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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 96/82/ΕΟΚ, γνωστή ως "οδηγία Seveso II", αποσκοπεί στην πρόληψη ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, στον περιορισμό των επιπτώσεών τους στον άνθρωπο 
και στο περιβάλλον μέσω εξέτασης των κινδύνων και έγκρισης των ενδεδειγμένων μέτρων 
προφύλαξης.

Οι ουσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αφορούν κυρίως την χημική 
βιομηχανία. Η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται σε μονάδες όπου οι επικίνδυνες ουσίες οι οποίες 
προβλέπονται από την οδηγία υπάρχουν σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις 
προδιαγεγραμμένες οριακές τιμές. (Πρόκειται για 10 000 βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην 
ΕΕ).

Η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία κατέστη 
απαραίτητη λόγω της έγκρισης και της επικείμενης θέσης σε ισχύ (1 Ιουνίου 2015) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία 
των επικίνδυνων ουσιών και των μειγμάτων (εφεξής κανονισμός CLP) στην οποία 
παραπέμπει η οδηγία, για να αναθεωρήσει επίσης τη διάρθρωση και τις βασικές διατάξεις της 
οδηγίας που δεν είχαν αναθεωρηθεί αφότου εκδόθηκε.

Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούν τους κινδύνους για την υγεία. Η πρώην κατηγορία "πολύ 
τοξικό" αντικαταστάθηκε από νέα κατηγορία "οξεία τοξικότητα, κατηγορία 1" και η πρώην 
κατηγορία "τοξικό" υποδιαιρέθηκε σε "οξεία τοξικότητα, κατηγορία 2" (που ισχύουν για όλες 
τις οδούς έκθεσης) και "οξεία τοξικότητα, κατηγορία 3" (δια του δέρματος και μέσω 
εισπνοής).

Διάφορες πιο εξειδικευμένες κατηγορίες φυσικών κινδύνων οι οποίες καθιερώθηκαν από τον 
κανονισμό CLP και οι οποίες δεν υπήρχαν παλαιότερα αντικαθιστούν τις γενικότερες παλαιές 
κατηγορίες που αντιστοιχούν στις εκρηκτικές ουσίες, στις οξειδωτικές ουσίες και τις 
εύφλεκτες. Η Επιτροπή προτείνει, όπως και για την κατηγορία κινδύνων για το περιβάλλον, 
μια απλή μεταφορά χωρίς μείζονες τροποποιήσεις.

Μεταξύ των άλλων προτάσεων αλλαγών συμπεριλαμβάνονται οι νέοι κανόνες σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια, την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη και την συμμετοχή στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Η θέση του εισηγητή:

Το ζήτημα που τίθεται για το Κοινοβούλιο είναι απλό:
Πρόκειται απλώς για ένα «φρεσκάρισμα» της πρόσοψης; Ή μήπως κατόπιν των ατυχημάτων 
και των φυσικών καταστροφών που βιώνουμε από το 1996, πρέπει να επιδιώξουμε 
μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, την κοινωνία χωρίς να θέτουμε 
ανώφελα εμπόδια στη βιομηχανία;

Ειδικότερες παρατηρήσεις:
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1) Το κείμενο αφήνει στα κράτη μέλη τεράστιες δυνατότητες παρεκκλίσεων που μπορούν να 
αποτελέσουν δυνατότητες παράκαμψης των αρχών της πρόληψης· συνεπώς πρέπει να 
περιοριστεί η εμβέλειά τους.

2) Οι δυνατότητες που παρέχονται στους εργαζομένους, στους αιρετούς φορείς τους και 
στις οργανώσεις τους περιορίζονται στο ελάχιστο. Ενισχύεται η θέση της πληροφόρησης και 
της ενημέρωσης του κοινού (άρθρα 12 και 13) ή των ΜΚΟ, κυρίως στο άρθρο 22 που αφορά 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά δεν γίνεται λόγος ούτε για 
φορείς ίσης εκπροσώπησης ούτε για συνδικαλιστικές οργανώσεις. Απλώς στο άρθρο 11 που 
είναι αφιερωμένο στα σχέδια έκτακτης ανάγκης γίνεται τυχαία μια αναφορά στο προσωπικό.

