
AM\874020EL.doc PE469.779v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

2010/0377(COD)

19.7.2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
30 - 113

Σχέδιο γνωμοδότησης
Jacky Hénin
(PE464.945v01-00)

σχετικά με την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες

Πρόταση οδηγίας
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))



PE469.779v02-00 2/49 AM\874020EL.doc

EL

AM_Com_LegOpinion



AM\874020EL.doc 3/49 PE469.779v02-00

EL

Τροπολογία 30
Juozas Imbrasas

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 και του 
περιβάλλοντος σε όλη την Ένωση.
Ωστόσο, είναι διαρκής η ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι διατηρούνται τα 
υφιστάμενα υψηλά επίπεδα προστασίας 
και, ει δυνατόν, ότι βελτιώνονται 
περαιτέρω.

Or. lt

Τροπολογία 31
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Τα μεγάλα ατυχήματα συχνά
προξενούνται από επιχειρήσεις 
υπεργολαβίας ή όπου εμπλέκονται τέτοιες 
επιχειρήσεις.

Or. it
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Τροπολογία 32
Juozas Imbrasas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και τα 
επίπεδα προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος να διατηρούνται και να 
βελτιώνονται.

Or. lt

Τροπολογία 33
Rolandas Paksas

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 απαραίτητο να 
λαμβάνονται και να εφαρμόζονται μέτρα 
ασφάλειας και μείωσης των κινδύνων, για 
την αποφυγή ενδεχόμενων ατυχημάτων, 
τη μείωση του κινδύνου πρόκλησης 
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ατυχημάτων και περιορισμό των 
ενδεχόμενων συνεπειών τους με στόχο τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη 
πρέπει, στο μέτρο του δυνατού να 
ανταλλάσουν τις ορθές πρακτικές τους.

Or. lt

Τροπολογία 34
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 
αρχ την πολιτική του για την πρόληψη 
μεγάλων ατυχημάτων, όπου θα δηλώνει 
τις επιχειρήσεις υπεργολαβίας, θα
καθορίζει τη συνολική προσέγγισή του και 
τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των 
κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης της 
ασφαλείας, για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων.

Or. it
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Τροπολογία 35
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11 α) Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει 
να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την
ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν τις
συνέπειες ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες, συνάπτοντας π.χ. 
ειδική ασφάλεια με εταιρία γνωστή για τη 
φερεγγυότητά της ή διαθέτοντας επαρκές 
επίπεδο ιδίων κεφαλαίων. Το στοιχείο 
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ώστε
οι συνέπειες ενός ατυχήματος
σχετιζόμενου με επικίνδυνες ουσίες να μη 
βαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό και 
να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή 
κόστους.

Or. fr

Τροπολογία 36
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Για τον περιορισμό του κινδύνου
μεγάλων ατυχημάτων και αλυσιδωτού
αποτελέσματος είναι απαραίτητο να
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φυσικών 
πηγών κινδύνου που συνδέονται με την 
τοποθεσία της επιχείρησης ή της 
μονάδας και τους τεχνολογικούς πόρους 
που χρησιμοποιούνται σε αυτές.

Or. it
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Τροπολογία 37
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, ιδίως για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι διαδικασίες 
και τα μέτρα θα πρέπει να ενσωματωθούν, 
όπου είναι δυνατόν, σε διαδικασίες και 
μέτρα που ορίζονται βάσει άλλης σχετικής
νομοθεσίας της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 38
Rolandas Paksas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για να εξασφαλίζεται η λήψη 
ενδεδειγμένων μέτρων αντιμετώπισης σε 

(19) Για να εξασφαλίζεται η λήψη 
ενδεδειγμένων μέτρων αντιμετώπισης σε 
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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.

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, σχετικά με την υγεία των 
ανθρώπων, τις περιουσίες τους και το 
περιβάλλον και για την αποφυγή 
επανάληψης ενός τέτοιου ατυχήματος.

