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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2010)0781),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0011/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2011),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. godkender den erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C … af ..., s. ….
2 EUT C … af ..., s. ….



PE464.978v01-00 6/36 PR\867769DA.doc

DA

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Større uheld har ofte alvorlige følger, 
således som det f.eks. var tilfældet med 
uheldene i Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse og Buncefield. Desuden 
kan deres virkninger række ud over 
nationale grænser. Det understreger 
nødvendigheden af at sikre, at der træffes 
tilstrækkelige forebyggende 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau overalt i Unionen for 
borgere, lokalsamfund og miljø.

(2) Større uheld har ofte alvorlige følger, 
således som det f.eks. var tilfældet med 
uheldene i Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse og Buncefield. Desuden 
kan deres virkninger række ud over 
nationale grænser. Det understreger 
nødvendigheden af at sikre, at der træffes 
tilstrækkelige forebyggende 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau overalt i Unionen for 
borgere, lokalsamfund, ejendom og miljø.

Or. en

Begrundelse
I Kommissionens forslag indgik "ejendom" i definitionen af større uheld, hvori der henvistes 
til "alvorlig fare for mennesker, ejendom eller miljø". Af hensyn til den juridiske 
sammenhæng bør "ejendom" også fremgå af denne betragtning. 

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens 
artikel 290 med henblik på at fastlægge 
kriterierne for undtagelser og for ændring 
af bilagene til dette direktiv.

(23) Med henblik på at tilpasse dette 
direktiv til de tekniske og videnskabelige 
fremskridt, bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i henhold til artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tillægges Kommissionen, 
for så vidt angår ændring af bilag I, del 3, 
og bilag II-VI til dette direktiv. Det er 
særlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører hensigtsmæssige høringer, 
bl.a. af sagkyndige, under 
forberedelsesfasen. Kommissionen bør i 
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forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og 
hensigtsmæssig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

Or. en

Begrundelse
Ændringen bringer betragtningen i overensstemmelse med de nye standardklausuler for 
delegerede retsakter. Det gøres endvidere klart, at det bør være muligt at ændre bilag I, del 3, 
(hvilket ændrer anvendelsesområdet, men kun i yderst specifikke situationer), og bilag II til VI 
ved delegerede retsakter. Ændringer af del 1 og 2 i bilag I og af bilag VII vil derimod have 
stor indvirkning på anvendelsesområdet, og bør derfor ske gennem den almindelige 
lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Da dette direktivs mål, nemlig at sikre 
et højt niveau i beskyttelsen af menneskers 
sundhed og miljøet, ikke i tilstrækkelig 
grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men 
bedre kan realiseres på unionsplan, kan 
Unionen træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål -

(25) Da dette direktivs mål, nemlig at sikre 
et højt niveau i beskyttelsen af menneskers 
sundhed, ejendom og miljøet, ikke i 
tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne, men bedre kan realiseres 
på unionsplan, kan Unionen træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, er direktivet ikke mere vidtgående, 
end hvad der er nødvendigt for at nå disse 
mål -

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag indgik "ejendom" i definitionen af større uheld, hvori der henvistes 
til "alvorlig fare for mennesker, ejendom eller miljø". Af hensyn til den juridiske 
sammenhæng bør "ejendom" også fremgå af denne betragtning. 
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv fastsætter bestemmelser om 
forebyggelse af større uheld med farlige 
stoffer og om begrænsning af sådanne 
uhelds følger for menneskers sundhed og 
miljøet med det formål på en 
sammenhængende og effektiv måde at 
sikre et højt beskyttelsesniveau i hele 
Unionen.

Dette direktiv fastsætter bestemmelser om 
forebyggelse af større uheld med farlige 
stoffer og om begrænsning af sådanne 
uhelds følger for menneskers sundhed, 
ejendom og miljøet med det formål på en 
sammenhængende og effektiv måde at 
sikre et højt beskyttelsesniveau i hele 
Unionen.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag indgik "ejendom" i definitionen af større uheld, hvori der henvistes 
til "alvorlig fare for mennesker, ejendom eller miljø". Af hensyn til den juridiske 
sammenhæng bør "ejendom" også fremgå af denne betragtning. 

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) stoffer opført i del 3 i bilag I. udgår

Or. en

Begrundelse

Artikel 2, stk. 2, vedrører utvetydige tilfælde af undtagelser fra direktivets 
anvendelsesområde. Del 3 i bilag I vedrører kun undtagelser for specifikke tilfælde, hvor 
stoffer under visse forhold ikke er i stand til at udgøre nogen større risiko for uheld.  De 
stoffer, der fremgår af bilag I, del 3, er ikke undtaget fra direktivets anvendelsesområde, men 
er blot genstand for særlig behandling, hvis visse strenge betingelser er opfyldt.
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der er 
nyopført eller endnu ikke er sat i drift

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der er 
nyopført eller endnu ikke er sat i drift eller 
som på grund af ændring af anlæg, 
aktiviteter eller dets lagerbeholdning af 
farlige stoffer henhører under dette 
direktivs anvendelsesområde 

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle anlæg falder ind under direktivets 
anvendelsesområde som følge af en ændring af selve anvendelsesområdet, og ikke som følge 
af operatørens eget valg. I så tilfælde skal operatøren indgive anmeldelse til den kompetente 
myndighed inden et år (artikel 6, stk. 2). Hvis anlægget imidlertid falder ind under 
anvendelsesområdet som følge af en ændring, som operatøren selv har iværksat, burde 
vedkommende være klar over dette på forhånd og indgive anmeldelse til den kompetente 
myndighed forud for iværksættelsen af ændringen. Det vil i så fald være at betragte som en ny 
virksomhed.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når det på grundlag af de i stk. 4
fastlagte kriterier godtgøres, at et konkret 
stof, som er opført i del 1 eller 2 i bilag I, 
ikke kan forårsage noget større uheld, i 
særdeleshed på grund af dets fysiske form, 
egenskaber, klassificering, koncentration 
eller generiske emballering, kan 
Kommissionen gennem en delegeret 
retsakt vedtaget i overensstemmelse med 
artikel 24 opføre dette stof i del 3 i bilag I. 

