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***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega 
seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2010)0781);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0011/2011);

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust1;

– võttes arvesse Regioonide Komitee arvamust2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2011),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. kiidab heaks oma avalduse, mis on lisatud käesolevale resolutsioonile;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 ELT C […], […], lk […].
2 ELT C […], […], lk […].
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Suurõnnetuse tagajärjed on sageli 
rängad, nagu seda on näidanud Sevesos, 
Bhopalis, Schweizerhalles, Enschedes, 
Toulouse'is ja Buncefieldis toimunud 
katastroofid. Suurõnnetuse mõju võib 
kanduda ka üle riigipiiride. Seega tuleb 
võtta asjakohased ennetavad meetmed, et 
tagada kogu ELi ulatuses kodanike, 
kogukondade ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.

(2) Suurõnnetuse tagajärjed on sageli 
rängad, nagu seda on näidanud Sevesos, 
Bhopalis, Schweizerhalles, Enschedes, 
Toulouse'is ja Buncefieldis toimunud 
katastroofid. Suurõnnetuse mõju võib 
kanduda ka üle riigipiiride. Seega tuleb 
võtta asjakohased ennetavad meetmed, et 
tagada kogu ELi ulatuses kodanike, 
kogukondade, vara ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.

Or. en

Selgitus
Komisjoni ettepanekus toodud suurõnnetuse määratluses käsitleti ka vara, viidates inimeste 
tervisele, varale või keskkonnale tõsise ohu põhjustamisele. Õigusliku sidususe tagamiseks 
tuleks „vara” lisada ka käesolevasse põhjendusse. 

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiivi lisade
muutmiseks ja erandite kehtestamiseks 
vajalike kriteeriumide kinnitamiseks
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

(23) Käesoleva direktiivi kohandamiseks 
tehnika ja teaduse arenguga ning 
direktiivi I lisa 3. osa ja II kuni VI lisa
muutmiseks tuleks komisjonile delegeerida
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt volitused õigusaktide 
vastuvõtmiseks. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistava töö käigus 
läbi asjakohased konsultatsioonid, 
sealhulgas ekspertide tasandil. 
Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
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komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus
Muudatusettepanekuga viiakse põhjendus kooskõlla uute standardklauslitega delegeeritud 
õigusaktide kohta. Lisaks täpsustatakse sellega, et delegeeritud õigusaktidega peaks olema 
võimalik muuta I lisa 3. osa (millega muudetakse reguleerimisala, kuid vaid teatavatel 
konkreetsetel juhtudel) ja II kuni VI lisa. Muudatused I lisa 1. ja 2. osas ning VII lisas võivad 
aga reguleerimisala märkimisväärselt mõjutada ning seega tuleks neid käsitleda 
seadusandliku tavamenetluse raames. 

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Kuna liikmesriigid ei saa täielikult 
täita direktiivi eesmärke ehk tagada 
inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemelist kaitset ja seda saaks 
paremini teha ELi tasandil, võib EL võtta 
meetmeid kooskõlas aluslepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(25) Kuna liikmesriigid ei saa täielikult 
täita direktiivi eesmärke ehk tagada 
inimeste tervise, vara ja keskkonna 
kõrgetasemelist kaitset ja seda saaks 
paremini teha ELi tasandil, võib EL võtta 
meetmeid kooskõlas aluslepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuspõhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev direktiiv selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud suurõnnetuse määratluses käsitleti ka vara, viidates inimeste 
tervisele, varale või keskkonnale tõsise ohu põhjustamisele. Õigusliku sidususe tagamiseks 
tuleks „vara” lisada ka käesolevasse põhjendusse. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiiviga on sätestatud eeskirjad ohtlike 
ainetega seotud suurõnnetuse vältimiseks 
ja sellest inimeste tervisele ja keskkonnale 
tuleneva mõju piiramiseks, et järjepidevalt 
ja tulemuslikult tagada kõrgetasemeline 
kaitse kogu ELis.

Direktiiviga on sätestatud eeskirjad ohtlike 
ainetega seotud suurõnnetuse vältimiseks 
ja sellest inimeste tervisele, varale ja 
keskkonnale tuleneva mõju piiramiseks, et 
järjepidevalt ja tulemuslikult tagada 
kõrgetasemeline kaitse kogu ELis.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus toodud suurõnnetuse määratluses käsitleti ka vara, viidates inimeste 
tervisele, varale või keskkonnale tõsise ohu põhjustamisele. Õigusliku sidususe tagamiseks 
tuleks „vara” lisada ka käesolevasse põhjendusse. 

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) I lisa 3. osas loetletud ained. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõikes 2 käsitletakse selgeid juhtusid, mis ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. I lisa 3. osas käsitletakse vaid erandeid konkreetsetel juhtudel, kui ained 
ei saa teatavatel tingimustel põhjustada suurõnnetust. I lisa 3. osas loetletud ained ei arvata 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja, neile kohaldatakse vaid erikohtlemist, kui ranged 
tingimused on täidetud.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „uus käitis” – käitis, mis on äsja ehitatud 
või mis alles ootab käivitamist;

4. „uus käitis” – käitis, mis on äsja ehitatud 
või mis alles ootab käivitamist või mis 
muudatuste tõttu selle paigaldistes, 
tegevuses või selles olevates ohtlike ainete 
loetelus kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse;

Or. en

Selgitus
On oluline tunnistada, et mõned käitised võivad kuuluda käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, kuna reguleerimisala muudetakse, mitte käitaja enda valiku tõttu. Sellisel 
juhul peab käitaja teavitama pädevat asutust ühe aasta jooksul (artikli 6 lõige 2). Kui aga 
käitis kuulub käesoleva direktiivi reguleerimisalasse käitaja algatatud muudatuse tõttu, peaks 
käitaja sellest juba eelnevalt teadlik olema ja teavitama pädevat asutust enne muudatuse 
algatamist. Sellisel juhul võik seda pidada uueks käitiseks.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva artikli lõikes 4 osutatud
kriteeriumide kohaselt on ilmne, et 
teatavate I lisa 1. või 2. osas nimetatud 
ainete puhul puudub suurõnnetuse 
võimalus eelkõige seoses nende füüsilise 
kuju, omaduste, klassi, kontsentratsiooni 
või tavakohase pakendamisega, võib 
komisjon kanda sellised ained delegeeritud 
õigusaktidega I lisa 3. osasse vastavalt 
artiklile 24.

