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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista
aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2010)0781),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
sekä 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0011/2011),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja sisämarkkina-
ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnot (A7-0000/2011),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan lausuman/julistuksen;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 EUVL C ...
2 EUVL C ...
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Suuronnettomuuksilla on usein vakavia 
seurauksia, kuten on käynyt ilmi Seveson, 
Bhopalin, Schweizerhallen, Enscheden, 
Toulousen ja Buncefieldin kaltaisissa 
onnettomuuksissa. Lisäksi vaikutukset 
saattavat ulottua kansallisten rajojen yli.
Tämä korostaa tarvetta varmistaa, että 
toteutetaan tarvittavat varotoimenpiteet, 
joilla koko unionissa voidaan taata 
kansalaisten, yhteisöjen ja ympäristön 
korkeatasoinen suojelu.

(2) Suuronnettomuuksilla on usein vakavia 
seurauksia, kuten on käynyt ilmi Seveson, 
Bhopalin, Schweizerhallen, Enscheden, 
Toulousen ja Buncefieldin kaltaisissa 
onnettomuuksissa. Lisäksi vaikutukset 
saattavat ulottua kansallisten rajojen yli.
Tämä korostaa tarvetta varmistaa, että 
toteutetaan tarvittavat varotoimenpiteet, 
joilla koko unionissa voidaan taata 
kansalaisten, yhteisöjen, omaisuuden ja 
ympäristön korkeatasoinen suojelu.

Or. en

Perustelu
"Omaisuus" sisältyi komission ehdotukseen suuronnettomuuden määrittelyn yhteydessä, ja 
siinä viitattiin omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvaan vakavaan vaaraan. Juridisen 
yhdenmukaisuuden perusteella "omaisuus" olisi lisättävä myös tähän johdanto-osan 
kappaleeseen.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi annettava valtuudet
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti poikkeuksien 
myöntämistä koskevien kriteerien 
vahvistamiseksi ja tämän asetuksen
liitteiden muuttamiseksi.

(23) Tämän direktiivin mukauttamiseksi 
tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen,
komissiolle olisi siirrettävä valtuudet
antaa säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan mukaisesti muutosten tekemiseksi
tämän direktiivin liitteessä I olevaan 3 
osaan ja liitteisiin II-VI. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset myös asiantuntijatasolla. 
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Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle samanaikaisesti, hyvissä ajoin 
ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu
Tällä tarkistuksella johdanto-osan kappale yhdenmukaistetaan delegoituja säädöksiä 
koskeviin uusiin normilausekkeisiin. Tarkistuksella selkeytetään lisäksi, että delegoiduilla 
säädöksillä olisi mahdollista muuttaa liitteessä I olevaa 3 osaa (mikä muuttaisi 
soveltamisalaa, mutta vain erityistapauksissa) ja liitteitä II-VI. Liitteessä I olevien 1 ja 2 
osien sekä liitteen VII muutoksilla voi sitä vastoin olla suuria vaikutuksia soveltamisalaan, 
minkä vuoksi niitä olisi käsiteltävä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti Tarkistus

(25) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa toimien tavoitetta, joka on 
ihmisten terveyden ja ympäristönsuojelun 
korkea taso, vaan se voidaan saavuttaa 
paremmin unionin tasolla, joten unioni voi 
toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

(25) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
toteuttaa toimien tavoitetta, joka on 
ihmisten terveyden, omaisuuden ja 
ympäristönsuojelun korkea taso, vaan se 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, joten unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi,

Or. en

Perustelu

"Omaisuus" sisältyi komission ehdotukseen suuronnettomuuden määrittelyn yhteydessä, ja 
siinä viitattiin omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvaan vakavaan vaaraan. Juridisen 
yhdenmukaisuuden perusteella "omaisuus" olisi lisättävä myös tähän johdanto-osan 
kappaleeseen.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
sellaisten suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi, joissa on mukana 
vaarallisia aineita, ja rajoittaa niiden 
ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia 
seurauksia, jotta koko yhteisössä voitaisiin 
taata yhdenmukaisesti ja tehokkaasti 
korkea turvallisuuden taso.