Or. lt

Τροπολογία 39
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 τις τοπικές 
αρχές και να τους κοινοποιεί τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων του ατυχήματος.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

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

(22 α) 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. fr

Τροπολογία 41
Edit Herczog

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22a) Θα πρέπει να διεξαχθεί μια
συστηματική εκτίμηση της ανάγκης 
προσαρμογής του Παραρτήματος I της 
παρούσας οδηγίας ύστερα από τις 
προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο που 
επήλθαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008. Τούτο θα διασφαλίσει μια
λειτουργική σύνδεση μεταξύ των δύο 
νομοθετικών κειμένων, ενώ παράλληλα 
θα διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 (CLP) θα πρέπει να καταστεί μια διαρκής διαδικασία, καθώς ο κανονισμός CLP
συνιστά από τη φύση του μια δυναμική διαδικασία.
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Τροπολογία 42
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

22a) Θα πρέπει να διεξαχθεί μια
συστηματική εκτίμηση της ανάγκης 
προσαρμογής του Παραρτήματος I της 
παρούσας οδηγίας ύστερα από τις 
προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο που 
επήλθαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1272/2008, προκειμένου να διασφαλισθεί 
μια λειτουργική σύνδεση μεταξύ των δύο 
νομοθετικών κειμένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 (CLP) θα πρέπει να καταστεί μια διαρκής διαδικασία, καθώς ο κανονισμός CLP
συνιστά από τη φύση του μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 43
Alajos Mészáros

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 
του παραρτήματος Ι και στα 
παραρτήματα ΙΙ έως IV της παρούσας 
οδηγίας. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η 
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Επιτροπή να διεξαγάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία 
και κατάρτιση των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων, η Επιτροπή πρέπει να 
εξασφαλίζει ταυτόχρονη, έγκαιρη και
σωστή διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

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 
συγκεκριμένες 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 44
Marian-Jean Marinescu

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, 
εξαιρουμένων 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. en
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Τροπολογία 45
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Της περαιτέρω επέκτασης του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει
να προηγείται αξιολόγηση αντικτύπου.

Or. en

Τροπολογία 46
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 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 τίθεται σε 
λειτουργία μετά τις 31 Μαΐου 2015·

Or. en

Τροπολογία 47
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. «νέα μονάδα»: μονάδα που δεν έχει 
ακόμα τεθεί σε λειτουργία·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο νεόδμητο είναι πολύ αόριστη και κινδυνεύει να οδηγήσει σε διαφορετικές
ερμηνείες.

Τροπολογία 48
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο

Or. fr

Τροπολογία 49
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α. "κατάλληλη απόσταση ασφαλείας" 
είναι η ελάχιστη απόσταση στην οποία
δεν μπορούν να σημειωθούν πιθανές 
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον σε περίπτωση 
μείζονος ατυχήματος·
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Or. en

Τροπολογία 50
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 α. "περίμετροι κινδύνου": ζώνες στις 
οποίες σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχει 
κίνδυνος θανάτου ή ανεπανόρθωτων 
βλαβών·

Or. fr

Τροπολογία 51
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18β. "φαινόμενο ντόμινο" είναι η
δυνατότητα να συμβεί σε μια μονάδα 
μείζον ατύχημα που προκαλείται από 
άλλο ατύχημα κοντά στη μονάδα, είτε σε 
άλλη μονάδα, είτε σε χώρο που δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 52
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 18 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18 β. "περίμετροι προστασίας" : ζώνες 
με σημαντικό κίνδυνο για την υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 53
Alajos Mészáros

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, 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 μέρος 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 μείγματα υπόκεινται σε
παρέκκλιση μόνο εφόσον πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο μέρος 3 του Παραρτήματος 
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Ι. Καθώς τούτο θα αφορά πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις, θα ήταν αποδεκτή η χρησιμοποίηση 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 54
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 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.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
αν 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 55
Alajos Mészáros
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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 τακτικά τους 
καταλόγους που αναφέρονται στο δεύτερο 
εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στο 
φόρουμ που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 2 για ενημέρωση.

Or. en

Τροπολογία 56
Alajos Mészáros

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 57
Alajos Mészáros
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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 
άρθρο 24.

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
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 58
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. ro
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Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 59
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a α) το όνομα, την εταιρική επωνυμία και
τη διεύθυνση των επιχειρήσεων 
υπεργολαβίας·

Or. it

Τροπολογία 60
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) την ικανότητα του φορέα
εκμετάλλευσης, πιστοποιούμενη από τη
διεύθυνση της μονάδας, να αντιμετωπίσει 
τις συνέπειες ατυχήματος σχετιζόμενου 
με επικίνδυνες ουσίες.

