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Τροπολογία 21
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και η ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και, για το 
λόγο αυτό, μεταξύ των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών, με στόχο την πρόληψη 
των διασυνοριακών ατυχημάτων και τη 
διασφάλιση συντονισμένης αντίδρασης σε 
μείζονα ατυχήματα.

Or. es

Τροπολογία 22
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, 
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 
Διαδικτύου. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
υπάρχουν οι κατάλληλες δικλείδες 
ασφαλείας όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητα, για την αντιμετώπιση, 
μεταξύ άλλων, των ανησυχιών σχετικά με 
την προστασία από κακόβουλες ενέργειες.

πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη σε θέματα περιβάλλοντος, 
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 
Διαδικτύου. Προκειμένου να επιτευχθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια, θα πρέπει να 
διατίθενται, κατόπιν αιτήματος, πιο 
λεπτομερείς και συνολικές πληροφορίες, 
μεταξύ άλλων υπό τη μορφή εγγράφων.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρχουν οι 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας όσον 
αφορά την εμπιστευτικότητα, για την 
αντιμετώπιση, μεταξύ άλλων, των 
ανησυχιών σχετικά με την προστασία από 
κακόβουλες ενέργειες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με το σεβασμό των δικλείδων ασφαλείας όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, η 
πρόσβαση, κατόπιν αιτήματος, σε πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα οιουδήποτε φυσικού ή 
νομικού προσώπου θα ενίσχυε τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη του κοινού στην ασφάλεια 
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τροπολογία 23
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Κάθε προσαρμογή του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 στην τεχνική 
πρόοδο θα πρέπει να ακολουθείται από 
αξιολόγηση της ανάγκης προσαρμογής 
του Παραρτήματος I της παρούσας 
οδηγίας. Έτσι θα δημιουργείτο μια 
λειτουργική σύνδεση ανάμεσα στα δύο 
νομοθετικά κείμενα και θα διασφαλιζόταν 
η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και δειγμάτων, θα πρέπει να καταστεί μια 
συνεχής διαδικασία, δεδομένου ότι, λόγω της ίδιας της φύσης του, ο εν λόγω κανονισμός
περικλείει μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 24
Oreste Rossi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

ε) εκμετάλλευση (έρευνα, εξόρυξη και 
επεξεργασία) ορυκτών σε ορυχεία, 
λατομεία, ή μέσω γεωτρήσεων, 
εξαιρουμένης της υπόγειας αποθήκευσης 
φυσικού αερίου στα φυσικά πετρώματα, 
κοιλότητες αλατιού 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·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει μόνο την αποθήκευση σε φυσικά πετρώματα και 
εγκαταλελειμμένα ορυχεία, όχι όμως και την αποθήκευση σε κοιλότητες αλατιού. Τούτο οδηγεί 
σε μια ανταγωνιστική ανισορροπία μεταξύ των ειδών αποθήκευσης που καλύπτονται και αυτών 
που εξαιρούνται, κάτι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα κράτη μέλη που δεν έχουν κοιλότητες αλατιού.

Τροπολογία 25
María Irigoyen Pérez

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 στο 
παράρτημα V να είναι κατανοητές και 
ευκρινώς διατυπωμένες, και μονίμως 
διαθέσιμες στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 
μορφής τους. Οι πληροφορίες 
επανεξετάζονται και, όταν χρειάζεται, 
επικαιροποιούνται, τουλάχιστον μια φορά 
ανά έτος.