1. Når det på grundlag af de i bilag VII til 
dette direktiv fastlagte kriterier godtgøres, 
at bestemte stoffer eller blandinger, som er 
opført i del 1 eller 2 i bilag I, under 
særlige forhold ikke kan forårsage noget 
større uheld, i særdeleshed på grund af 
deres fysiske form, egenskaber, 
klassificering, koncentration eller 
generiske emballering, og følgelig bør 
være omfattet af undtagelse, kan 
Kommissionen vedtage delegerede 
retsakter med henblik på i 
overensstemmelse med artikel 24 at opføre 
disse stoffer eller blandinger tillige med 
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de gældende betingelser i del 3 i bilag I. 

Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at stk. 1 ikke har til formål fuldstændig at udelukke stoffer og 
blandinger fra anvendelsesområdet, men vedrører de tilfælde, hvor stoffer og blandinger 
under klart specificerede forhold ikke kan forårsage noget større uheld som følge af deres 
fysiske form, egenskaber, klassificering, koncentration eller generiske emballering. Stofferne 
og blandingerne er kun undtaget fra reglerne, for så vidt som de betingelser, der er 
specificeret i bilag I, del 3, er opfyldt. Eftersom dette vedrører yderst specifikke situationer, 
vil det være acceptabelt at anvende delegerede retsakter.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Er en kompetent myndighed på grundlag 
af de i stk. 4 omhandlede kriterier blevet 
forvisset om, at bestemte stoffer, som 
forekommer i en konkret virksomhed eller 
nogen del af virksomheden, og som er 
opført i del 1 eller 2 i bilag I, ikke vil 
kunne udgøre nogen fare for et større uheld 
på grund af særlige forhold i 
virksomheden, såsom arten af stoffernes 
emballering og forsegling eller deres 
placering eller mængde, kan den
kompetente myndigheds medlemsstat
beslutte ikke at håndhæve de i artikel 7-19
fastsatte krav over for den pågældende 
virksomhed. 

Medmindre andet er fastsat i stk. 1, 
gælder, at hvis det på grundlag af de i 
bilag VII omhandlede kriterier er påvist, at 
bestemte stoffer, som forekommer i en 
konkret virksomhed eller nogen del af 
virksomheden, og som er opført i del 1 
eller 2 i bilag I, ikke vil kunne udgøre 
nogen fare for et større uheld på grund af 
særlige forhold i virksomheden vedrørende 
arten af stoffernes emballering og 
forsegling eller deres placering eller 
mængde, kan medlemsstatens kompetente 
myndighed beslutte ikke at håndhæve de i 
artikel 9, artikel 10, litra b), artikel 11 og 
artikel 13, stk. 2, fastsatte krav over for 
den pågældende virksomhed. 

Or. en

Begrundelse

Mens stk. 1 tillader undtagelser på EU-niveau for bestemte stoffer og kun under bestemte 
omstændigheder, tillader artikel 4, stk. 3, medlemsstatens kompetente myndighed at tillade 
undtagelser for individuelle virksomheder. Eftersom beskyttelsesniveauet ikke bør sænkes, 
foreslås det, at i det mindste kravene til kolonne 2-virksomheder bibeholdes i alle tilfælde, og 
at der kun tillades undtagelser for oplysningskravene for kolonne 3-virksomheder.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen videresender hvert år de i 
andet afsnit nævnte fortegnelser til det i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede forum til 
orientering.

Kommissionen videresender regelmæssigt
de i andet afsnit nævnte fortegnelser til det 
i artikel 17, stk. 2, omhandlede forum til 
orientering.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at dette forum holdes regelmæssigt orienteret om listerne over undtagelser 
tilladt af de kompetente myndigheder, hvilket i princippet bør være oftere end én gang om 
året. 

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2013 fastsætter 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 
24 de kriterier, der skal lægges til grund 
ved anvendelse af henholdsvis stk. 1 og 
stk. 3, samt de deraf følgende ændringer 
af bilag VII.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sådan som kriterierne i bilag VII definerer anvendelsesområdet for undtagelserne i artikel 4, 
stk. 1 og stk. 3, udgør disse en essentiel del af direktivet. De bør derfor ikke fastsættes via 
delegerede retsakter. Det er ikke acceptabelt, at bilaget henstår tomt gennem hele 
lovgivningsproceduren. Den foreslåede ændring af bilag VII omfatter de eksisterende 
kriterier, sådan som disse er specificeret i Kommissionens beslutning 98/433/EF af 26. juni 
2008. Kommissionen opfordres til at fremlægge et forslag til nye kriterier, således at de kan 
inkluderes i basisretsakten. 
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det skønnes hensigtsmæssigt kan 
Kommissionen opføre de i første afsnit 
omhandlede stoffer i del 1 eller 2 i bilag I 
ved delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 24.

Såfremt Kommissionen finder, at et stof, 
som ikke er opført på listen, og som har 
givet anledning til en foranstaltning som 
omhandlet i dette stykkes første afsnit, bør 
opføres på listen bilag I, del 1 eller del 2, 
fremlægger den et lovforslag herom til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til stk. 1, hvor det drejer sig om yderst specifikke, veldefinerede tilfælde, kan 
tilføjelsen af stoffer til del 1 eller 2 medføre en betydelig udvidelse af anvendelsesområdet, 
der potentielt set kan få omfattende økonomiske konsekvenser. Da medlemsstaterne kan træffe 
passende foranstaltninger, hvis de finder, at et farligt stof medfører fare for større uheld, vil 
de alligevel være i stand til at tage affære, om nødvendigt. Kommissionen underretter de 
øvrige medlemsstater. En ændring af anvendelsesområdet for EU som helhed bør dog 
efterfølgende ske via den almindelige lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) driftslederens navn eller firma samt 
fuldstændig adresse på den pågældende 
virksomhed

a) driftslederens navn og/eller firma samt 
fuldstændig adresse på den pågældende 
virksomhed

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig med henblik på tydeliggørelse.
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) navn eller stilling på den ansvarlige for 
virksomheden, hvis denne ikke er den 
samme person som under litra a)

c) navn og stilling på den ansvarlige for 
virksomheden, hvis denne ikke er den 
samme person som under litra a)