1. Kui käesoleva direktiivi VII lisas 
sätestatud kriteeriumide kohaselt on ilmne, 
et teatavate I lisa 1. või 2. osas nimetatud 
ainete või segude puhul puudub teatavatel 
tingimustel suurõnnetuse võimalus 
eelkõige seoses nende füüsilise kuju, 
omaduste, klassi, kontsentratsiooni või 
tavakohase pakendamisega, ning nende 
suhtes tuleks seetõttu kohaldada erandit,
võib komisjon vastavalt artiklile 24 vastu 
võtta delegeeritud õigusaktid, et kanda 
sellised ained ja segud koos kohaldatavate 
tingimustega I lisa 3. osasse.

Or. en
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Selgitus

Tuleks täpsustada, et lõikega 1 ei arvata aineid ja segusid täielikult reguleerimisalast välja, 
vaid see on mõeldud juhtudeks, mil ained ja segud ei saa selgelt kindlaksmääratud tingimustel 
põhjustada suurõnnetuse ohtu seoses nende füüsilise kuju, omaduste, klassi, kontsentratsiooni 
või tavakohase pakendamisega. Ainete ja segude suhtes kohaldatakse erandit vaid juhul, kui I 
lisa 3. osas sätestatud tingimused on täidetud. Kuna tegemist on vaid väga konkreetsete 
juhtudega, oleks delegeeritud õigusaktide kasutamine vastuvõetav.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädevale asutusele on käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud kriteeriumide 
kohaselt esitatud piisav põhjendus, et 
konkreetses käitises või selle mis tahes 
osas olevad ning I lisa 1. või 2. osas 
nimetatud teatavad ained ei ole 
suurõnnetusohtlikud seoses käitisele 
omaste tingimustega (nt aine pakendamise 
ja hoidmise viis või paigutus ja kogused), 
võib liikmesriik, milles selline pädev 
asutus asub, otsustada käesoleva direktiivi
artiklites 7–19 sätestatud nõudeid 
asjaomase käitise suhtes mitte kohaldada.

Ilma, et see piiraks lõike 1 kohaldamist 
ning juhul, kui VII lisas osutatud 
kriteeriumide kohaselt on esitatud 
põhjendus, et konkreetses käitises või selle 
mis tahes osas olevad ning I lisa 1. või 2. 
osas nimetatud teatavad ained ei ole 
suurõnnetusohtlikud seoses käitisele 
omaste tingimuste tõttu (seoses aine 
pakendamise ja hoidmise viisi või 
paigutuse ja kogustega), võib liikmesriigi
pädev asutus otsustada käesoleva direktiivi
artiklis 9, artikli 10 punktis b, artiklis 11 
ja artikli 13 lõikes 2 sätestatud nõudeid 
asjaomase käitise suhtes mitte kohaldada.

Or. en

Selgitus

Kui lõige 1 võimaldab vaid konkreetsetel tingimustel teha teatavatele ainetele erandeid ELi 
tasandil, siis artikli 4 lõige 3 võimaldab liikmesriigi pädeval asutusel lubada erandeid 
üksikute käitiste tasandil. Kuna kaitsetase ei tohiks väheneda, tehakse ettepanek säilitada 
kõikidel juhtudel vähemalt madalama tasandi nõuded ja võimaldada kõrgema tasandi käitiste 
puhul erandeid vaid teabenõude suhtes.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab igal aastal teavitamise 
eesmärgil käesoleva lõike teises lõigus 
osutatud nimekirjad artikli 17 lõikes 2 
osutatud komiteele.

Komisjon edastab korrapäraselt
teavitamise eesmärgil käesoleva lõike 
teises lõigus osutatud nimekirjad artikli 17 
lõikes 2 osutatud komiteele.

Or. en

Selgitus

On oluline, et foorumit teavitatakse korrapäraselt pädevate asutuste poolt ette nähtud 
erandite nimekirjadest ning see peaks põhimõtteliselt toimuma sagedamini kui kord aastas. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 30. juuniks 2013 võtab komisjon artikli 
24 kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
et kehtestada kriteeriumid käesoleva 
artikli lõigetes 1 ja 3 sätestatud eesmärgil 
kasutamiseks ning et muuta vastavalt VII 
lisa.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna VII lisas kehtestatud kriteeriumitega määratakse kindlaks erandite ulatus vastavalt 
artikli 4 lõigetele 1 ja 3, moodustavad need käesoleva direktiivi olulise osa. Seega ei tohiks 
kriteeriume kehtestada delegeeritud õigusaktidega. Seadusandliku menetluse raames lisa 
täiesti tühjaks jätmine ei ole vastuvõetav. VII lisa käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
olemasolevaid kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni 26. juuni 2008. aasta otsuses 
98/433/EÜ. Komisjonil palutakse esitada ettepanek uute kriteeriumide kohta, et lisada need 
siiski alusakti. 
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Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib komisjon käesoleva 
lõike esimeses lõigus osutatud ained kanda 
I lisa 1. või 2. osasse delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 24.

Kui komisjon on seisukohal, et ohtlik 
aine, mis ei ole nimekirja kantud ning mis 
põhjustas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud meetme võtmise, tuleks kanda I 
lisa 1. või 2. osasse, esitab ta asjakohase 
seadusandliku ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt lõikele 1, milles käsitletakse täpselt kindlaksmääratud konkreetseid juhtusid, 
võib ainete lisamine 1. või 2. osasse oluliselt laiendada reguleerimisala ning avaldada 
märkimisväärset majanduslikku mõju. Kuna liikmesriigid võivad võtta vastavaid meetmeid, 
kui nad leiavad, et ohtlik aine on suurõnnetusohtlik, saavad nad vajadusel alati reageerida. 
Komisjon teavitab teisi liikmesriike. Reguleerimisala muutmine kogu ELis peaks seejärel 
siiski toimuma seadusandliku tavamenetluse raames. 