Η οδηγία σχεδόν "ξεχνάει" τους εργαζομένους και αυτό πρέπει να διορθωθεί για δύο 
τουλάχιστον λόγους: οι εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι και οι κύριοι γνώστες 
του "πεδίου" και της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που θα μπορούσαν να είναι 
επικίνδυνες, στοιχείο απαραίτητο για κάθε αποτελεσματική πολιτική πρόληψης.

3) Η οδηγία ουδόλως αναφέρει τους κινδύνους που έχουν σχέση με την πρακτική της 
υπεργολαβίας. Θα έπρεπε ίσως στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε τους βαθύτερους λόγους 
της έκρηξης του εργοστασίου AZF Total στην Τoulouse. Ωστόσο, η οδηγία ούτε καν 
διερωτάται σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτής της εμπορικής σχέσης σε ό,τι αφορά 
την πρόληψη των κινδύνων. Απλώς προβλέπει, στο άρθρο 11 παράγραφος 4 διαβούλευση με 
το επί μακρόν εργαζόμενο προσωπικό υπεργολαβίας για την κατάρτιση των εσωτερικών 
σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

4) Στο σχέδιο κειμένου γίνεται λόγος για συντονισμό των αρμόδιων αρχών, αλλά τι 
συμβαίνει, π.χ., όταν οι αρχές ελέγχου που είναι αρμόδιες για την εργατική νομοθεσία 
εγκαλούν την οργάνωση της εργασίας ή και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας;
Επισημαίνουμε επίσης ότι τα μέσα βοήθειας και ελέγχων (ανθρώπινα και υλικά) δεν 
προβάλλονται δεόντως.

5) Οι φυσικοί κίνδυνοι: Η πρόσφατη καταστροφή του Φουκοσίμα απέδειξε σε μεγάλο 
βαθμό ότι το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τεχνολογικοί κίνδυνοι δεν αρκεί για 
την εξασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των εργαζομένων και του πληθυσμού, 
διότι δεν λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των φυσικών κινδύνων.

6) Στην μελλοντική οδηγία SEVESO III πρέπει να γίνει αναφορά στην μεταφορά 
επικίνδυνων ουσιών. Η μεταφορά επικίνδυνων ουσιών χρησιμοποιείται, δυστυχώς, κάποιες 
φορές για την ελάττωση των σταθερών αποθεμάτων των εγκαταστάσεων SEVESO. Τούτο 
παρέχει την δυνατότητα απαλλαγής από τους κανόνες ασφαλείας που συνδέονται με τα 
ανώτατα όρια αποθεμάτων.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπολογιστούν στα προδιαγεγραμμένα αποθέματα και να 
ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας οι μεταφορές επικίνδυνων 
ουσιών. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στο να καταστούν υπεύθυνοι οι δίδοντες τις εντολές και 
να ενισχυθεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο στο πεδίο εφαρμογής της οδηγία να συμπεριληφθεί η μεταφορά επικίνδυνων 
ουσιών, ώστε να υπάρχει συνοχή με τις διάφορες νομοθεσίες.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στρατιωτικές μονάδες, εγκαταστάσεις 
ή αποθήκες·