Or. fr

Τροπολογία 61
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ΠΠΜΑ αποστέλλεται στην αρμόδια 
αρχή και στις τοπικές αρχές εντός των 
ακόλουθων προθεσμιών:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 62
Silvia-Adriana Ţicău

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, τουλάχιστον έξι μήνες
πριν από την έναρξη της κατασκευής ή 
λειτουργίας,

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς διασάφηση της νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 63
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει 
αμέσως την αρμόδια αρχή και στις 
τοπικές αρχές στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 64
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 και στις 
τοπικές αρχές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 65
Gaston Franco

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 μεριμνούν ώστε ο ασκών 
την εκμετάλλευση να συντάσσει 
υποχρεωτικώς έγγραφο εκθέτοντας την 
οικεία πολιτική πρόληψης μεγάλων 
ατυχημάτων και να εξασφαλίζει την ορθή 
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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 εφαρμογή. 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 
για τον έλεγχο των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έκφραση «νοοτροπία ασφαλείας» δεν παραπέμπει σε λειτουργικές απαιτήσεις.

Τροπολογία 66
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η ΠΠΜΑ αποστέλλεται στην αρμόδια 
αρχή και στις τοπικές αρχές εντός των 
ακόλουθων προθεσμιών:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 67
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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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, τουλάχιστον έξι 
μήνες πριν από την έναρξη της 
κατασκευής ή λειτουργίας,

Or. ro

Αιτιολόγηση

Προς διασάφηση της νομοθετικής πράξης.

Τροπολογία 68
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, των φυσικών κινδύνων που 
συνδέονται με την γεωγραφική τοποθεσία 
και της εγγύτητας αυτών των μονάδων, 
καθώς και τους καταλόγους επικίνδυνων 
ουσιών.

Or. it

Τροπολογία 69
Marian-Jean Marinescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η
αρμόδια αρχή, κατά την κατάρτιση 
εξωτερικών σχεδίων εκτάκτου ανάγκης,
λαμβάνει υπόψη το φαινόμενο ντόμινο.

Or. en

Τροπολογία 70
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να αποδεικνύεται πως οι περίμετροι
κινδύνου και ασφαλείας που πρέπει να
ορίζονται εντός της εγκατάστασης της 
μονάδας έχουν οριστεί βάσει διαφόρων 
σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων 

Or. fr

Τροπολογία 71
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η έκθεση ασφαλείας αποστέλλεται στην 
αρμόδια αρχή και στις τοπικές αρχές
εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.
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Τροπολογία 72
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η επικαιροποιημένη έκθεση ασφαλείας 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή χωρίς 
καθυστέρηση.

Η επικαιροποιημένη έκθεση ασφαλείας 
αποστέλλεται στην αρμόδια αρχή και στις 
τοπικές αρχές χωρίς καθυστέρηση.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 73
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

γ) οι αρχές που έχουν οριστεί για τον 
σκοπό αυτό από το κράτος μέλος, να 
καταρτίζουν, εντός δύο ετών 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία ενός έτους δεν είναι δυνατό να τηρηθεί λόγω της φύσης της απαιτούμενης
εργασίας και τις μη δυνάμενες να συντομευθούν προθεσμίες της διαδικασίας (διαβούλευση με 
το κοινό ανά 2 μήνες, κοινοποίηση, έγκριση...). Οι προθεσμίες για τις διοικητικές διατυπώσεις
και τις διαβουλεύσεις απαιτούν από μόνες τους περισσότερο από 6 μήνες.
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Τροπολογία 74
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ανακοινώνει τις σχετικές
πληροφορίες στις επιχειρήσεις 
υπεργολαβίας της μονάδας·

Or. it

Τροπολογία 75
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 
των τοπικών φορέων της περιοχής στην 
οποία είναι εγκαταστημένη η επιχείρηση 
και 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.