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig med henblik på tydeliggørelse.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) tilstrækkelige oplysninger til 
identificering af de pågældende farlige 
stoffer eller kategori af farlige stoffer

d) tilstrækkelige oplysninger til 
identificering af de pågældende farlige 
stoffer og kategori af farlige stoffer

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig med henblik på tydeliggørelse.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) det eller de farlige stoffers mængde og 
fysiske tilstand

e) det eller de omhandlede farlige stoffers 
mængde og fysiske tilstand

Or. en
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Begrundelse

Ændringen er nødvendig med henblik på tydeliggørelse.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) virksomhedens nærmeste omgivelser, 
med angivelse af forhold, der må antages at 
kunne forårsage et større uheld eller 
forværre følgerne af et sådant uheld og 
oplysninger om nabovirksomheder, uanset 
om disse er omfattet af dette direktiv eller 
ej, samt andre anlæg, områder og projekter, 
der vil kunne øge risikoen for eller følgerne 
af et større uheld eller en dominoeffekt.

g) virksomhedens nærmeste omgivelser, 
med angivelse af forhold, der må antages at 
kunne forårsage et større uheld eller 
forværre følgerne af et sådant uheld og, for 
så vidt som driftslederen er i besiddelse af 
disse, oplysninger om nabovirksomheder 
samt andre anlæg, områder og projekter, 
der vil kunne øge risikoen for eller følgerne 
af et større uheld eller en dominoeffekt.

Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at driftslederne måske ikke altid har adgang til de påkrævede 
oplysninger om nabovirksomheder eller andre anlæg (knyttet til ændringen af artikel 8, 
stk. 1a (nyt)). 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen eller driften påbegyndes

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen, driften eller ændringerne
påbegyndes

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er knyttet til ændringen af artikel 3, stk. 4, som omfatter ændringer i 
definitionen af nye virksomheder. 
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Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal kræve, at 
driftslederen udarbejder et dokument, der 
beskriver virksomhedens plan for 
forebyggelse af større uheld (i det følgende 
benævnt "forebyggelsesplanen") og sikrer, 
at denne plan gennemføres korrekt. 
Forebyggelsesplanen skal foreligge i et 
skriftligt dokument. Den skal være 
udformet på en sådan måde, at den sikrer et 
højt niveau af sundheds- og 
miljøbeskyttelse. Den skal være afpasset 
efter den fare for et større uheld, der 
forligger. Den skal angive driftslederens 
overordnede mål og handlingsprincipper, 
ledelsens rolle og ansvar og formulere en 
sikkerhedskultur i relation til kontrol med
risikoen for større uheld.

1. Medlemsstaterne skal kræve, at 
driftslederen udarbejder et dokument, der 
beskriver virksomhedens plan for 
forebyggelse af større uheld (i det følgende 
benævnt "forebyggelsesplanen") og sikrer, 
at denne plan gennemføres korrekt. 
Forebyggelsesplanen skal foreligge i et 
skriftligt dokument. Den skal være 
udformet på en sådan måde, at den sikrer et 
højt niveau af sundheds-, ejendoms- og 
miljøbeskyttelse. Den skal være afpasset 
efter den fare for et større uheld, der 
forligger. Den skal angive driftslederens 
overordnede mål og handlingsprincipper, 
ledelsens rolle og ansvar og skal vise, 
hvorledes der løbende sikres et højt 
niveau af beskyttelse i relation til risikoen 
for større uheld.

Or. en

Begrundelse

Det er usikkert, hvad der forstås ved "sikkerhedskultur". Ændringen tydeliggør, at det høje 
beskyttelsesniveau, der er omhandlet i artikel 1, bør sikres løbende. Endvidere indføjes 
ejendom for at sikre sammenhængen med den definition af "større uheld", som Kommissionen 
har foreslået. 

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen eller driften påbegyndes

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen, driften eller ændringerne
påbegyndes

Or. en
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Begrundelse

Denne ændring er knyttet til ændringen af artikel 3, stk. 4, som omfatter ændringer i 
definitionen af nye virksomheder. 

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Forebyggelsesplanen implementeres 
ved hjælp af hensigtsmæssige midler, 
strukturer og forvaltningssystemer. For 
kolonne 3-virksomheders vedkommende 
implementeres den ved hjælp af 
sikkerhedsledelsessystemer, jf. bilag III. 
Medlemsstaterne kan kræve, at kolonne 
2-virksomheder iværksætter deres 
forebyggelsesplan inden for rammerne af 
et sikkerhedsledelsessystem, der er 
afpasset efter faren for større uheld og 
kompleksiteten i virksomhedens 
organisation eller aktiviteter. 

Or. en

Begrundelse

Denne tekst er delvist taget fra artikel 9, stk. 7, idet den er mere logisk og øger læsbarheden, 
således at denne bestemmelse inkluderes i artiklen om forebyggelsesplanen i stedet for i 
artiklen om sikkerhedsrapporten.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For så vidt angår stk. 1, sikrer 
medlemsstaten, såfremt de oplysninger, 
som driftslederen indsender, jf. artikel 6, 
stk. 1, litra g), ikke er fyldestgørende eller 
til rådighed, at den kompetente 
myndighed anmoder om oplysninger 
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direkte fra nabovirksomheder eller 
-anlæg.

Or. en

Begrundelse

Det vil måske ikke altid være muligt for driftslederen at få adgang til de oplysninger, der er 
påkrævet i henhold til artikel 6, stk. 1, litra g). For at sikre, at den kompetente myndighed har 
adgang til disse oplysninger, er det nødvendigt, at medlemsstaten sikrer, at oplysningerne 
udbedes direkte fra nabovirksomhederne eller naboanlæggene. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) samarbejder om information af 
offentligheden og nabovirksomheder, der 
ikke er omfattet af dette direktiv, og om 
meddelelse af oplysninger til den 
myndighed, der har ansvaret for 
opstillingen af eksterne beredskabsplaner.

b) samarbejder om information af 
offentligheden og naboanlæg, der ikke er 
omfattet af dette direktiv, og om 
meddelelse af oplysninger til den 
myndighed, der har ansvaret for 
opstillingen af eksterne beredskabsplaner.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forvirring bør termen "virksomhed" ikke anvendes om anlæg, der ikke er 
omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. 