διαγράφεται

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Μία καταστροφή, είτε είναι στρατιωτική είτε όχι, έχει τις ίδιες συνέπειες. Τα κράτη μέλη πρέπει
να λάβουν διαβεβαιώσεις από τις στρατιωτικές αρχές ότι οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
διοικούνται κατά τον πιο ασφαλή τρόπο για τον πληθυσμό κι ότι επιδιώκεται η χαμηλότερη 
δυνατή επικινδυνότητα.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) μεταφορά επικίνδυνων ουσιών 
συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, 
εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και 
προς άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, 
αποβάθρες και σιδηροδρομικούς σταθμούς 
διαλογής εκτός των μονάδων που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της αποθήκευσης πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, 
αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιείται η αποθήκευση για να μειώνονται οι ποσότητες
των επικίνδυνων προϊόντων των επιχειρήσεων εις βάρος της ασφάλειας στα οδικά δίκτυα των
κρατών μελών.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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οδηγία·

Or. fr

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα προϊόν που κρίνεται επικίνδυνο σε μια χώρα δεν μπορεί να θεωρείται ακίνδυνο σε άλλη. 
Είτε η φύση του προϊόντος αυτού κρίνεται επικίνδυνη και θεωρείτε επικίνδυνο στο σύνολο της
επικράτειας των κρατών μελών είτε το προϊόν αυτό δεν κρίνεται επικίνδυνο στο σύνολο των 
κρατών μελών.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ποιοι όροι εφαρμόζονται.

Τροπολογία 8

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 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της ασφάλειας πρέπει να έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των μονάδων το
αργότερο πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το να αφήνεται προθεσμία ενός έτους σημαίνει ότι κατά το έτος αυτό οι συνθήκες ασφαλείας
δεν θα είναι οι καλύτερες. Τούτο δεν είναι αποδεκτό.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) ουσιαστική  ή, εν πάση περιπτώσει, 
άνω του 10%, αύξηση της ποσότητας ή 
ουσιαστική μεταβολή της φύσης ή της 
φυσικής μορφής της υπάρχουσας 
επικίνδυνης ουσίας, όπως δήλωσε ο 
φορέας εκμετάλλευσης με την κοινοποίηση 
που υπέβαλε κατά την παράγραφο 1, ή 
μεταβολή των διεργασιών χρήσης της,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προσδιοριστεί ένα μέγεθος, ώστε να καταστεί σαφής η βούληση του νομοθέτη.
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Τροπολογία 11

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,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία αριθ. 8.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία αριθ 9.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) συγκροτούν φορείς διαβούλευσης
μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών
και των εκπροσώπων των εργαζομένων
στις επιχειρήσεις αυτών, οι οποίοι
συνέρχονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως 
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καθώς και φορείς διαβούλευσης αφενός 
μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών
και των εκπροσώπων των εργαζομένων
στις επιχειρήσεις αυτές και αφετέρου 
μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτών
και των εκπροσώπων των εργαζομένων
των επιχειρήσεων που έχουν την 
υπεργολαβία και εργάζονται στις 
εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών, 
οι οποίοι συνέρχονται τουλάχιστον ανά 
εξάμηνο·.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και η θέση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφαλείας έχουν αναγνωριστεί
ομόφωνα. Επομένως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου η εμπειρία των
εργαζομένων να είναι η πιο αποτελεσματική στην υπηρεσία της κοινής ασφάλειας.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγή

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, μετά από παρουσίαση 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων, 
εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και η θέση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφαλείας έχουν αναγνωριστεί
ομόφωνα. Επομένως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου η εμπειρία των
εργαζομένων να είναι η πιο αποτελεσματική στην υπηρεσία της κοινής ασφάλειας.

Τροπολογία 16

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,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 8.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) για τις μεταγενέστερες μονάδες, εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία από την 

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

παρούσα οδηγία στη σχετική μονάδα..

Or. fr

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία 9.