Or. it
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Τροπολογία 76
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά σχέδια 
έκτακτης ανάγκης να επανεξετάζονται, να 
δοκιμάζονται ανά ενδεδειγμένα χρονικά 
διαστήματα όχι μεγαλύτερα των τριών 
ετών. Εάν χρειάζεται, τα σχέδια αυτά
αναθεωρούνται και επικαιροποιούνται 
αντίστοιχα από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και τις κοινοποιημένες 
αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υφισταμένη διατύπωση δημιουργεί την εντύπωση ότι η ενημέρωση και η αναθεώρηση μπορεί
να χρειάζονται ανά τριετία. Εκείνο όμως που πρέπει να οδηγεί στη σχετική απόφαση είναι τα 
συμπεράσματα της επανεξέτασης και της πράξης.

Τροπολογία 77
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά σχέδια 
έκτακτης ανάγκης, να δοκιμάζονται με 
άσκηση προσομοίωσης σε φυσικό 
μέγεθος τουλάχιστον μία φορά ανά 
τριετία. Μετά την αξιολόγηση της 
δοκιμής, τα εσωτερικά και εξωτερικά 
σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει, όταν
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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.

χρειάζεται, να αναθεωρούνται και να 
επικαιροποιούνται από τους φορείς 
εκμετάλλευσης και τις κοινοποιημένες 
αρχές. Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις 
μετατροπές στις σχετικές μονάδες ή εντός 
των οικείων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, 
τις νέες τεχνικές γνώσεις και τιςι γνώσεις 
που αφορούν την αντιμετώπιση μεγάλων 
ατυχημάτων.

Or. fr

Τροπολογία 78
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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

Or. fr

Τροπολογία 79
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 και των χώρων 
αναψυχής·
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Or. ro

Αιτιολόγηση

Για ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η τήρηση των κατάλληλων 
αποστάσεων 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 και των χώρων αναψυχής.

Τροπολογία 80
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι υποχρεωτική η προστασία των περιοχών ιδιαίτερης φυσικής ευαισθησίας ή 
ενδιαφέροντος κοντά στις μονάδες που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, με κατάλληλες 
αποστάσεις ασφαλείας ή άλλα κατάλληλα μέτρα.

Τροπολογία 81
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 υπό μορφή 
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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 και υπάρχουν 
τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εν 
λόγω επικινδυνότητα, βασιζόμενες σε 
συγκεκριμένη για την κάθε περίπτωση
μελέτη ή γενικά κριτήρια.

ανάλυσης αντικτύπου στα έγγραφα 
εμπειρογνωσίας της οποίας θα μπορεί να 
έχει πρόσβαση το κοινό, 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 και υπάρχουν 
τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εν 
λόγω επικινδυνότητα, βασιζόμενες σε 
μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων και 
σε γενικά κριτήρια.

Or. fr

Τροπολογία 82
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 83
Michèle Rivasi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
ανάλυση περιβάλλοντος που προβλέπεται 
από την παράγραφο 3 να περιέχει την 
αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων, 
λαμβάνοντας υπόψη απρόοπτα λόγω 
υπερπίεσης και/ή τοξικών και/ή θερμικών 
επιδράσεων και να καταλήξει σε 
χαρτογράφηση που θα προσδιορίζει 
διάφορες ζώνες κινδύνου εντός και εκτός 
της μονάδας. Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν, 
βάσει αυτής της χαρτογράφησης, 
περιμέτρους ασφαλείας εκτός της
μονάδας οι οποίες λαμβάνονται υπόψη 
κατά τον σχεδιασμό της χρήσης των 
εδαφών· Οι φορείς εκμετάλλευσης 
ορίζουν, βάσει της χαρτογράφησης 
αυτής, τις περιμέτρους κινδύνου εντός 
της μονάδας.
Εντός της περιμέτρου προστασίας από 
σημαντικούς κινδύνους για την υγεία δεν
επιτρέπεται η οικοδόμηση ούτε κτηρίων 
στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό ούτε 
κατοικιών. 