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) käitaja nimi või ärinimi ja asjaomase 
käitise täielik aadress;

a) käitaja nimi ja/või ärinimi ja asjaomase 
käitise täielik aadress;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik täpsustamiseks.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) käitise eest vastutava isiku nimi või
ametikoht, kui see erineb punktis a 
nimetatust;

c) käitise eest vastutava isiku nimi ja
ametikoht, kui see erineb punktis a 
nimetatust;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) piisav teave asjaomaste ohtlike ainete
või ainekategooriate kindlakstegemiseks;

d) piisav teave asjaomaste ohtlike ainete ja
ainekategooriate kindlakstegemiseks;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik täpsustamiseks.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asjaomase ohtliku aine või ohtlike ainete 
kogus ja füüsiline kuju;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) käitise vahetu ümbrus, asjaolud, mis 
võiksid põhjustada suurõnnetuse või 
raskendada selle tagajärgi, sealhulgas 
üksikasjad naaberkäitiste kohta, vaatamata 
nende kuulumisele või mittekuulumisele 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
samuti muud objektid, alad ja muutused,
mis võivad suurendada suurõnnetuse ohtu 
või raskendada selle tagajärgi või 
põhjustada doominoefekti.

g) käitise vahetu ümbrus, asjaolud, mis 
võiksid põhjustada suurõnnetuse või 
raskendada selle tagajärgi, sealhulgas
käitajale kättesaadavad üksikasjad 
naaberkäitiste ning muude objektide, alade 
ja muutuste kohta, mis võivad suurendada 
suurõnnetuse ohtu või raskendada selle 
tagajärgi või põhjustada doominoefekti.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et käitajatel ei pruugi alati olla juurdepääsu nõutavale teabele 
naaberkäitiste või muude objektide kohta (seotud muudatusettepanekuga, mis käsitleb artikli 
8 lõiget 1 a (uus)). 

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist;

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde, tegevuse või muudatuste
alustamist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 3 lõiget 4 käsitleva muudatusettepanekuga, 
millega muudetakse uute käitiste mõiste määratlust. 
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab, et käitaja koostaks 
dokumendi, milles ta esitab suurõnnetuse 
vältimise põhimõtted, ja tagaks nende 
põhimõtete nõuetekohase rakendamise.
Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
kehtestatakse kirjalikult. Nendega 
tagatakse inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Põhimõtted 
kujundatakse proportsionaalselt 
suurõnnetuse ohu tasemega. Need peavad 
hõlmama käitaja üldisi tegevuseesmärke ja 
-põhimõtteid, juhtkonna rolli ja vastutust 
ning käsitlema ohutuskultuuri seoses 
suurõnnetuse ohu ohjeldamisega.

1. Liikmesriik nõuab, et käitaja koostaks 
dokumendi, milles ta esitab suurõnnetuse 
vältimise põhimõtted, ja tagaks nende 
põhimõtete nõuetekohase rakendamise.
Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
kehtestatakse kirjalikult. Nendega 
tagatakse inimeste tervise, vara ja 
keskkonna kõrgetasemeline kaitse.
Põhimõtted kujundatakse 
proportsionaalselt suurõnnetuse ohu 
tasemega. Need peavad hõlmama käitaja 
üldisi tegevuseesmärke ja -põhimõtteid, 
juhtkonna rolli ja vastutust ning nendes 
tuleb välja tuua, kuidas tagatakse pidev 
kõrgetasemeline kaitse seoses 
suurõnnetuse ohuga.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ohutuskultuur” tähendus ei ole selge. Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et 
pidevalt tuleb tagada artiklis 1 osutatud kõrgetasemeline kaitse. Lisaks hõlmab 
muudatusettepanek vara, et tagada kooskõla komisjoni ettepanekus toodud suurõnnetuse 
määratlusega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist;

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde, tegevuse või muudatuste
alustamist;

Or. en
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Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 3 lõiget 4 käsitleva muudatusettepanekuga, 
millega muudetakse uute käitiste mõiste määratlust. 

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Suurõnnetuse vältimise põhimõtteid 
rakendatakse asjakohaste vahendite, 
struktuuride ja juhtimissüsteemide abil. 
Kõrgema tasandi käitiste puhul 
rakendatakse neid ohutuse juhtimise 
süsteemi abil kooskõlas III lisaga. 
Liikmesriik võib nõuda, et madalama 
tasandi käitised rakendaksid 
suurõnnetuse vältimise põhimõtteid 
ohutuse juhtimise süsteemi abil vastavalt 
suurõnnetuse ohu suurusele ning käitise 
ülesehituse või tegevuse keerukusele. 

Or. en

Selgitus

Tekst on osaliselt võetud artikli 9 lõikest 7, kuna kõnealuse sätte lisamine suurõnnetuse 
vältimise põhimõtteid käsitlevasse artiklisse, mitte ohutusaruannet käsitlevasse artiklisse, on 
loogilisem ning see parandab loetavust.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui lõike 1 kohaldamisel ei ole 
käitaja poolt artikli 6 lõike 1 punkti g 
alusel esitatav teave piisav või 
kättesaadav, tagab liikmesriik, et pädev 
asutus taotleb teavet otse naaberkäitistelt 
või -objektidelt.
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Or. en

Selgitus

Käitajal ei pruugi alati olla juurdepääsu artikli 6 lõike1 punkti g alusel nõutavale teabele. 
Pädeva asutuse juurdepääsu tagamiseks kõnealusele teabele peavad liikmesriigi tagama, et 
teavet taotletakse otse naaberkäitistelt või -objektidelt. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teevad koostööd, et teavitada üldsust ja
naaberkäitisi, keda direktiivi 
reguleerimisala ei hõlma, ning edastada 
teave käitiseväliste hädaolukorras 
toimimise plaanide koostamise eest 
vastutavale asutusele.

b) teevad koostööd, et teavitada üldsust ja
naaberobjekte, keda direktiivi 
reguleerimisala ei hõlma, ning edastada 
teave käitiseväliste hädaolukorras 
toimimise plaanide koostamise eest 
vastutavale asutusele.