Tässä direktiivissä vahvistetaan säännöt 
sellaisten suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi, joissa on mukana 
vaarallisia aineita, ja rajoittaa niiden 
ihmisiin, omaisuuteen ja ympäristöön 
kohdistuvia seurauksia, jotta koko 
yhteisössä voitaisiin taata yhdenmukaisesti 
ja tehokkaasti korkea turvallisuuden taso.

Or. en

Perustelu

"Omaisuus" sisältyi komission ehdotukseen suuronnettomuuden määrittelyn yhteydessä, ja 
siinä viitattiin omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvaan vakavaan vaaraan. Juridisen 
yhdenmukaisuuden perusteella "omaisuus" olisi lisättävä myös tähän johdanto-osan 
kappaleeseen.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) liitteessä I olevassa 3 osassa 
lueteltuihin aineisiin. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä 2 artiklan 2 kohta koskee direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jääviä selkeitä 
tapauksia. Liitteessä I olevan 3 osa koskee erityistapauksille myönnettyjä poikkeuksia, joissa 
aineet eivät tietyissä olosuhteissa aiheuttamaan suuronnettomuusvaaraa. Liitteessä I olevassa 
3 osassa luetellut aineet eivät ole tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella, niitä 
kohdellaan vain erityisellä tavalla, jos tiukat vaatimukset täyttyvät. 
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Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ’uudella tuotantolaitoksella’ laitosta, 
joka on vasta rakennettu tai jonka 
toimintaa ei ole vielä aloitettu;

4. 'uudella tuotantolaitoksella' laitosta, joka 
on vasta rakennettu tai jonka toimintaa ei 
ole vielä aloitettu tai joka laitteistoihinsa, 
toimintaansa tai vaarallisten aineiden 
varastoonsa tehtyjen muutosten vuoksi 
kuuluu tämän direktiivin soveltamisalaan;

Or. en

Perustelu
On tärkeää tunnustaa, että eräät laitokset voivat joutua direktiivin soveltamisalaan, koska 
muutos on tapahtunut soveltamisalassa eikä toiminnanharjoittajan tekemän valinnan 
tuloksena. Siinä tapauksessa toiminnanharjoittajan on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle yhden vuoden kuluessa (6 artiklan 2 kohta). Jos laitos joutuu kuitenkin 
soveltamisalaan toiminnanharjoittajan tekemien muutosten vuoksi, toiminnanharjoittajan 
olisi oltava jo etukäteen tietoinen asiasta ja ilmoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle ennen 
muutosten aloittamista. Siinä tapauksessa kyseessä voisi olla uusi tuotantolaitos.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien perusteella on 
osoitettu, että tietyt liitteessä I olevassa 1 ja 
2 osassa mainitut aineet eivät voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa, erityisesti 
olomuotonsa, ominaisuuksiensa, 
luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen 
pakkauksensa vuoksi, komissio voi luetella 
nämä aineet liitteessä I olevassa 3 osassa 
delegoiduilla säädöksillä 24 artiklan 
mukaisesti.

1. Kun tämän direktiivin liitteessä VII 
säädettyjen kriteerien perusteella on 
osoitettu, että tietyt liitteessä I olevassa 1 ja 
2 osassa mainitut aineet tai sekoitukset 
eivät tietyissä olosuhteissa voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa, erityisesti 
olomuotonsa, ominaisuuksiensa, 
luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen 
pakkauksensa vuoksi ja ne siksi 
ansaitsevat poikkeuksen, komissio voi 
hyväksyä delegoituja säädöksiä 24 
artiklan mukaisesti ja luetella nämä aineet 
ja sekoitukset sekä niihin sovellettavat 
olosuhteet liitteessä I olevassa 3 osassa.
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Or. en