Or. fr

Τροπολογία 84
Alajos Mészáros

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, 

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 
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τουλάχιστον μια φορά ανά έτος. παραρτήματος V είναι διαθέσιμες στο 
κοινό 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 85
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
φορείς εκμετάλλευσης να διοργανώνουν 
άπαξ ετησίως, στο πλαίσιο μιας πολιτικής 
διαφάνειας και συνεννόησης, μία 
συνάντηση ανταλλαγής πληροφοριών και 
εμπειρογνωσίας σχετικά με τα ζητήματα 
διαχείρισης της μονάδας στο πλαίσιο 
μιας τοπικής επιτροπής ενημέρωσης που 
θα απαρτίζεται από 5 σώματα: την 
τοπική διοίκηση, τους τοπικούς αιρετούς 
παράγοντες, τους εκπροσώπους του 
προσωπικού, τις ενώσεις των πολιτών και 
εκπροσώπους των περιοίκων και του 
φορέα εκμετάλλευσης·· σε περίπτωση 
πλειόνων μονάδων στην ίδια γεωγραφική 
ζώνη, αυτή η τοπική επιτροπή 
ενημέρωσης μπορεί να συγκεντρώνει τους 
διαφόρους φορείς εκμετάλλευσης των εν 
λόγω μονάδων.



AM\874020EL.doc 33/49 PE469.779v02-00

EL

Or. fr

Τροπολογία 86
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 Συμβουλίου.

3. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
εξετάζονται σύμφωνα με την οδηγία
2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2003, για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την 
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2α θα πρέπει να παρέχονται 
χωρίς 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 
ολόκληρη την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

Τροπολογία 87
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές· (α) να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και 
τις τοπικές αρχές·

Or. ro

Αιτιολόγηση

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές 
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πορς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία 88
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να αποκαταστήσει, σε περίπτωση
αποδεδειγμένης ζημίας στο περιβάλλον
και, όπου είναι δυνατό, να το επαναφέρει 
στην αρχική κατάσταση, και να
αποζημιώσει δεόντως τον πληγέντα 
πληθυσμό, όπως ορίζει η οδηγία 
2004/35/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21 
Απριλίου 2004, σχετικά με την 
περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την 
πρόληψη και την αποκατάσταση 
περιβαλλοντικής ζημίας1

_______________

1 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 56.

Or. it

Τροπολογία 89
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Συμβουλίου.

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 
Συμβουλίου ή με ισότιμο αναγνωρισμένο 
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σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μπορούμε επίσης να στηριχθούμε σε ανεγνωρισμένα συστήματα περιβαλλοντικής
διαχείρισης εκτός του EMAS, π.χ. του τύπου ISO, που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από 
επιχειρήσεις εγκατεστημένες ανά τον κόσμο. Το αίτημα αυτό είναι σύμφωνο με της διατάξεις 
του σημείου α) του παραρτήματος ΙΙΙ της εξεταζόμενης πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 90
Alajos Mészáros

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 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχος της ρύπανσης)1, και 
συνδυάζονται στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό.

______________
1 ΕΕ L 334, 17.12.10, σ. 17.

Or. en

Τροπολογία 91
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα αιτήματα για την παροχή 
πληροφοριών τις οποίες συγκεντρώνουν 

2. Η πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας είναι δυνατόν να 
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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.

περιορίζεται όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2003/4/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 92
Edit Herczog

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 των παραρτημάτων I έως VII 
στην τεχνική πρόοδο. Εντός έξι μηνών
από την έγκριση προσαρμογής, στην
τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008, η Επιτροπή αξιολογεί αν
το Παράρτημα I χρήζει προσαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κίνδυνο 
μείζονος ατυχήματος μιας ουσίας και τα 
κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 (CLP) θα πρέπει να καταστεί μια διαρκής διαδικασία, καθώς ο κανονισμός CLP
συνιστά από τη φύση του μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 93
Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23



AM\874020EL.doc 37/49 PE469.779v02-00

EL

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 προσαρμογής, στην
τεχνική πρόοδο, του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1272/2008, η Επιτροπή αξιολογεί αν
το Παράρτημα I χρήζει προσαρμογής, 
λαμβάνοντας υπόψη το δυνητικό κίνδυνο 
μείζονος ατυχήματος μιας ουσίας και τα 
κριτήρια για την εφαρμογή του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 (CLP) θα πρέπει να καταστεί μια διαρκής διαδικασία, καθώς ο κανονισμός CLP
συνιστά από τη φύση του μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 94
Alajos Mészáros

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 του 
Παραρτήματος Ι και 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 



PE469.779v02-00 38/49 AM\874020EL.doc

EL

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 95
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την έγκριση
προσαρμογής, στην τεχνική πρόοδο, του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, η
Επιτροπή αξιολογεί, σε διαβούλευση με 
το Συμβούλιο, αν το Παράρτημα I χρήζει
προσαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το
δυνητικό κίνδυνο μείζονος ατυχήματος 
μιας ουσίας και τα κριτήρια για την 
εφαρμογή του άρθρου 4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας Seveso στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1272/2008 (CLP) θα πρέπει να καταστεί μια διαρκής διαδικασία, καθώς ο κανονισμός CLP
συνιστά από τη φύση του μια δυναμική διαδικασία.