Or. en

Selgitus

Segaduse vältimiseks ei tohiks kasutada terminit „käitised” objektide kohta, mis ei kuulu 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist,

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde, tegevuse või muudatuste
alustamist;

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud artikli 3 lõiget 4 käsitleva muudatusettepanekuga, 
millega muudetakse uute käitiste mõiste määratlust. 
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriik võib nõuda, et madalama 
tasandi käitised rakendaksid 
suurõnnetuse vältimise põhimõtteid 
ohutuse juhtimise süsteemi abil vastavalt 
suurõnnetuse ohu suurusele ning käitise 
ülesehituse või tegevuse keerukusele. 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte käsitleb suurõnnetuse vältimise põhimõtete rakendamist ning tuleks seega loetavuse 
parandamiseks üle viia artiklisse 7 (seotud muudatusettepanekuga, mis käsitleb artikli 7 
lõiget 4 a (uus)). 

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rajatist, käitist, hoidlat või protsessi 
või ohtlike ainete laadi või kogust 
muudetakse viisil, mis võib oluliselt 
mõjutada suurõnnetuse ohtu, tagab 
liikmesriik, et käitaja:

Kui rajatist, käitist, hoidlat või protsessi 
või ohtlike ainete laadi või kogust 
muudetakse viisil, mis võib kaasa tuua
suurõnnetuse ohu või tagajärgede 
võimendumise, tagab liikmesriik, et 
käitaja:

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse väljendiga „oluliselt mõjutama”. Kui muudatus võib kaasa tuua 
suurõnnetuse ohu või tagajärgede võimendumise, tuleks suurõnnetuse vältimise põhimõtted, 
ohutusaruanne ja ohutuse juhtimise süsteem läbi vaadata ja vajadusel neid muuta. 
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

1. Liikmesriik tagab, et V lisa 1. ja 2. osas
osutatud teave on üldsusele pidevalt 
kättesaadav, ka elektrooniliselt, ning et V 
lisa 3. osas osutatud teave tehakse 
üldsusele kättesaadavaks vähemalt 
taotluse korral. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

Or. en

Selgitus

Inspekteerimisaruannete ja ohtlike ainete loeteludega seoses võidakse majandus- ja 
turvakaalutlustel teave üldsusele kättesaadavaks teha vaid taotluse korral. Liikmesriigid 
võiksid siis ise otsustada, kas nad leiavad, et oleks asjakohane nõuda käitajatelt selle teabe 
kättesaadavaks tegemist ka veebi kaudu. Nagu on märgitud V lisa käsitlevates 
muudatusettepanekutes, peaks käitajatel olema kohustus teha veebis kättesaadavaks kergesti 
arusaadav selgitus ohtlike ainete kohta ning lisada, millal käitist inspekteeriti ja kust on 
võimalik taotleda inspekteerimisaruandeid. 

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b ja c osutatud
taotlusi juurdepääsuks teabele käsitletakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi 2003/4/EÜ artiklitele 3 ja 5.

3. Juurdepääsu lõigetes 1 ja 2 osutatud 
teabele käsitletakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2003/4/EÜ.

Or. en

Selgitus

Kuna lõike 2 punktis a osutatud teave tuleks teha kättesaadavaks ilma konkreetse taotluseta, 
ei ole selles lõikes õige kasutada „taotlusi juurdepääsuks”. Lisaks peaksid lõiked 1 ja 2 
tervikuna olema kooskõlas kogu direktiiviga 2003/4/EÜ. 
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave, mille käitaja peab esitama pärast 
suurõnnetust

Teave, mille käitaja peab esitama ja 
meetmed, mida pädev asutus peab võtma
pärast suurõnnetust

Or. en

Selgitus

Artiklis 15 ei käsitleta vaid teavet, mille käitaja peab esitama (lõige 1), vaid ka meetmeid, 
mida pädev asutus peab võtma (lõige 2).

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui võimalik, kooskõlastatakse
kõnealune inspekteerimine muude ELi 
õigusaktide kohaselt toimuva 
inspekteerimisega ja ühitatakse, kui see on 
asjakohane.

8. Kõnealune inspekteerimine
kooskõlastatakse muude ELi õigusaktide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta direktiivi 
2010/75/EL tööstusheidete kohta 
(saastuse kompleksne vältimine ja 
kontroll)1 kohaselt toimuva 
inspekteerimisega ja ühitatakse võimalikult 
suures ulatuses.
1 ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

Or. en

Selgitus

Komisjoni moodustatud halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline 
töörühm hindas, et ligikaudu pooled rajatistest, mis kuuluvad Seveso II direktiivi 
reguleerimisalasse, kuuluvad ka tööstuseheidete direktiivi alla. Kooskõlastamine või
inspekteerimiste ühitamine vähendaks ettevalmistamise, inspektorite kohalviibimise ja 
järelmeetmetega seotud halduskoormust. Võimalust vähendada nii haldusasutuste kui ka 
käitajate halduskoormust tuleks võimalikult suurel määral ära kasutada.
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Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse käesoleva direktiivi kohaselt 
pädevale asutusele laekunud teabe 
saamiseks võib tagasi lükata, kui tegemist on 
direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaste 
tingimustega.

2. Juurdepääsu käesoleva direktiivi kohasele 
teabele võib piirata, kui tegemist on direktiivi 
2003/4/EÜ artikli 4 lõike 2 kohaste 
tingimustega.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõikes 2 on sätestatud ka võimalus piirata juurdepääsu teabele, 
kui tingimused on täidetud. 

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik määrab kooskõlas 
eesmärgiga anda asjaomasele üldsusele 
laialdane juurdepääs õiguskaitsele 
kindlaks, mis moodustab küllaldase huvi ja 
õiguse kahjustuse. Sel eesmärgil loetakse 
lõike 2 punkti a tähenduses piisavaks iga 
siseriikliku õiguse nõuetele vastava 
keskkonnakaitsega tegeleva vabaühenduse 
huvi edendada keskkonnakaitset.

2. Liikmesriik määrab kooskõlas 
eesmärgiga anda asjaomasele üldsusele 
laialdane juurdepääs õiguskaitsele 
kindlaks, mis moodustab küllaldase huvi ja 
õiguse kahjustuse. Sel eesmärgil loetakse 
lõike 1 esimese lõigu punkti a tähenduses 
piisavaks iga siseriikliku õiguse nõuetele 
vastava keskkonnakaitsega tegeleva 
vabaühenduse huvi edendada 
keskkonnakaitset.

Ka esimeses lõigus osutatud 
organisatsioonidel loetakse olevat õigused, 
mida on võimalik kahjustada lõike 2 punkti 
b tähenduses.