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen eller driften påbegyndes

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen, driften eller ændringerne 
påbegyndes

Or. en



PE464.978v01-00 18/36 PR\867769DA.doc

DA

Begrundelse

Denne ændring er knyttet til ændringen af artikel 3, stk. 4, som omfatter ændringer i 
definitionen af nye virksomheder. 

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne kan kræve, at kolonne 
2-virksomheder iværksætter deres 
forebyggelsesplan inden for rammerne af 
et sikkerhedsledelsessystem, der er 
afpasset efter faren for større uheld og 
kompleksiteten i virksomhedens 
organisation eller aktiviteter. 

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse angår implementeringen af forebyggelsesplanen og bør derfor flyttes til 
artikel 7 for at forbedre læsbarheden (jf. artikel 7, stk. 4a (nyt)). 

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 10 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af ændringer af et anlæg, en 
virksomhed, et lager, en proces eller et 
farligt stofs egenskaber eller mængde, der 
kan have væsentlig indflydelse på risikoen 
for større uheld, skal medlemsstaterne 
sikre, at driftslederen

Ændres et anlæg, en virksomhed, et lager, 
en proces eller farlige stoffers egenskaber 
eller mængde på en måde, der kan medføre 
øget fare for eller alvorligere 
konsekvenser ved større uheld, skal 
medlemsstaterne sikre, at driftslederen

Or. en

Begrundelse

Det er uklart, hvad der menes med "væsentlig indflydelse". I de tilfælde, hvor ændringen kan 
medføre en øget fare eller alvorligere konsekvenser ved større uheld, bør 
forebyggelsesplanen, sikkerhedsrapporten og sikkerhedsledelsessystemet gennemgås og, om 
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nødvendigt, revideres. 

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 
anførte oplysninger permanent er 
tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form. Disse oplysninger 
revideres og opdateres i det fornødne 
omfang mindst en gang om året. 

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V, 
del 1 og 2, anførte oplysninger permanent 
er tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form, og at de i bilag V, del 3, 
anførte oplysninger som minimum 
udleveres til offentligheden på 
anmodning. Disse oplysninger revideres 
og opdateres i det fornødne omfang mindst 
en gang om året. 

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår inspektionsrapporterne og fortegnelsen over farlige stoffer, kan der være 
økonomiske eller sikkerhedsmæssige grunde til kun at udlevere sådanne oplysninger til 
offentligheden efter anmodning. Medlemsstaterne kan så selv afgøre, hvorvidt de anser det for 
nødvendigt at pålægge driftslederne ligeledes at lægge disse oplysninger ud på internettet. 
Som det fremgår af ændringerne til bilag V, bør driftslederne være pålagt at redegøre på 
alment forståelig vis for farlige stoffer via internettet og til at angive, hvornår et anlæg er 
blevet inspiceret og hvor der kan søges om adgang til inspektionsrapporten.  

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodninger om indsigt i oplysninger 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c),
behandles i overensstemmelse med artikel 3 
og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF.

3. Adgang til de i stk. 1 og 2 omhandlede 
oplysninger behandles i overensstemmelse 
med artikel 3 og 5 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/4/EF.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom de oplysninger, der henvises til i stk. 2, litra a), bør være frit tilgængelige uden 
særlig anmodning, er det ikke korrekt at anvende "anmodninger om indsigt" i dette stykke. 
Desuden bør hele stk. 1 og 2 være i overensstemmelse med hele direktiv 2003/4/EF. 

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysninger, som driftslederen skal give 
efter et større uheld

Oplysninger, som driftslederen skal give 
efter et større uheld, og de 
foranstaltninger, som den kompetente 
myndighed træffer

Or. en

Begrundelse

Artikel 15 vedrører ikke blot oplysninger, som driftslederen skal indsende (stk. 1), men tillige 
de foranstaltninger, som den kompetente myndighed skal træffe (stk. 2).

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inspektioner skal så vidt muligt
koordineres med inspektioner, der 
foretages i henhold til anden 
unionslovgivning, og kombineres med 
dem, hvor det er hensigtsmæssigt.

8. Inspektioner skal koordineres med 
inspektioner, der foretages i henhold til 
anden unionslovgivning, herunder især 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/75/EU af 24. november 2010 om 
industrielle emissioner (integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening)1, og kombineres i videst 
muligt omfang.
1 EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen nedsatte gruppe på højt plan af uafhængige interessenter vedrørende 
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administrative byrder har anslået, at omtrent halvdelen af de anlæg, der hører ind under 
Seveso II-direktivet, også hører ind under direktivet om industrielle emissioner. Koordination 
eller samkøring af inspektioner ville kunne reducere den administrative byrde vedrørende 
forberedelse, inspektionspersonalets fremmøde og opfølgning. Disse muligheder for reduktion 
af den administrative byrde, både for forvaltningen og driftslederne, bør udnyttes til fulde.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om indsigt i oplysninger, 
som de kompetente myndigheder har 
modtaget i henhold til dette direktiv, kan 
afvises, når betingelserne i artikel 4, stk. 2, i 
direktiv 2003/4/EF er opfyldt.

2. Adgang til oplysninger i henhold til dette 
direktiv, kan begrænses, når betingelserne i 
artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/4/EF er 
opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4, stk. 2, i direktiv 2003/4/EF giver også mulighed for at begrænse adgangen til 
oplysninger, når betingelserne herfor er opfyldt. 

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående adgang 
til klage og domstolsprøvelse. Med henblik 
herpå anses den interesse, som enhver 
ikke-statslig organisation, der arbejder for 
at fremme miljøbeskyttelse og opfylder alle 
krav efter national lovgivning, måtte have, 
for at være tilstrækkelig, jf. stk. 2, litra a).

2. Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående adgang 
til klage og domstolsprøvelse. Med henblik 
herpå anses den interesse, som enhver 
ikke-statslig organisation, der arbejder for 
at fremme miljøbeskyttelse og opfylder alle 
krav efter national lovgivning, måtte have, 
for at være tilstrækkelig, jf. stk. 1, første 
afsnit, litra a).

I relation til stk. 2, litra b), anses de i første 
afsnit omhandlede organisationer også for 

I relation til stk. 1, første afsnit, litra b), 
anses de i første afsnit omhandlede 
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at have rettigheder, der kan krænkes. organisationer også for at have rettigheder, 
der kan krænkes.