Τροπολογία 96
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος 1 – Τμήμα ΙΣΤ – πλαίσιο 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

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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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

P1a Εκρηκτικές
- Ασταθείς εκρηκτικές ή
- Εκρηκτικές, διαιρέσεις 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ή 1.6, ή
- Για τις ουσίες και τα μείγματα που δεν έχουν ταξινομηθεί στην 

κατηγορία 1 της σύστασης των Ηνωμένων Εθνών για τη 

μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων που περιλαμβάνεται 

στο Εγχειρίδιο δοκιμασιών και κριτηρίων των Ηνωμένων 

Εθνών: 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 «οξειδωτικά», «οργανικά υπεροξείδια» ή 

«αυτοαντιδρώσες ουσίες ή μείγματα»

10 50

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα που ταξινομούνται στα εκρηκτικά σύμφωνα με τον
CLP καθώς επίσης τις ουσίες ή τα μείγματα που έχουν εκρηκτικές ιδιότητες, σύμφωνα με τη 
μέθοδο Α.14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 440/2008. Για λόγους συνοχής και σαφήνειας θα ήταν
καλό να περιοριστούμε στα κριτήρια ταξινόμησης του CLP για τα εκρηκτικά όπως και για τις
άλλες κατηγορίες και να μη ληφθούν υπόψη άλλες μέθοδοι ταξινόμησης.

Τροπολογία 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος 1 – Τμήμα Ε – πλαίσια 1 και 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τμήμα «E» - Κίνδυνοι για το περιβάλλον
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας
οξέος κινδύνου 1 ή χρόνιου κινδύνου 1 100 200

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας
χρόνιου κινδύνου 2 200 500
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Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Τμήμα «E» - Κίνδυνοι για το περιβάλλον
Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας
οξέος κινδύνου 1 ή χρόνιου κινδύνου 1 (ουσίες με M≥10) 100 200

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας
οξέος κινδύνου 1 και χρόνιου κινδύνου 1 (ουσίες με M=1 και 
μείγματα)

500 1000

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον, κατηγορίας
χρόνιου κινδύνου 2 1000 2500

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές ταξινόμησης στον Κανονισμό (EΚ) αριθ.1272/2008 (CLP) δεν αντικατοπτρίζονται
επαρκώς στην πρόταση της Επιτροπής για ό,τι αφορά τους κινδύνους για το περιβάλλον. 
Συνεπώς, περισσότερες μονάδες θα εμπέσουν τεχνητά στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso,
παρόλον ότι δεν παρουσιάζουν νέους κινδύνους μειζόνων ατυχημάτων. Κάποιες αλλαγές στις
οριακές ποσότητες για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους δεν έχουν προσαρμοστεί στις αλλαγές 
των κανόνων ταξινόμησης, συγκεκριμένα δε στην 2η APT του CLP.

Τροπολογία 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – πλαίσιο 37 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

υποχλωριώδες νάτριο, διάλυμα …% σε 
ενεργό χλώριο 7681-52-9 200 500

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές ταξινόμησης στον Κανονισμό (EΚ) αριθ.1272/2008 (CLP) δεν αντικατοπτρίζονται
επαρκώς στην πρόταση της Επιτροπής για ό,τι αφορά τα μείγματα που περιέχουν υποχλωριώδες 
νάτριο. Το όριο συγκέντρωσης της ουσίας αυτής για την  οξεία τοξικότητα για το υδάτινο 
περιβάλλον τροποποιήθηκε κατά την έγκριση του κανονισμού CLΡ, και τούτο έχει αντίκτυπο 
στην ταξινόμηση των μειγμάτων, χωρίς να αυξάνει τον κίνδυνο μειζόνων ατυχημάτων. Κατά 
συνέπεια, Περισσότερές από 200 εγκαταστάσεις, χώροι αποθήκευσης και ΜΜΕ θα μπορούσαν 
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έτσι να εμπέσουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Seveso, με κόστος 3 έως 4 εκατ. Ευρώ για 
τις αρχές και τη βιομηχανία.