Ka esimeses lõigus osutatud 
organisatsioonidel loetakse olevat õigused, 
mida on võimalik kahjustada lõike 1 
esimese lõigu punkti b tähenduses.

Or. en

Selgitus

Lõigud peaksid viitama lõike 1 punktidele a ja b. 
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a 
Läbivaatamine

Hiljemalt 1. juunil 2020 ja seejärel iga 
kolme aasta järel esitab komisjon artiklis 
20 osutatud teabe alusel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande, 
milles vaadatakse läbi käesoleva direktiivi 
rakendamine. Vajaduse korral lisatakse 
aruandele seadusandlik ettepanek. 

Or. en

Selgitus

Artikli 20 lõike 4 kohaselt esitavad liikmesriigid komisjonile kolme aasta aruande käesoleva 
direktiivi rakendamise kohta. Komisjon peaks rakendamise kõnealuste aruannete alusel läbi 
vaatama ja esitama vajaduse korral seadusandliku ettepaneku. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
kuni VII lisa tehnika arenguga.

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
lisa 3. osa ja II kuni VI lisa tehnika ja 
teaduse arenguga.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktidega peaks olema võimalik muuta I lisa 3. osa (millega muudetakse 
reguleerimisala, kuid vaid täpselt kindlaksmääratud konkreetsetel juhtudel) ja II kuni VI lisa. 
Muudatused I lisa 1. ja 2. osas ning VII lisas võivad reguleerimisala märkimisväärselt 
mõjutada ning seega tuleks neid käsitleda seadusandliku tavamenetluse raames. 
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Komisjonile antud õiguse suhtes võtta 
vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse 
käesolevas artiklis sätestatud tingimusi.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artiklites 4 ja 23 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks
alates ...* õigus võtta vastu artiklites 4 ja 
23 osutatud delegeeritud õigusakte.

1 a. Euroopa Parlament või nõukogu võib 
artiklites 4 ja 23 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses kindlaksmääratud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

2. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle 
üheaegselt teatavaks Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule.

3. Delegeeritud aktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile artiklites 
25 ja 26 sätestatud tingimustel.

3. Artiklite 4 ja 23 kohaselt vastu võetud
delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, 
kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei 
ole esitanud vastuväiteid kahe kuu jooksul 
pärast kõnealusest õigusaktist teatamist 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule või 
kui Euroopa Parlament ja nõukogu on 
mõlemad enne nimetatud ajavahemiku 
lõppemist komisjonile teatanud, et nad ei 
kavatse vastuväiteid esitada. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel võib 
seda ajavahemikku kahe kuu võrra 
pikendada.
_____________
* Väljaannete talitus: palun lisada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 25 välja jäetud
Delegeerimise tagasivõtmine

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 24 osutatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta.
2. Institutsioon, kes on algatanud volituse 
tühistamise otsustamiseks sisemenetluse, 
teatab sellest mõistliku aja jooksul enne 
lõpliku otsuse tegemist teisele 
institutsioonile ja komisjonile, märkides 
volitused, mis võidakse tühistada ja 
tühistamise põhjused.
3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 välja jäetud
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
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teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu 
Teatajas ning see jõustub aktis nimetatud 
kuupäeval.
Delegeeritud õigusakti võib avaldada 
Euroopa Liidu Teatajas ja see võib 
jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, 
kui nii Euroopa Parlament kui nõukogu 
on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab delegeeritud õigusaktile vastuväite, 
siis õigusakt ei jõustu. Delegeeritud 
õigusakti suhtes vastuväited esitanud 
institutsioon esitab ka nende põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 3. osa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ained ja segud, mis on käesolevast 
direktiivist artikli 2 lõike 2 punkti h või
artikli 4 lõike 1 kohaselt välja jäetud

Ained ja segud, mille suhtes kohaldatakse
artikli 4 lõike 1 kohaselt erandit

Or. en

Selgitus

Seotud artikli 2 lõike 2 punkti h käsitleva muudatusettepanekuga, millega punkt h jäetakse 
välja. Ainete ja segude suhtes kohaldatakse erandit vaid teatavatel tingimustel.  



PE464.978v01-00 26/35 PR\867769ET.doc

ET

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 3. osa – 3. veeru pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kogus (kui on kohaldatav) Kogus

Or. en

Selgitus

Ainete ja segude suhtes kohaldatakse erandit vaid teatavatel tingimustel. 

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 3. osa – 4. veeru pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muud tingimused, mis on kohaldatavad Muud tingimused

Or. en

Selgitus

Ainete ja segude suhtes kohaldatakse erandit vaid teatavatel tingimustel.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ohutuskultuur – meetmed
ohutuskultuuri hindamiseks ja 
arendamiseks;

v) pidev kõrgetasemeline kaitse –
meetmed, millega tagatakse pidev 
kõrgetasemeline kaitse seoses 
suurõnnetuse ohuga;

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, mida mõeldakse terminiga „ohutuskultuur” (seotud artikli 7 lõiget 1 käsitleva 
muudatusettepanekuga). Muudatusettepanekuga täpsustatakse, et pidevalt tuleb tagada 
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artiklis 1 osutatud kõrgetasemeline kaitse. 

Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) personali koolitamise kord vastavalt 
ülesannetele, mida nad peavad täitma, ja 
vajaduse korral selle korra 
kooskõlastamine väljaspool käitist 
paiknevate hädaabiteenistustega. 

Or. en

Selgitus

Seveso II direktiivi (96/82/EÜ) IV lisa punkti 1 alapunkti f kohaselt oli kohustuslik lisada 
teave personali koolitamise kohta. Komisjon ei lisanud seda Seveso III direktiivi IV lisasse. 
Kuna koolitus on oluline, tuleks see lisasse taas sisestada.

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käitise tegevusala(de) kergesti 
arusaadav selgitus.