Or. en

Begrundelse

Der skal henvises til afsnittene i stk. 1, litra a) og b). 

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22a 
Gennemgang

Kommissionen forelægger senest den 
1. juni 2020 og derpå hvert tredje år 
Europa-Parlamentet og Rådet en 
beretning indeholdende en gennemgang 
af gennemførelsen af dette direktiv på 
grundlag af de i artikel 20 omhandlede 
oplysninger. Beretningen ledsages om 
nødvendigt af lovforslag. 

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne aflægger i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, hvert tredje år beretning 
til Kommissionen om gennemførelsen af dette direktiv. Kommissionen bør gennemgå 
gennemførelsen på grundlag af disse beretninger og bør fremlægge et lovforslag, såfremt det 
skulle vise sig nødvendigt. 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I, del 3 og bilag 
II-VI til den tekniske og videnskabelige 
udvikling gennem delegerede retsakter 
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overensstemmelse med artikel 24. vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at ændre bilag I, del 3 (hvilket ændrer anvendelsesområdet, men kun i 
yderst specifikke situationer) og bilag II-VI ved delegerede retsakter. Ændringer af bilag I, 
del 1 og 2, og af bilag VII kan derimod få stor indvirkning på anvendelsesområdet, og bør 
derfor ske gennem den almindelige lovgivningsprocedure. 

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter på de i 
denne artikel fastsatte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 4 og 23, for en 
ubegrænset periode.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 4 og 23, for en 
ubegrænset periode begyndende den …*.

1a. Delegationen af beføjelser efter 
artikel 4 og 23 kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den træder i kraft dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et i 
afgørelsen nærmere angivet senere 
tidspunkt. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, underretter den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet herom.

3. Kommissionen tillægges beføjelserne til 
at vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 25 og 

3. Enhver delegeret retsakt, der vedtages i 
medfør af artikel 4 og 23, træder kun i 
kraft, hvis Europa-Parlamentet eller 
Rådet ikke har gjort indsigelse inden for 
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26. en frist på to måneder fra meddelelsen om 
retsakten til Europa-Parlamentet eller 
Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden fristens udløb begge har 
underrettet Kommissionen om, at de ikke 
agter at gøre indsigelse. Denne periode 
forlænges med to måneder på initiativ fra 
enten Europa-Parlamentet eller Rådet.
_____________
* EUT: Indsæt venligst datoen for dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 25 udgår
Tilbagekaldelse af delegationen

1. Delegationen af beføjelser efter 
artikel 24 kan til enhver tid tilbagekaldes 
af Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Hvis en af de to institutioner indleder 
en intern procedure for at beslutte, om 
den ønsker at tilbagekalde delegationen, 
giver den den anden institution og 
Kommissionen meddelelse herom inden 
for et rimeligt tidsrum, inden den træffer 
endelig afgørelse, og oplyser samtidig, 
hvilke delegerede beføjelser der eventuelt 
vil blive tilbagekaldt, samt begrundelsen 
herfor.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
nævnt i afgørelsen, til ophør. Den får 
virkning øjeblikkeligt eller på et senere 
tidspunkt, der præciseres i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er trådt i 
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kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 26 udgår
Indsigelse mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder efter underretningen herom. 
Fristen kan forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har rejst indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, 
offentliggøres denne i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
deri nævnte dato.
Den delegerede retsakt kan offentliggøres 
i Den Europæiske Unions Tidende og 
træde i kraft inden fristens udløb, hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet begge har 
meddelt Kommissionen, at de ikke agter at 
gøre indsigelse.
3. Har Europa-Parlamentet eller Rådet 
gjort indsigelse mod den delegerede 
retsakt, træder retsakten ikke i kraft. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Bilag I – del 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Stoffer og blandinger, som i medfør af 
artikel 2, stk. 2, litra h), eller artikel 4, 
stk.1, ikke er omfattet af dette direktiv

Stoffer og blandinger, som i medfør af 
artikel 4, stk.1, er omfattet af en 
undtagelse

Or. en

Begrundelse

Knyttet til ændringen af artikel 2, stk. 2, litra h), hvorved litra h) udgår. De omtalte stoffer og 
blandinger er kun omfattet af undtagelse på særlige betingelser. 

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Bilag I – del 3 – kolonne 3 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mængde (hvis relevant) Mængde

Or. en

Begrundelse

De omtalte stoffer og blandinger er kun omfattet af undtagelse på særlige betingelser. 

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Bilag I – del 3 – kolonne 4 – overskrift 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre eventuelle betingelser Andre betingelser

Or. en

Begrundelse

De omtalte stoffer og blandinger er kun omfattet af undtagelse på særlige betingelser.
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Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Bilag III – litra b – underpunkt v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) sikkerhedskultur - foranstaltninger til 
evaluering og forbedring af 
sikkerhedskulturen

v) vedvarende højt beskyttelsesniveau -
foranstaltninger til løbende at sikre et højt 
beskyttelsesniveau, hvad angår fare for 
større uheld

Or. en

Begrundelse

Det er ikke klart, hvad der forstås ved "sikkerhedskultur" (jf. ændring af artikel 7, stk. 1)). 
Ændringen tydeliggør, at det høje beskyttelsesniveau, der er omhandlet i artikel 1, bør sikres 
løbende. 

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Bilag IV – punkt 1 – underpunkt e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Foranstaltninger til uddannelse af 
medarbejderne i de opgaver, de forventes 
at udføre, og om nødvendigt koordinering 
heraf med redningsberedskabet uden for 
virksomheden. 

Or. en

Begrundelse

Det var i henholdt til Seveso II-direktivet (96/82/EF), bilag IV, del 1, litra f) obligatorisk at 
inkludere oplysninger om personalets indføring i beredskabsplanerne. Kommissionen medtog 
ikke dette i bilag IV til Seveso III-direktivet. Eftersom beredskabsuddannelsen er af afgørende 
betydning, bør den genindføjes i bilaget.
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En alment forståelig redegørelse for den 
eller de aktiviteter, der foregår på 
virksomheden.