Τροπολογία 18

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, τις 
πληροφορίες που αυτή κρίνει 
απαραίτητες σχετικά με την 
επικινδυνότητα της μονάδας οι οποίες 
απαιτούνται για τον σχεδιασμό χρήσεων 
γης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή είναι αυτή που πρέπει να αποφασίζει σχετικά με την ποσότητα και την
ποιότητα των πληροφοριών που χρειάζονται για να σχηματιστεί μία συγκεκριμένη εικόνα
σχετικά με το επίπεδο ασφαλείας που έχει επιτευχθεί στη μονάδα.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων ή, το αργότερο, μόλις οι 
πληροφορίες είναι ευλόγως δυνατό να 
παρασχεθούν, ενημερώνεται το κοινό, είτε 
με ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα 
μέσα, συμπεριλαμβανομένων των 

Σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων ή, το αργότερο, πριν την
έναρξη των εργασιών ενημερώνεται το 
κοινό, είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλα 
πρόσφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων 
των ηλεκτρονικών μέσων όπου αυτά είναι 
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ηλεκτρονικών μέσων όπου αυτά είναι 
διαθέσιμα, σχετικά με:

διαθέσιμα, σχετικά με::

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της ασφάλειας πρέπει να έχει ενσωματωθεί στον σχεδιασμό των μονάδων το
αργότερο πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

Τροπολογία 20

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) να ζητεί από τους εκπροσώπους των
εργαζομένων να διαβιβάζουν τη γνώμη 
τους στις αρμόδιες αρχές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και η θέση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφαλείας έχουν αναγνωριστεί
ομόφωνα. Επομένως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου η εμπειρία των
εργαζομένων να είναι η πιο αποτελεσματική στην υπηρεσία της κοινής ασφάλειας.

.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) να λαμβάνει κάθε μέτρο για να
ενημερώνει τα θύματα σχετικά με τα 
δικαιώματά τους· και

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να υποστηρίζονται. Αυτός είναι ο στόχος του νέου
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άρθρου 15 α που πρέπει καθορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων πριν την εφαρμογή αυτής της 
οδηγίας.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Καθεστώς των θυμάτων

Το αργότερο ώς την 1η Ιουνίου 2012, η
Επιτροπή πρέπει να έχει υποβάλει στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
δικαιώματα και το καθεστώς των 
θυμάτων, συνοδευόμενη ενδεχομένως 
από τις κατάλληλες νομοθετικές 
προτάσεις.
Η έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει κυρίως
περιγραφή των δικαιωμάτων και του 
καθεστώτος των θυμάτων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες και  
προβλέπει:
- την κατώτατη αποζημίωση, ταχεία και
ανάλογη προς τις σωματικές, ηθικές ή
υλικές βλάβες που υπέστησαν τα θύματα 
τόσο εντός της επιχείρησης όσο και εκτός 
αυτής και τούτο πριν τον οριστικό 
καθορισμό των δικαιωμάτων τους
- την ανάληψη της διευθέτησης και της
απογραφής των ζημιών που υπέστησαν 
τα εν λόγω θύματα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα θύματα πρέπει να αναγνωρίζονται και να υποστηρίζονται. Αυτός είναι ο στόχος του νέου
άρθρου 15 α που πρέπει να καθορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων πριν την εφαρμογή αυτής
της οδηγίας.