Τροπολογία 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι – Μέρος 2 – πλαίσιο 37 β (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία του Κοινοβουλίου

Αιθέρια έλαια και παρεμφερείς ουσίες
(σημείωση 19α) 1000 5000

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.

Τροπολογία 100
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Σημειώσεις στο Παράρτημα Ι – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατά τον καθορισμό των οριακών
ποσοτήτων, τα μείγματα που 
ταξινομούνται ως επικίνδυνα για το 
περιβάλλον σύμφωνα με τα τμήματα E1 
και E2 του Μέρους 2 δεν λαμβάνονται 
υπόψη όταν συσκευάζονται σε 
περιορισμένες ποσότητες (εσωτερική 
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συσκευασία έως 5 λίτρα/5 κιλά και 
συνδυασμένη συσκευασία έως 30 κιλά).

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση της μεταφοράς, η συσκευασία είναι ένα μέσο μετριασμού του κινδύνου έκλυσης 
στο περιβάλλον λόγω ατυχήματος. Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει την παρούσα οδηγία 
με τα πρότυπα που καθορίζονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία 2011 για τις διεθνείς οδικές 
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τροπολογία 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αιθέρια έλαια και παρεμφερείς ουσίες 
(1000/5000):
Ισχύει για τα αιθέρια έλαια και 
παρεμφερείς 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.
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Τροπολογία 102
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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

Or. it

Τροπολογία 103
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 2 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) περιγραφή των περιοχών στις οποίες 
ενδέχεται να συμβεί μεγάλο ατύχημα και 
οριοθέτηση περιμέτρων κινδύνου και 
προστασίας

Or. fr

Τροπολογία 104
Patrizia Toia

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) περιγραφή των κυριότερων 
δραστηριοτήτων και παραγομένων 

α) περιγραφή των κυριότερων 
δραστηριοτήτων και παραγομένων 
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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·

προϊόντων στα μέρη της μονάδας που είναι 
σημαντικά από την άποψη της ασφαλείας, 
προσδιορισμό των επιχειρήσεων 
υπεργολαβίας, 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·

Or. it

Τροπολογία 105
Jean-Pierre Audy

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημείο 5 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) περιγραφή της αξιολόγησης των
οικονομικών συνεπειών ενός ατυχήματος
σχετιζόμενου με επικίνδυνες ουσίες και 
μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπισή του, συγκεκριμένα με 
σύναψη ειδικής ασφάλισης και/ή 
επαρκούς επιπέδου ιδίων κεφαλαίων.

Or. fr

Τροπολογία 106
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) κουλτούρα της ασφάλειας: μέτρα για 
την εκτίμηση και τη βελτίωση της 
νοοτροπίας ασφαλείας·

v) έλεγχος των κινδύνων που συνδέονται 
με τη γήρανση των εγκαταστάσεων: 
απογραφή των εξοπλισμών της 
εγκατάστασης: περιγραφή της αρχικής 
κατάστασης των εγκαταστάσεων την 1η

Ιουνίου 2015 ή την πρώτη ημέρα της 
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λειτουργίας τους όταν είναι 
μεταγενέστερη· παρουσίαση της 
στρατηγικής που εφαρμόζεται για τον 
έλεγχο της κατάστασης των εξοπλισμών 
(τρόποι, συχνότητα, μέθοδοι, κλπ) καθώς 
και για τον καθορισμό της συνέχειας που 
πρέπει να δίδεται σε αυτούς τους 
ελέγχους (μεθοδολογία ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων, κριτήρια ενεργοποίησης 
διορθωτικών πράξεων επισκευής ή 
αντικατάστασης, κλπ). Τα στοιχεία αυτά
της στρατηγικής δικαιολογούνται
ανάλογα με τους σχεδιαζόμενους τρόπους 
αποδόμησης. Παρουσίαση μιας
μεθοδολογίας παρακολούθησης των
αποτελεσμάτων των ελέγχων καθώς και 
της συνέχειας που πρέπει να δίδεται σε 
αυτούς τους· μεθοδολογία ενδεχόμενων 
παρεμβάσεων υπό το φως αυτών των 
αποτελεσμάτων· 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση μιας νέας πτυχής στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας που θα αφορά την
κουλτούρα της ασφάλειας φαίνεται αόριστη. Οι ευρωπαϊκές βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι 
πεπαλαιωμένες και ανανεώνονται ελάχιστα. Η ασφάλεια απαιτεί τη λήψη μέτρων προσαρμογής
(ενισχυμένη ασφάλεια, αντικατάσταση των πιο φθαρμένων εξαρτημάτων,…) με καθημερινές 
παρεμβάσεις σε σχέση με αυτό που συνηθιζόταν όταν τα εργοστάσια ήταν ακόμα καινούργια.