Or. es

Τροπολογία 26
Antonyia Parvanova

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 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. Κατόπιν 
αιτήματος οιουδήποτε φυσικού ή νομικού 
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προσώπου, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι διατίθενται στο πρόσωπο αυτό πιο 
λεπτομερείς και πρόσθετες πληροφορίες 
που υπερβαίνουν τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο Παράρτημα V, και 
σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την τήρηση των διατάξεων περί εμπιστευτικότητας που ορίζονται στο άρθρο 21, 
η πρόσβαση σε πρόσθετα έγγραφα, άλλα από αυτά που αναφέρονται στο Παράρτημα V, όπως οι 
πλήρεις εκθέσεις επιθεώρησης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 19, θα πρέπει να 
παρέχεται κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Τροπολογία 27
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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, κατανοητές και ευκρινώς 
διατυπωμένες πληροφορίες σχετικά με τα 
μέτρα ασφαλείας και την απαιτούμενη 
συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος·

Or. es

Τροπολογία 28
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η έκθεση ασφαλείας τίθεται στη διάθεση β) η έκθεση ασφαλείας τίθεται στη διάθεση 
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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·

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 στην 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και 
την απαιτούμενη συμπεριφορά σε 
περίπτωση ατυχήματος·

Or. es

Τροπολογία 29
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 για την απόφαση αυτή 
και τους λόγους για τους οποίους ελήφθη 
η συγκεκριμένη απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 30
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) την έκθεση ασφαλείας σύμφωνα με το 
άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι εκθέσεις ασφαλείας αποτελούν μείζον στοιχείο για να αποδειχθεί ότι έχουν 
εντοπισθεί κίνδυνοι μείζονος ατυχήματος και πιθανά σενάρια μείζονος ατυχήματος και ότι 
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων, είναι σημαντικό να 
δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να εκφράζει τη γνώμη του για το θέμα αυτό.

Τροπολογία 31
María Irigoyen Pérez

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20α
Βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζουν 
τα κράτη μέλη και των πληροφοριών που 
περιέχονται στις βάσεις δεδομένων, η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τα μείζονα 
ατυχήματα που συνέβησαν εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον δυνητικό 
τους αντίκτυπο ως προς την 
αποτελεσματικότητα της παρούσας 
οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει, κατ' 
αρχήν, παρόμοιες εκθέσεις ανά τετραετία. 
Ωστόσο, ύστερα από ένα ατύχημα που 
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό λόγω 
του υψηλού αριθμού θυμάτων ή της 
σοβαρής ζημίας που προκάλεσε στο 
περιβάλλον, εκπονείται έκθεση με στόχο 
την πρόληψη πιθανών νέων ζημιών.

Or. es
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Τροπολογία 32
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 των άρθρων 5, 9, 
13, 19 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:

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Ώρχους σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη δημόσια 
συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ζητήματα 
περιβάλλοντος, το κοινό πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να εξετάζει 
νομικά τη διαδικαστική και ουσιαστική νομιμότητα των πράξεων και παραλείψεων ιδιωτών ή 
δημοσίων αρχών. Συνεπώς, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά τις γενικές υποχρεώσεις 
των φορέων εκμετάλλευσης, τις επιθεωρήσεις και τις εκθέσεις ασφαλείας, θα πρέπει επίσης να 
παρέχεται στο κοινό.

Τροπολογία 33
Antonyia Parvanova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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).

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 ή της δημόσιας υγείας
και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις οι 
οποίες καθορίζονται από το οικείο εθνικό 
δίκαιο θεωρείται επαρκές για τους σκοπούς 
της παραγράφου 2 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 34
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

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 των παραρτημάτων I έως VII 
στην τεχνική πρόοδο.

Εντός έξι μηνών από την έγκριση 
τροποποίησης στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 για την προσαρμογή του στην 
τεχνική πρόοδο, η Επιτροπή εξετάζει εάν 
το Παράρτημα I χρειάζεται επίσης να 
προσαρμοσθεί, λαμβάνοντας υπόψη τον 
δυνητικά μεγαλύτερο κίνδυνο 
ατυχήματος και τα κριτήρια εφαρμογής 
του άρθρου 4.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση του πεδίου της οδηγίας Seveso με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την 
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ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και δειγμάτων, θα πρέπει να καταστεί μια 
συνεχής διαδικασία, δεδομένου ότι, λόγω της ίδιας της φύσης του, ο εν λόγω κανονισμός 
περικλείει μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος 2 – Πίνακας – τελευταία σειρά (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 
1