.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οι πληροφορίες περί των οποίων 
γίνεται λόγος στις παραγράφους 1 έως 4 
του παρόντος άρθρου διαβιβάζονται 
εντός των αυτών προθεσμιών στους 
εκπροσώπους των εργαζομένων των 
μονάδων οι οποίες χρησιμοποιούν τις 
αυτές διαδικασίες ή τα αυτά προϊόντα με 
τα οποία σχετίζεται το ατύχημα. Οι
πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται επίσης 
στους εκπροσώπους των εργαζομένων 
και των εργοδοτών των επιχειρήσεων που 
έχουν την υπεργολαβία σε περίπτωση 
τραυματισμού εργαζομένου μιας εκ των 
επιχειρήσεων αυτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και η θέση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφαλείας αναγνωρίζονται ομόφωνα. 
Επομένως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε η εμπειρία των εργαζομένων να είναι η πιο 
αποτελεσματική στην υπηρεσία της κοινής ασφάλειας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια έχει προτεραιότητα στη δράση των κρατικών αρχών. Δεν είναι δυνατό να αποτελεί
μεταβλητή προσαρμογής.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Με βάση τα σχέδια επιθεωρήσεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3, η 
αρμόδια αρχή καταρτίζει, σε τακτά 
διαστήματα, προγράμματα τακτικών 
επιθεωρήσεων για όλες τις μονάδες, 
συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των 
επισκέψεων για τους διαφορετικούς τύπους 
μονάδων. Οι εκπρόσωποι των
εργαζομένων είναι μεταξύ των
συμμετεχόντων στις επισκέψεις αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ρόλος και η θέση των εργαζομένων στις διαδικασίες ασφαλείας αναγνωρίζονται ομόφωνα. 
Επομένως πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα ώστε η εμπειρία των εργαζομένων να είναι η πιο 
αποτελεσματική στην υπηρεσία της κοινής ασφάλειας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων των σχετικών μονάδων και 
δεν υπερβαίνει το ένα έτος για μονάδες 
ανώτερης βαθμίδας και τα τρία έτη για 
μονάδες κατώτερης βαθμίδας. Εάν στο 
πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί 
σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με 

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο 
επισκέψεων βασίζεται σε συστηματική 
εκτίμηση των κινδύνων μεγάλων 
ατυχημάτων των σχετικών μονάδων. Για
τις μονάδες ανώτερης βαθμίδας είναι 
απαραίτητες δύο τουλάχιστον επισκέψεις 
ετησίως, η μία εκ των οποίων 
αιφνιδιαστική. Για τις μονάδες κατώτερης
βαθμίδας είναι απαραίτητη μία 
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την παρούσα οδηγία, διενεργείται 
πρόσθετη επιτόπια επίσκεψη εντός έξι 
μηνών.

τουλάχιστον επίσκεψη ανά διετία. Εάν 
στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί 
σημαντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με 
την παρούσα οδηγία, διενεργείται 
πρόσθετη επιτόπια επίσκεψη εντός έξι 
μηνών. Εάν σε μία από τις επισκέψεις
αυτές διαπιστωθεί ότι η μη σύμμορφη 
κατάσταση εξακολουθεί, επιβάλλονται 
στον φορέα εκμετάλλευσης επείγοντα 
προσωρινά μέτρα που μπορούν να 
φθάσουν έως και στη διακοπή 
λειτουργίας της μονάδας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συχνότητα των επισκέψεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της πολιτικής πρόληψης. Εάν είναι
απαραίτητη η προσαρμογή στο επίπεδο επικινδυνότητας, για τις μονάδες υψηλού κινδύνου οι 
δύο επισκέψεις, η μία εκ των οποίων αιφνιδιαστική, δεν είναι περιττές.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ποιο είναι το εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
καταστεί σαφής η βούληση του νομοθέτη.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για την πραγματική εφαρμογή των ληφθεισών αποφάσεων, τα κράτη μέλη οφείλουν να
διασφαλίσουν ότι οι αριθμός των εργαζομένων που έχουν τα προσόντα να διεξάγουν τις
εργασίες επιθεώρησης είναι επαρκής στο κράτος μέλος και να προσαρμόζουν τον αριθμό αυτό
στον αριθμό των μονάδων και, συνεπώς, των επισκέψεων που πρέπει να γίνονται.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα VI – σημείο 2 – 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 ενός ατόμου εντός της 
μονάδας και παραμονή σε νοσοκομείο επί 
24 τουλάχιστον ώρες·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για κάθε άτομο που τραυματίζεται, έστω και εντός της επιχείρησης, είναι απαραίτητο εν
ονόματι της αρχής της πρόληψης να καθίστανται γνωστά τα αίτια του ατυχήματος και να
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λαμβάνεται μέριμνα προς αποφυγή επανάληψής του.


