράρτημα Ι συνιστά ουσιώδες μέρος της οδηγίας, ο εισηγητής προτείνει να επιτρέπεται η 
τροποποίησή του μόνο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Η προσθήκη ουσιών θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές στο πεδίο ορισμού με ενδεχόμενο σοβαρό 
οικονομικό αντίκτυπο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ασκεί πλήρως τις 
εξουσίες του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τέτοιες προσθήκες. 