3. En alment forståelig redegørelse for de 
aktiviteter, der foregår på virksomheden, 
og de omhandlede farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de informationer, der formidles til offentligheden, er forståelige og enkelt 
formuleret, herunder oplysningerne om farlige stoffer. Oplysninger af mere teknisk art kan i 
nogle tilfælde være fortrolige af økonomiske eller sikkerhedsmæssige grunde. Det skal være 
overladt til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt de tillige ønsker at lægge tekniske 
betegnelser og oplysninger ud på internettet, jf. bilag V, del 2a (ny), nr. 1, eller anser dette for 
uhensigtsmæssigt af økonomiske eller sikkerhedsmæssige grunde.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De stoffer og blandinger, der er til stede 
i virksomheden, og som ville kunne 
forårsage et større uheld, med angivelse 
af deres almindelige betegnelser eller, for 
farlige stoffer opført i bilag I, del 1, deres 
generiske betegnelser eller generelle 
fareklassifikation og angivelse af 
stoffernes og blandingernes vigtigste 
fareegenskaber.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at de informationer, der formidles til offentligheden, er forståelige og enkelt 
formuleret, herunder oplysningerne om farlige stoffer. Derfor er de alment forståelige 
oplysninger tilføjet til bilag V, del 1, nr. 3, og de udførlige tekniske oplysninger tilføjet bilag 
V, del 2a (ny), nr. 1, hvor det er overladt til medlemsstaterne at beslutte, hvorvidt 
oplysningerne skal lægges ud på internettet eller udleveres efter anmodning.
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenfattende oplysninger om 
inspektioner foretaget i henhold til artikel 
19 og de vigtigste konklusioner fra de 
seneste inspektioner, med henvisninger 
og/eller links til inspektionsplanen for 
virksomheden.

6. Oplysninger om de seneste inspektioner 
foretaget i henhold til artikel 19 tillige med 
oplysninger om, hvor der kan søges om 
adgang til de vigtigste konklusioner fra 
inspektionerne og den hermed forbundne
inspektionsplan.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt for offentligheden at vide, at inspektionerne finder sted. De mere detaljerede 
oplysninger bør som minimum gøres tilgængelige efter anmodning i overensstemmelse med 
ændringen vedrørende bilag V, del 2a (ny), nr. 2. Medlemsstaterne kan således selv beslutte, 
hvorvidt de vil gøre oplysninger af mere teknisk art vedrørende inspektionerne tilgængelige 
via internettet, eller anser dette for uhensigtsmæssigt af økonomiske eller sikkerhedsmæssige 
grunde.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 a (ny) - Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del 2a 
Oplysninger som udleveres, som 
minimum efter anmodning, vedrørende 
samtlige virksomheder omfattet af dette 
direktiv 

Or. en

Begrundelse

Bilag V, del 3, fastlægger den type af oplysninger, der skal udleveres, som minimum efter 
anmodning. Medlemsstater kan selv beslutte, hvorvidt de herudover vil gøre disse oplysninger 
tilgængelige via internettet, eller anser dette for uhensigtsmæssigt af økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde. 
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 a (ny) – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De almindelige betegnelser eller, for så 
vidt angår farlige stoffer opført i bilag I, 
del 1, de generiske navne eller 
fareklassificeringen af de stoffer eller 
blandinger, der forefindes i 
virksomheden, og som ville kunne 
forårsage et større uheld, med angivelse 
af deres vigtigste fareegenskaber.

Or. en

Begrundelse

Bilag V, del 3, fastlægger den type af oplysninger, der skal udleveres, som minimum efter 
anmodning. Medlemsstater kan selv beslutte, hvorvidt de herudover vil gøre disse oplysninger 
tilgængelige via internettet, eller anser dette for uhensigtsmæssigt af økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde. 

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 a (ny) – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sammenfattende oplysninger om 
inspektioner foretaget i henhold til artikel 
19 og de vigtigste konklusioner fra den 
seneste inspektion og den tilknyttede 
inspektionsplan.

Or. en

Begrundelse

Bilag V, del 3, fastlægger den type af oplysninger, der skal udleveres, som minimum efter 
anmodning. Medlemsstater kan selv beslutte, hvorvidt de herudover vil gøre disse oplysninger 
tilgængelige via internettet, eller anser dette for uhensigtsmæssigt af økonomiske eller 
sikkerhedsmæssige grunde. 
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Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Bilag VII

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KRITERIER FOR UNDTAGELSER 
EFTER ARTIKEL 4

KRITERIER FOR UNDTAGELSER 
EFTER ARTIKEL 4
Der kan tillades undtagelse i medfør af 
artikel 4, stk. 1 og stk. 3, hvis mindst ét af 
følgende generiske kriterier er opfyldt:
1. Stoffets fysiske form
Stoffer i fast form, således at en frigørelse 
af stof eller energi, der ville kunne 
forårsage et større uheld, under både 
normale og rimeligvis forudsigelige 
ekstraordinære omstændigheder ikke er 
mulig.
2. Opbevaring og mængder
Stoffer emballeret eller opbevaret på en 
sådan måde og i sådanne mængder, at 
den størst mulige frigørelse under alle 
givne omstændigheder ikke kan forårsage 
et større uheld.
3. Opbevaringssted og mængder
Stoffer samlet i sådanne mængder og 
opbevaret i sådanne afstande fra andre 
farlige stoffer (i virksomheden eller 
andetsteds), at de hverken selv kan 
forårsage større uheld eller igangsætte 
større uheld med andre farlige stoffer.
4. Klassificering
Stoffer defineret som farlige stoffer som 
følge af deres generiske klassificering i 
bilag I, del 1, til dette direktiv, men som 
ikke kan forårsage større uheld, hvorfor 
den generiske klassificering for deres 
vedkommende ikke er hensigtsmæssig til 
dette formål.