3. Käitise tegevusala(de) ja asjaomaste 
ohtlike ainete kergesti arusaadav selgitus.

Or. en

Selgitus

On oluline, et üldsusele edastatav teave, sealhulgas teave ohtlike ainete kohta, on arusaadav 
ja lihtsalt sõnastatud. Tehnilisem teave võib mõnel juhul majandus- või turvakaalutlustel olla 
konfidentsiaalne. Liikmesriigid saavad ise otsustada, kas nad soovivad ka tehnilised 
nimetused ja tehnilise teabe veebis avaldada, kooskõlas V lisa 2. a osa (uus) lõiget 1 käsitleva 
muudatusettepanekuga, või ei pea nad seda asjakohaseks majandus- või turvakaalutlustel.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käitises olevate ja suurõnnetuse ohtu 
tekitada võivate ainete ja segude 
tavanimetused või I lisa 1. osaga 
hõlmatud ohtlike ainete puhul 
üldnimetused või üldised 
ohuklassifikatsioonid koos peamiste 
ohtlike omaduste loetlemisega.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

On oluline, et üldsusele edastatav teave, sealhulgas teave ohtlike ainete kohta, on arusaadav 
ja lihtsalt sõnastatud. Seega käsitletakse kergesti arusaadavat teavet V lisa 1. osa punktis 3 
ning üksikasjalikku tehnilist teavet V lisa 2. a osa (uus) lõikes 1, mille kohaselt liikmesriigid 
saavad ise otsustada, kas teave tuleks avaldada veebis või esitada taotluse korral.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kokkuvõtlik faktiteave artikli 19 
kohaselt toimunud inspekteerimise kohta 
ja viimaste inspekteerimisaruannete 
tähtsamatest tulemustest ning viide või 
link sellekohasele inspekteerimisplaanile.

6. Teave selle kohta, millal toimus 
viimane inspekteerimine artikli 19 
kohaselt ning kust on võimalik taotleda 
inspekteerimiste tähtsamaid tulemusi ja 
asjaomast inspekteerimiskava.

Or. en

Selgitus

Üldsusele on oluline teada, et viiakse läbi inspekteerimisi. Üksikasjalikum teave tuleks 
kättesaadavaks teha vähemalt taotluse korral kooskõlas V lisa 2. a osa (uus) lõiget 1 käsitleva 
muudatusettepanekuga. Liikmesriigid saavad seega ise otsustada, kas nad avaldavad ka 
inspekteerimisega seotud tehnilisema teabe veebis või ei pea nad seda asjakohaseks 
majandus- või turvakaalutlustel.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. a osa (uus) – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. a osa 
Teave, mis tehakse kättesaadavaks 
vähemalt taotluse korral kõigi käesoleva 
direktiiviga hõlmatud asutuste puhul: 

Or. en

Selgitus

V lisa 3. osas määratakse kindlaks, milline teave tuleb teha kättesaadavaks vähemalt taotluse 
korral. Liikmesriigid saavad ise otsustada, kas nad avaldavad selle teabe ka veebis või ei pea 
nad seda asjakohaseks majandus- või turvakaalutlustel. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. a osa (uus) – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käitises olevate ja suurõnnetuse ohtu 
tekitada võivate ainete ja segude 
tavanimetused või I lisa 1. osaga 
hõlmatud ohtlike ainete puhul 
üldnimetused või üldised 
ohuklassifikatsioonid koos peamiste 
ohtlike omaduste loetlemisega.

Or. en

Selgitus

V lisa 3. osas määratakse kindlaks, milline teave tuleb teha kättesaadavaks vähemalt taotluse 
korral. Liikmesriigid saavad ise otsustada, kas nad avaldavad selle teabe ka veebis või ei pea 
nad seda asjakohaseks majandus- või turvakaalutlustel. 
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. a osa (uus) – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kokkuvõtlik faktiteave artikli 19 
kohaselt toimunud inspekteerimiste ja 
viimaste inspekteerimisaruannete 
tähtsamate tulemuste kohta ning 
asjaomane inspekteerimiskava.

Or. en

Selgitus

V lisa 3. osas määratakse kindlaks, milline teave tuleb teha kättesaadavaks vähemalt taotluse 
korral. Liikmesriigid saavad ise otsustada, kas nad avaldavad selle teabe ka veebis või ei pea 
nad seda asjakohaseks majandus- või turvakaalutlustel. 

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

KRITEERIUMID ERANDI 
TEGEMISEKS VASTAVALT 
ARTIKLILE 4

KRITEERIUMID ERANDI 
TEGEMISEKS VASTAVALT 
ARTIKLILE 4
Artikli 4 lõigete 1 ja 3 kohast erandit võib 
kohaldada, kui vähemalt üks järgmistest 
üldkriteeriumidest on täidetud:
1. Aine füüsiline kuju
Tahked ained, millest tavapärastes 
tingimustes ja põhjendatult eeldatavates 
ebatavalistes tingimustes ei vabane ainet 
või energiat, mis võiks tekitada 
suurõnnetuse ohu.
2. Säilitusviis ja kogused
Ained, mis on pakendatud või mida 
säilitatakse sellisel viisil ja sellistes 
kogustes, mille puhul mis tahes 
tingimustes vabanev maksimaalne kogus 
ei saa tekitada suurõnnetuse ohtu.
3. Asukoht ja kogused
Ained, mille kogused ja kaugus muudest 
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ohtlikest ainetest (käitises või mujal) on 
selline, et need ei saa iseseisvalt ega 
koostoimes muude ohtlike ainetega 
tekitada suurõnnetuse ohtu.
4. Klassifikatsioon
Ained, mida käsitletakse ohtlike ainetena 
vastavalt nende üldklassifikatsioonile 
käesoleva direktiivi I lisa 1. osas, kuid mis 
ei saa tekitada suurõnnetuse ohtu, 
mistõttu üldklassifikatsioon ei sobi sel 
eesmärgil kohaldamiseks.