Perustelu

On syytä selventää, että 1 kohdassa ei ole tarkoitus jättää aineita ja sekoituksia kokonaan 
soveltamisalan ulkopuolelle, vaan kyse on aineista ja sekoituksista, jotka selkeästi 
määritellyissä olosuhteissa eivät voi aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa olomuotonsa, 
ominaisuuksiensa, luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen pakkauksensa vuoksi. Aineet ja 
sekoitukset kuuluvat poikkeuksen piiriin ainoastaan, jos liitteessä I olevassa 3 osassa 
määritellyt vaatimukset täyttyvät. Koska kyse on erittäin harvinaisista tilanteista, delegoitujen 
säädösten käyttäminen olisi hyväksyttävää.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos osoitetaan toimivaltaista viranomaista 
tyydyttävällä tavalla tämän artiklan 4 
kohdassa tarkoitettujen kriteerien 
perusteella, että tietyt yksittäisessä 
tuotantolaitoksessa tai sen osassa olevat ja 
liitteessä I olevassa 1 tai 2 osassa mainitut 
aineet eivät voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa 
tuotantolaitoksen erityisolosuhteiden 
kuten aineen pakkaustyypin tai 
eristystavan taikka sijainnin ja aineen 
määrien vuoksi, toimivaltaisen 
viranomaisen jäsenvaltio voi päättää, ettei 
se sovella kyseiseen tuotantolaitokseen 
tämän direktiivin 7 ja 19 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

Jollei I kohdasta muuta johdu, ja jos 
osoitetaan toimivaltaista viranomaista 
tyydyttävällä tavalla liitteessä VII
tarkoitettujen kriteerien perusteella, että 
tietyt yksittäisessä tuotantolaitoksessa tai 
sen osassa olevat ja liitteessä I olevassa 1 
tai 2 osassa mainitut aineet eivät voi 
aiheuttaa suuronnettomuuden vaaraa 
aineen pakkaustyyppiin tai eristystapaan
taikka sijaintiin ja aineen määriin 
liittyvien tuotantolaitoksen 
erityisolosuhteiden vuoksi, jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei se sovella kyseiseen 
tuotantolaitokseen tämän direktiivin 9 
artiklassa, 10 artiklan b kohdassa, 11 
artiklassa sekä 13 artiklan 2 kohdassa
esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vaikka I kohdassa sallitaan EU:n tason poikkeukset tietyille aineille ja vain 
erityisolosuhteissa, 4 artiklan 3 kohdassa annetaan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle valtuudet myöntää poikkeuksia yksittäisten laitosten tasolla. Koska suojelun 
taso ei saisi laskea, kaikissa tapauksissa ehdotetaan ainakin alemman tason vaatimusten 
säilyttämistä ja poikkeusten myöntämistä vain ylemmän tason laitosten tiedotusvaatimusten 
suhteen.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa vuosittain tämän 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
luettelot tiedoksi 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulle foorumille.

Komissio toimittaa säännöllisesti tämän 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
luettelot tiedoksi 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulle foorumille.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että foorumille tiedotetaan säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten 
myöntämistä poikkeuksista tehdyistä luetteloista, mutta periaatteessa olisi tiedotettava 
useammin kuin kerran vuodessa.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä 24 artiklan mukaisesti, jotta 
voidaan hyväksyä kriteerit, joita käytetään 
tämän artiklan 1 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi sekä liitteen VII 
muuttamiseksi.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koska liitteessä VII olevilla vaatimuksilla määritellään 4 artiklan 1 kohdasta ja 4 artiklan 3 
kohdasta myönnettävien poikkeusten laajuus, poikkeukset ovat oleellinen osa direktiiviä. Siksi 
niitä ei pitäisi ottaa käyttöön delegoiduilla säädöksillä. Liitteen jättäminen täysin tyhjäksi 
lainsäädäntömenettelyn aikana ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Liitteeseen VII esitetty 
tarkistus sisältää 26. kesäkuuta 2008 annetussa komission päätöksessä 98/433/EY vahvistetut 
vaatimukset. Komission olisi esitettävä ehdotus uusiksi vaatimuksiksi, jotta ne voidaan vielä 
sisällyttää perussäädökseen.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tarvittaessa lisätä tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitetut aineet liitteessä I olevaan 1 tai 
2 osaan delegoiduilla säädöksillä 24 
artiklan mukaisesti.