Τροπολογία 107
Michèle Rivasi

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα IV – Μέρος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or. fr

Τροπολογία 108
Alajos Mészáros

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα)  Ρυθμίσεις για την επιμόρφωση του 
προσωπικού στα καθήκοντα που 
αναμένεται να αναλάβουν και, όπου 
χρειάζεται, συντονισμός των εν λόγω 
ενεργειών με τις εξωτερικές υπηρεσίες 
έκτακτης ανάγκης.

Or. en

Τροπολογία 109
Gaston Franco

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.

καταργήθηκε·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καταργηθεί η διάταξη αυτή λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων κινδύνων
να δημοσιοποιηθούν οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στις εγκαταστάσεις Seveso, λόγω
ενδεχόμενης χρήσης τους για σκοπούς τρομοκρατίας και των κινδύνων διάδοσης πληροφοριών 
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(οικονομικής ενημέρωσης).

Τροπολογία 110
Alajos Mészáros

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. Συμπεράσματα των επιθεωρήσεων που 
διεξάγονται σύμφωνα με το άρθρο 19 και 
των κυριότερων ευρημάτων από τα 
συμπεράσματα της τελευταία 
επιθεώρησης.

Or. en

Τροπολογία 111
Gaston Franco

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – Μέρος 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

καταργήθηκε·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για τους αυτούς λόγους όπως στο μέρος 1 του παραρτήματος αυτού, είναι απαραίτητο να μη
δημοσιοποιηθούν τα κύρια σενάρια μειζόνων ατυχημάτων και κατά μείζονα λόγο οι πηγές
ενεργοποίησης τέτοιων σεναρίων. Οι μόνες πληροφορίες που θα μπορούσαν να διαδοθούν είναι
περιληπτικά μη τεχνικά στοιχεία της μελέτης κινδύνου.
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Τροπολογία 112
Alajos Mészáros

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VΙ – Μέρος 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VII – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε ουσία ή μείγμα τοξικό ή πολύ
τοξικό για τους υδάτινους οργανισμούς, 
συσκευασμένο σε μονάδα αποθήκευσης
(βαρέλι…) κατώτερη ή ίση προς το 0.2% 
της οριακής ποσότητας (τόνοι) ουσιών 
που αναφέρεται στη στήλη 2 του μέρους Ι
του παραρτήματος 1 (δηλαδή αντίστοιχα 
400 kg και 200 kg για τις τοξικές/πολύ 
τοξικές ουσίες και μείγματα για τους 
υδάτινους οργανισμούς), δεν υπολογίζεται 
στη συνολική παρούσα ποσότητα εάν η 
θέση της αποθήκευσης εντός της 
εγκατάστασης είναι τέτοια ώστε η εξ 
ατυχήματος έκχυση του δοχείου να μην 
μπορεί να προκαλέσει μείζον ατύχημα σε 
άλλο μέρος της εγκατάστασης με 
αλυσιδωτή αντίδραση και εφόσον η 
αποθήκευση αυτή γίνεται  σε συλλεκτήρα 
στεγανό και συλλεγόμενο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το απόθεμα μιας μικρής ποσότητας μιας ουσίας τοξικής για το περιβάλλον δεν πρέπει να
υπολογίζεται, δεδομένης της ποσότητας : μία διαρροή μιας ουσίας τοξικής για το περιβάλλον
αποθηκευμένης σε περιορισμένη ποσότητα δεν έχει τις αυτές συνέπειες για το περιβάλλον με μία
διαρροή σε μία δεξαμενή αποθήκευσης.