Αριθμός 
CAS

Στήλη 2 Στήλη 
3

Στήλη 
1

Αριθμός 
CAS

Στήλη 2 Στήλη 3

Αιθέ
ρια 
έλαι
α 
και 
παρ
όμοι
ες 
ουσί
ες
(ση
μεί
ωση 
19α)

1000 5000

Or. fr

Τροπολογία 36
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
 Παράρτημα I – Μέρος 2 – Πίνακας – τελευταία σειρά (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στήλη 1 Αριθμός 
CAS

Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 1 Αριθμός 
CAS

Στήλη 2 Στήλη 3

Υποχ
λωρι
ώδες 

7681
-52-9

200 500



PE467.237v01-00 12/13 AM\871144EL.doc

EL

νάτρι
ο, 
διάλ
υμα 
... % 
Cl 
δρασ
τικό

Or. it

Αιτιολόγηση

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria. 
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.

Τροπολογία 37
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Σημειώσεις στο Παράρτημα Ι – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Κατά τον καθορισμό των οριακών 
ποσοτήτων, τα μείγματα που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα για το 
περιβάλλον στα τμήματα E1 και E2, 
μέρος 2, δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αν 
συσκευάζονται σε περιορισμένες 
ποσότητες (ενιαία συσκευασία έως 5 
λίτρα/5 κιλά και συνδυασμένη 
συσκευασία έως 30 κιλά), όπως ορίζεται 
στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών για 
τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Όπως και την περίπτωση της μεταφοράς, η συσκευασία είναι ένα μέσο μετριασμού του κινδύνου 
τυχαίας έκλυσης ουσιών στο περιβάλλον κατά την αποθήκευση. Δεδομένου ότι τα προϊόντα που 
συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες δεν θέτουν σημαντικούς κινδύνους μείζονος ατυχήματος, 
δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό των οριακών ποσοτήτων.

Τροπολογία 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Σημειώσεις στο Παράρτημα Ι – σημείο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19α. Αιθέρια έλαια και παρόμοιες ουσίες
(1000/5000):
Ισχύει για τα αιθέρια έλαια και παρόμοιες 
ουσίες, όπως ορίζονται από το πρότυπο 
ISO 9235, με εξαίρεση όσα λόγω οξείας 
τοξικότητας ταξινομούνται στην 
κατηγορία 1 – όλες οι οδοί έκθεσης, 
κατηγορία 2 – όλες οι οδοί έκθεσης και 
κατηγορία 3 – έκθεση του δέρματος και 
έκθεση μέσω εισπνοής (βλ. σημείωση 7), 
για την ειδική τοξικότητα στα όργανα 
στόχους (STOT) – ύστερα από εφάπαξ 
έκθεση, κατηγορία 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα όρια κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον δεν λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές ταξινόμησης 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Όρια ανερχόμενα στα 1000 / 5000 θα ήταν περισσότερο 
κατάλληλα για αυτά τα προϊόντα γεωργικής προέλευσης που συσκευάζονται και αποθηκεύονται 
σε βαρέλια των 180 κιλών καθαρά, με τα οποία δεν υπάρχει κίνδυνος φαινομένου ντόμινο όταν 
αποθηκεύονται σε στεγανό περιβάλλον. Σε άλλη περίπτωση, πολλές επιχειρήσεις – πολλές εξ 
αυτών ΜΜΕ οι οποίες ειδικεύονται στην παραγωγή, αποθήκευση, διανομή ή μείξη αιθέριων 
ελαίων – θα ενέπιπταν στις διατάξεις Seveso, χωρίς να παρουσιάζουν νέους μείζονες κινδύνους 
ατυχήματος.