Or. en

Begrundelse

Sådan som kriterierne i bilag VII definerer anvendelsesområdet for undtagelserne i artikel 4, 
stk. 1 og stk. 3, udgør disse en essentiel del af direktivet. De bør derfor ikke fastsættes via 



PE464.978v01-00 32/36 PR\867769DA.doc

DA

delegerede retsakter. Det er ikke acceptabelt, at bilaget henstår tomt gennem hele 
lovgivningsproceduren. Denne ændring omfatter de eksisterende kriterier, sådan som disse er 
specificeret i Kommissionens beslutning 98/433/EF af 26. juni 2008.  Kommissionen 
opfordres til at fremlægge et forslag til nye kriterier, således at de kan inkluderes i 
basisretsakten. 
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BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Større industriulykker, såsom dem der har fundet sted i Seveso (Italien, 1976), Bhopal 
(Indien, 1984), Schweizerhalle (Schweiz, 1986), Enschede (Nederlandene, 2000), Toulouse 
(Frankrig, 2001) og Buncefield (Det Forenede Kongerige, 2005), har kostet mange 
menneskeliv, ødelagt offentlig og privat ejendom, øvet skader på miljøet og resulteret i 
omkostninger på flere milliarder euro. Det var med henblik på at reducere risikoen for og 
konsekvenserne af sådanne ulykker, at EU i sin tid vedtog direktiv 82/501/EØF (Seveso I-
direktivet) og senere det nugældende direktiv 96/82/EF (Seveso II-direktivet), ændret ved 
direktiv 2003/105/EF, som omfatter ca. 10 000 virksomheder, der opbevarer farlige stoffer 
(eller blandinger heraf) i tilstrækkeligt store mængder til, at de udgør en fare for større uheld. 
Direktivet forpligter driftsledere og medlemsstaternes myndigheder til at forebygge uheld og 
begrænse konsekvenserne af stedfundne uheld. Omfanget af forpligtelser, der påhviler 
driftslederne, er moduleret således, at jo større mængder farlige stoffer der er tale om, desto 
strengere regler gælder der. Alle driftsledere for de virksomheder, der er omfattet af 
direktivets anvendelsesområde, skal indsende en anmeldelse til den kompetente myndighed 
og udarbejde en forebyggelsesplan mod større uheld. Herudover skal driftsledere for såkaldte 
"kolonne 3-virksomheder" opstille en sikkerhedsrapport, et sikkerhedsledelsessystem og en 
beredskabsplan. 

Hvorfor revidere Seveso II-direktivet? 

EU's forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger (CLP-forordningen) er vedtaget til gennemførelse af FN's globale harmoniserede 
system til klassificering og mærkning af kemikalier (GHS). De nye CLP-regler træder 
endeligt i kraft med virkning fra den 1. juni 2015.

Bilag I til Seveso II-direktivet indeholder listen over de farlige substanser, der er omfattet af 
dets anvendelsesområde, der henviser til bestemmelserne i de tidligere direktiver til 
klassificering: 67/548/EØF and 1999/45/EF. Eftersom CLP-forordningen erstatter disse 
direktiver, skal indarbejdelsen af de nye CLP-regler i Seveso II-direktivet således ske ved 
følgelovgivning.

Kommissionens tilgang

I lyset af behovet for lovgivningstilpasning besluttede Kommissionen i 2008 at foretage en 
bredtfavnende gennemgang af Seveso-direktivet. Den konkluderede på basis af denne 
gennemgang, at de nugældende bestemmelser overordnet set opfylder deres formål, og at der 
derfor ikke var behov for større ændringer, for så vidt angår de grundlæggende strukturer eller 
hovedbestemmelser. 

Kommissionen foreslog ikke desto mindre betydelige ændringer vedrørende gennemførelsen 
af Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang 
på miljøområdet og vedrørende øget anvendelse af internettet. Endelig foreslog 
Kommissionen at styrke de eksisterende krav vedrørende inspektioner. 
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2. Vejledende principper 

Ordføreren har i arbejdet med ændringer til Kommissionens forslag fulgt følgende vejledende 
principper:

 Det nugældende direktiv fungerer tilsyneladende fint; Ordføreren ser ikke noget behov 
for større ændringer vedrørende den grundlæggende struktur og 
hovedbestemmelserne.

 Revisionen er nødvendig på grund af den påkrævede tilpasning til CLP-forordningen.

 Da en direkte omsætning af bestemmelserne ikke er mulig, bør den anvendte 
tilpasningsmetode som minimum sikre det samme niveau af beskyttelse som det 
nuværende direktiv. 

 Korrektionsmekanismer er nødvendige for at håndtere utilsigtede ændringer i 
anvendelsesområdet. 

 Der er allerede truffet aftale om visse forpligtelser, der er afledt af registreringen og 
klassificeringen af stoffer, i forbindelse med REACH- og CLP-forordningerne. 
Revisionen bør derfor ikke bruges til at genstarte debatten om sådanne forpligtelser 
(f.eks. om laboratorieforsøg).  

 Ændringer i det nuværende direktiv bør forbedre gennemførelsen og 
håndhævelsesmulighederne og dermed sikre mere lige konkurrencevilkår og, hvor det 
er muligt, reducere den administrative byrde for industrien.

 Adgangen til oplysninger, deltagelse af offentligheden i beslutningstagningen og 
adgang til domstolene er af afgørende betydning for at kunne sikre et højt 
beskyttelsesniveau. 

 For at forhindre eventuelle dominoeffekter skal der tilsikres et gnidningsløst 
samarbejde og informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder, 
virksomheder og naboanlæg.

3. Nøglespørgsmål

a) Tilpasning af bilag I til CLP-forordningen

Med CLP-forordningen indføres der et nyt og mere sofistikeret klassificeringssystem, navnlig 
hvad angår årsagssammenhængen mellem menneskelig kontakt med farlige stoffer og heraf 
følgende sundhedsfarer.

I det tidligere klassificeringssystem blev graden af giftighed for et givent stof blot udtrykt ved 
to fareklasser (T og T+), og det var ikke muligt at foretage nogen sondring ud fra formen for 
kontakt med det giftige stof.

Det nye klassificeringssystem indfører tre fareklasser ("akut toksicitet 1, 2 og 3), der er 
yderligere findelt ved fem mulige eksponeringsveje (oralt, dermalt, indåndingsgas, 
indåndingsdampe, indåndingsaerosol).

Forbedringen ved det nye system består i den mere nøjagtige metode til bestemmelse af den 
direkte fare for menneskers liv og helbred, idet den iberegner følgende faktorer:
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— formen for menneskelig kontakt med de giftige stoffer i form af de forskellige 
eksponeringsveje 

— graden af fare for menneskers liv, som det giftige stof udgør, udtrykt i akut 
toksicitetsklasse for det pågældende stof (der bestemmes ud fra parameteret for stoffets 
dødelige dosis eller dødelige koncentration).