Or. en

Selgitus

Kuna VII lisas kehtestatud kriteeriumitega määratakse kindlaks erandite ulatus vastavalt 
artikli 4 lõigetele 1 ja 3, moodustavad need käesoleva direktiivi olulise osa. Seega ei tohiks 
kriteeriume kehtestada delegeeritud õigusaktidega. Seadusandliku menetluse raames lisa 
täiesti tühjaks jätmine ei ole vastuvõetav. Muudatusettepanek hõlmab olemasolevaid 
kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni 26. juuni 2008. aasta otsuses 98/433/EÜ. Komisjonil 
palutakse esitada ettepanek uute kriteeriumide kohta, et lisada need siiski alusakti. 
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SELETUSKIRI

1. Taust
Suurtes tööstusõnnetustes, nagu Sevesos (Itaalia, 1976), Bhopalis (India, 1984), 
Schweizerhalles (Šveits, 1986), Enschedes (Madalmaad, 2000), Toulouse’is (Prantsusmaa, 
2001) ja Buncefieldis (Ühendkuningriik, 2005) toimunud katastroofides on hukkunud palju 
inimesi, hävinud avalik ja eraomand ning need on kahjustanud keskkonda ja läinud maksma 
miljardeid eurosid. Selleks et vähendada selliste õnnetuste tõenäosust ja leevendada nende 
tagajärgi võttis EL esmalt vastu direktiivi 82/501/EMÜ (Seveso I direktiiv) ning hiljem 
praeguse direktiivi 96/82/EÜ (Seveso II direktiiv), muudetud direktiiviga 2003/105/EÜ, mis 
hõlmab ligikaudu 10 000 asutust, kus on ohtlikke aineid (või nende segusid) piisavalt 
suurtes kogustes, et tekitada suurõnnetuse ohtu. Selles käsitletakse käitajate ja 
liikmesriikide ametiasutuste kohustusi, et vältida õnnetusi ja piirata nende tagajärgi. Käitajate 
kohustused on direktiivi kohaselt astmelised – mida suuremad on ainete kogused, seda 
rangemad on eeskirjad. Kõik käitajad, kelle käitised kuuluvad direktiivi reguleerimisalasse, 
peavad edastama teatise pädevale asutusele ning kehtestama suurõnnetuse vältimise 
põhimõtted. Lisaks peavad nn kõrgema tasandi käitiste käitajad töötama välja 
ohutusaruande, ohutuse juhtimise süsteemi ja hädaolukorras toimimise plaani. 

Miks tuleks Seveso II direktiivi muuta? 
ELi CLP-määrusega (määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist) rakendatakse ÜRO ühtset ülemaailmset 
kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi (GHS). CLP-eeskirjad jõustuvad 
1. juunil 2015.
Seveso II direktiivi I lisas on loetletud selle reguleerimisalasse kuuluvad ohtlikud ained, 
viidates varasemates klassifikatsiooni käsitlevates direktiivides 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ 
sätestatule. Kuna CLP-määrus asendab need direktiivid, tuleb seega uued CLP-eeskirjad 
lisada Seveso II direktiivi järgmise tasandi õigusaktidega.

Komisjoni lähenemisviis
Pidades silmas CLP-määrusega vastavusseviimise vajadust, otsustas komisjon 2008. aastal 
algatada Seveso direktiivi põhjalikuma läbivaatamise. Läbivaatamise põhjal jõudis 
komisjon järeldusele, et üldiselt on olemasolevad sätted asjakohased ja suuremaid 
muudatusi seoses põhistruktuuri ja põhiliste õigusnormidega ei ole vaja teha. 

Komisjon tegi siiski ettepaneku oluliste muudatuste kohta seoses keskkonnainfo 
kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu 
poole pöördumise Århusi konventsiooni rakendamisega ning interneti üha kasvava 
kasutamisega. Lisaks tegi komisjon ettepaneku muuta inspekteerimist käsitlevad 
olemasolevad nõuded rangemaks. 
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2. Juhtpõhimõtted 

Raportöör juhindus komisjoni ettepanekule oma muudatusettepanekute esitamisel järgmistest 
põhimõtetest:

 praegune direktiiv paistab hästi toimivat; raportöör ei pea vajalikuks suuremate 
muudatuste tegemist seoses põhistruktuuri ja põhiliste õigusnormidega;

 muutmine on vajalik, kuna direktiiv tuleb CLP-määrusega vastavusse viia;
 kuna üksühene kohandamine ei ole võimalik, tuleks vastavusseviimisel säilitada 

vähemalt sama kaitsetase kui praeguses direktiivis; 
 parandusmehhanismid on vajalikud, et käsitleda ettekavatsemata muudatusi 

reguleerimisalas;
 ainete registreerimisest ja klassifitseerimisest tulenevad teatavad kohustused on juba 

kokku lepitud REACH- ja CLP-määruste raames; seega ei tohiks muutmist kasutada 
arutelude taasalustamiseks selliste kohustuste teemal (nt laboratoorsete uuringute 
teostamine); 

 muudatused, mis tehakse kehtivasse direktiivi, peaksid parandama rakendamist ja 
jõustamist ning seega laiendama võrdseid tingimusi ja võimaluse korral vähendama 
tööstuse halduskoormust;

 kõrgetasemelise kaitse tagamiseks on oluline tagada juurdepääs teabele, üldsuse 
osalemine otsustamises ja juurdepääs õiguskaitsele; 

 võimaliku doominoefekti vältimiseks tuleb tagada sujuv koostöö ja teabevahetus 
pädevate asutuste, käitiste ja naaberobjektide vahel.

3.  Põhiküsimused

a) I lisa vastavusseviimine CLP-määrusega
CLP-määrusega kehtestatakse uus, keerulisem klassifitseerimissüsteem eelkõige mis puutub 
inimeste kokkupuutesse ohtlike ainetega ja sellest tulenevate terviseriskide põhjuslikku 
seosesse.

Varasema klassifitseerimissüsteemi alusel jagati ained toksilisuse astme väljendamiseks vaid 
kahte toksilisuse kategooriasse (T ja T+) ning eristamine vastavalt kokkupuute viisile 
ohtliku ainega ei olnud võimalik.

Uue klassifitseerimissüsteemiga kehtestatakse kolm toksilisuse kategooriat (1., 2. ja 
3. kategooria akuutne toksilisus), mida on veelgi täpsustatud viie kokkupuuteviisiga
(suukaudne, nahakaudne, sissehingatav gaas, sissehingatav aur ja sissehingatav aerosool).

Uue süsteemi lisandväärtus seisneb inimeste elule ja tervisele põhjustatava ohu täpsemas
tuvastamismeetodis, võttes arvesse järgimisi tegureid:
– inimeste kokkupuute laad ohtlike ainetega erinevate kokkupuuteviiside puhul; 
– ohtliku aine poolt inimeste elule põhjustatava ohu tase, mida näitab kõnealuse aine 
akuutse toksilisuse kategooria (tuleneb uuringutest aine surmava doosi või surmava 
kontsentratsiooni parameetri kohta).

Kuna teaduslike tõendite kohaselt põhjustavad eespool nimetatud kolme akuutse toksilisuse 
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kategooriasse kuuluvad ained vastuvõetamatut ohtu inimeste tervisele, pidades silmas 
nende surmavaid tagajärgi või pikaajalisi kahjustusi, käsitletakse direktiivis kõnealustesse 
kategooriatesse kuuluvad aineid, mis on Seveso direktiivi puhul asjakohased. 

Praegu kättesaadava teabe põhjal paistab, et komisjoni ettepanekuga säilitatakse sama 
kaitsetase ning toimub vaid väike muutus asjaomastes asutustes. Raportöör otsustas seega
kasutada sama lähenemisviisi. 

b) Erandite raamistik
Komisjoni kavandatav erandite mehhanism võimaldab kogu ELi hõlmavat erandit aine suhtes 
või liikmesriigi tasandil konkreetsele käitisele tehtud erandit, mis põhineb ühtlustatud 
kriteeriumidel. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada mõlemaid delegeeritud õigusaktidega. 
Raportöör ei toeta seda lähenemisviisi järgmistel põhjustel:

 erandite tegemise ühtlustatud kriteeriumid tuleks kindlaks määrata juba alusaktis, 
mitte delegeeritud õigusaktidega; 

 võimaldades pädeval asutusel tühistada kõik artiklitest 7 kuni 19 tulenevad 
kohustused, võib väheneda kaitsetase; seega tehakse ettepanek lubada pädeval 
asutusel tühistada vaid kõrgema tasandi käitiste teabenõuded (artikkel 9, artikli 10 
lõige b ja artikli 13 lõige 2). 

Tuleb rõhutada, et raportööri ettepaneku kohaselt ei too aine suhtes erandi kohaldamine kaasa 
aine täielikku väljaarvamist direktiivi reguleerimisalast. Sellega määratakse pigem kindlaks 
konkreetsed tingimused (nt pakendamise viis), mille korral ei saa aine põhjustada 
märkimisväärset ohtu. 

c) Juurdepääs teabele, üldsuse osalemine otsustamises ja juurdepääs õiguskaitsele
Raportöör toetab komisjoni ettepanekut seoses teabe taseme ja kvaliteedi parandamisega, 
üldsuse osalemisega otsustusprotsessis ja juurdepääsuga õiguskaitsele. Üldsusel peab olema 
piisavalt teavet ning otsene juurdepääs sellisele teabele, mis on asjakohane otsustusprotsessis 
osalemiseks ja õnnetuse korral reageerimiseks. Samas peab avaldatud teave olema siiski 
arusaadav. Kui see on vajalik ja asjakohane majandus- ja turvakaalutlustel, tuleb tagada teabe 
konfidentsiaalsus. V lisas käsitletakse teavet, mis tuleb üldsusele pidevalt kättesaadavaks teha, 
muu hulgas veebi kaudu. Punkt 4 (tehniline teave ohtlike ainete kohta) ja punkt 6 
(inspekteerimiste tulemused) võivad olla liiga üksikasjalikud ja tehnilised ning tekitada 
konfidentsiaalsusprobleeme. Raportöör teeb seega ettepaneku kehtestada nõue teha veebis 
kättesaadavaks kergesti arusaadav selgitus ohtlike ainete kohta ning lisada, millal käitist 
inspekteeriti. Üksikasjalikum ja erialasem teave ohtlike ainete ja inspekteerimiste kohta 
tuleks kättesaadavaks teha vähemalt taotluse korral. Liikmesriigid saavad siis ise otsustada, 
kas nad leiavad, et on asjakohane teha veebi kaudu kättesaadavaks ka üksikasjalikum ja 
tehnilisem teave. 
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d) Inspekteerimine
Komisjon muudab inspekteerimist käsitlevad nõuded rangemaks. Inspekteerimise sageduse 
osas järgitakse tööstuseheidete direktiivi 2010/75/EL artiklit 23, mille kohaselt kahe 
kohapealse kontrollimise vaheline ajavahemik ei ületa kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte 
aastat ja madalaima riskiga käitiste puhul kolme aastat. Komisjoni moodustatud 
halduskoormust käsitlev sõltumatute huvirühmade kõrgetasemeline töörühm hindas oma 
arvamuses keskkonna kui esmatähtsa valdkonna kohta, et ligikaudu pooled rajatistest, mis 
kuuluvad Seveso II direktiivi reguleerimisalasse, kuuluvad ka tööstuseheidete direktiivi alla. 
Kooskõlastamine või sellist tüüpi inspekteerimiste ühitamine vähendaks ettevalmistamise, 
inspektorite kohalviibimise ja järelmeetmetega seotud halduskoormust. Seega julgustab 
raportöör liikmesriike hõlbustama sellist kooskõlastamist. Inspekteerimist käsitlevad 
kavandatavad sätted aitavad parandada rakendamist ning suurendavad seeläbi kaitsetaset ja 
laiendavad võrdseid tingimusi.

4. Kokkuvõtvad märkused

Seveso II direktiivi kavandatav muutmine on vajalik ning komisjoni tegi õige otsuse, 
säilitades sama kaitsetaseme ja vältides suuri muudatusi reguleerimisalas. Raportöör toetab 
komisjoni valitud lähenemisviisi direktiivi vastavusseviimiseks CLP-määrusega. Kooskõlas 
läbivaatamise tulemuste ja komisjoni ettepanekuga ei ole vaja teha suuremaid muudatusi 
seoses olemasoleva direktiivi põhistruktuuri ja põhiliste õigusnormidega. Raportöörile 
valmistab suurimat muret komisjoni ettepanek kasutada delegeeritud õigusakte, et muuta I 
lisa, milles määratakse kindlaks direktiivi reguleerimisala. Kuna I lisa on direktiivi oluline 
osa, teeb raportöör ettepaneku lubada muudatuste tegemist vaid seadusandliku tavamenetluse 
teel. Ainete lisamine võib reguleerimisala oluliselt muuta ning avaldada märkimisväärset 
majanduslikku mõju. Euroopa Parlamendil peaks olema võimalik selliseid täiendusi 
käsitlevates otsustusprotsessides oma volitusi täielikult rakendada. 