Der er videnskabeligt bevis for, at stoffer under de tre klasser for akut toksicitet udgør en 
uacceptabel fare for menneskeliv på grund af deres dødbringende konsekvenser eller 
langtidsvirkende skader på menneskers sundhed, og Seveso-relevante stoffer, der hører ind 
unde disse kategorier, bør derfor være omfattet af direktivet. 

Ifølge de foreliggende oplysninger ser det ud til, at Kommissionens forslag opretholder det 
samme beskyttelsesniveau, og derfor kun vil medføre en mindre ændring i antallet af 
omfattede virksomheder. Ordføreren har derfor valgt ikke at ændre ved den foreslåede 
metodologi. 

b) Rammerne for undtagelser

Den mekanisme, som Kommissionen har foreslået for undtagelser, indeholder en EU-
dækkende undtagelse for stoffer og en virksomhedsspecifik undtagelse, der kan iværksættes 
på medlemsstatsniveau baseret på harmoniserede kriterier. Kommissionen foreslår at indføre 
begge i form af delegerede retsakter. Ordføreren tilslutter sig ikke denne tilgang af følgende 
grunde:

 De harmoniserede kriterier for undtagelser bør fastsættes allerede i basisretsakten og 
ikke i form af delegerede retsakter. 

 Den kompetente myndigheds mulighed for at tilsidesætte alle de forpligtelser, der er 
gældende i henhold til artikel 7-19 ville kunne sænke beskyttelsesniveauet. Det 
foreslås derfor, at de kompetente myndigheder kun kan tilsidesætte de oplysningskrav, 
der er pålagt kolonne 3-virksomheder (art. 9, art. 10, litra b), art. 11 og art. 13, stk. 2). 

Det skal understreges, at undtagelse for stoffer ifølge ordførerens forslag ikke vil resultere i 
fuldstændig undtagelse for et stof; et stof bliver altså ikke fjernet fra anvendelsesområdet. 
Derimod defineres de specifikke omstændigheder (f.eks. emballage), under hvilke det 
pågældende stof ikke udgør en større fare. 

c) Adgang til information, deltagelse af offentligheden i beslutningstagningen og adgang til 
domstolene

Ordføreren støtter Kommissionen, hvad angår højnelsen af oplysningsniveauet og deres 
kvalitet, deltagelse af offentligheden i beslutningsprocessen og adgang til domstolene.  
Offentligheden skal holdes velinformeret og have umiddelbar adgang til de oplysninger, der 
er relevante for at kunne deltage i beslutningsprocessen og for at tage affære i tilfælde af 
uheld. Samtidig skal det dog sikres, at den fremlagte information er forståelig. I de tilfælde, 
hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde, er 
det nødvendigt at sikre fortroligheden af oplysninger. Bilag V opregner de oplysninger, der 
skal gøres permanent tilgængelige for offentligheden, herunder via internettet. Nr. 4 (tekniske 
oplysninger om de farlige stoffer) og nr. 6 (konklusioner fra inspektioner) vil muligvis være 
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for detaljerede og tekniske og kan give anledning til problemer vedrørende fortrolighed. 
Ordføreren foreslår derfor et krav om, at der på internettet lægges en alment forståelig 
redegørelse for de farlige stoffer og oplysninger om, hvornår en virksomhed er blevet 
inspiceret. De mere detaljerede og specialiserede oplysninger om de farlige stoffer og 
inspektionerne bør som minimum udleveres efter anmodning. Medlemsstaterne kan så selv 
afgøre, hvorvidt de anser det for hensigtsmæssigt ligeledes at lægge de mere detaljerede og 
tekniske oplysninger ud på internettet. 

d) Inspektioner

Kommissionen skærper kravene vedrørende inspektioner. Der anvendes samme hyppighed 
som i artikel 23 i direktiv 2010/75/EF om industrielle emissioner, hvor perioden mellem to 
inspektionsbesøg ikke må overstige et år for anlæg, der udgør den størst mulige fare, og tre år 
for anlæg, der udgør den mindst mulige fare. Kommissionens nedsatte gruppe på højt plan af 
uafhængige interessenter vedrørende administrative byrder har i sin udtalelse om 
prioritetsområdet miljø anslået, at omtrent halvdelen af de anlæg, der hører ind under Seveso 
II-direktivet, også hører ind under direktivet om industrielle emissioner. Koordination eller 
samkøring af disse typer inspektioner ville kunne reducere den administrative byrde 
vedrørende forberedelse, inspektionspersonalets fremmøde og opfølgning. Ordføreren 
tilskynder derfor medlemsstaterne til at fremme en sådan koordinering. De foreslåede 
bestemmelser om inspektionsbesøg vil bidrage til en forbedret gennemførelse og vil dermed 
øge beskyttelsesniveauet og skabe mere lige konkurrencevilkår.

4. Afsluttende bemærkninger

Den foreslåede revision af Seveso II-direktivet er nødvendig, og Kommissionen har med rette 
valgt at bibeholde beskyttelsesniveauet og ikke foretage store ændringer af 
anvendelsesområdet. Ordføreren tilslutter sig den metodologi, som Kommissionen har valgt 
for tilpasningen til CLP-forordningen. Der er, i tråd med resultatet af revisionen og 
Kommissionens forslag, ikke behov for nogen større ændringer vedrørende den 
grundlæggende struktur og hovedbestemmelserne i det nugældende direktiv. Et af de punkter, 
som ordføreren er særlig betænkelig ved, er Kommissionens forslag om at anvende 
delegerede retsakter til ændring af bilag I, der afgrænser direktivets anvendelsesområde.  
Eftersom bilag I er en essentiel del af direktivet, foreslår ordføreren, at modifikationer heraf 
kun tillades via den almindelige lovgivningsprocedure. Tilføjelsen af stoffer ville kunne føre 
til betydelige ændringer af anvendelsesområdet med potentielt store økonomiske 
indvirkninger. Europa-Parlamentet skal være i stand til at udøve sine beføjelser til fulde i 
beslutningsprocessen vedrørende sådanne tilføjelser. 