Jos komissio katsoo, että luetteloon 
kuulumaton vaarallinen aine, jonka 
vuoksi on toteutettu tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
toimi, olisi lisättävä liitteessä I olevaan 1 
tai 2 osaan, se antaa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Toisin kuin erittäin harvoihin yksittäisiin tapauksiin liittyvässä 1 kohdassa, 1 tai 2 osaan 
lisättävät aineet saattavat aiheuttaa soveltamisalaan huomattavan laajennuksen ja 
mahdollisesti suuria taloudellisia vaikutuksia. Koska jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimia, jos ne katsovat, että vaarallinen aine on suuronnettomuusvaara, jäsenvaltioiden 
toimintamahdollisuudet säilyvät joka tapauksessa ennallaan. Komissio ilmoittaa tästä muille 
jäsenvaltioille. Soveltamisalan muuttaminen koko EU:n osalta vaatisi kuitenkin edelleen 
tavallisen lainsäätämisjärjestyksen. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) toiminnanharjoittajan nimi tai
toiminimi ja kyseisen tuotantolaitoksen 
täydellinen osoite,

(a) toiminnanharjoittajan nimi ja / tai
toiminimi sekä kyseessä olevan 
tuotantolaitoksen täydellinen osoite,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä.
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Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön 
nimi tai toimi, jos on kyseessä muu henkilö 
kuin a alakohdassa tarkoitettu,

(c) tuotantolaitoksesta vastaavan henkilön 
nimi ja toimi, jos on kyseessä muu henkilö 
kuin a alakohdassa tarkoitettu,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot, joiden avulla vaaralliset aineet 
tai näiden aineiden luokka voidaan 
tunnistaa,

(d) tiedot, joiden avulla vaaralliset aineet ja
näiden aineiden luokka voidaan tunnistaa,

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään tekstiä.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) kyseis(t)en vaarallis(t)en aine(id)en 
määrä ja olomuoto,

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) tuotantolaitoksen välitön ympäristö, 
seikat, jotka voivat aiheuttaa 
suuronnettomuuksia tai pahentaa niiden 
seurauksia, mukaan luettuina tiedot 
lähistöllä sijaitsevista tuotantolaitoksista 
riippumatta siitä, kuuluvatko ne tämän 
direktiivin soveltamisalaan, sekä muut 
kohteet, alueet ja rakennushankkeet, jotka 
voisivat lisätä suuronnettomuuden ja 
onnettomuuden leviämisen 
(dominovaikutuksen) riskiä tai seurauksia.

(g) tuotantolaitoksen välitön ympäristö, 
seikat, jotka voivat aiheuttaa 
suuronnettomuuksia tai pahentaa niiden 
seurauksia, mukaan luettuina 
toiminnanharjoittajan saatavilla olevat 
tiedot lähistöllä sijaitsevista 
tuotantolaitoksista, sekä muut kohteet, 
alueet ja rakennushankkeet, jotka voisivat 
lisätä suuronnettomuuden ja 
onnettomuuden leviämisen 
(dominovaikutuksen) riskiä tai seurauksia.

Or. en

Perustelu

On selkeytettävä, että toiminnanharjoittajilla ei aina ole mahdollisuutta saada tarvittavia 
tietoja lähistöllä sijaitsevista tuotantolaitoksista tai muista kohteista (Tarkistus liittyy 8 
artiklan 1 a kohtaan (uusi) tehtyyn tarkistukseen).

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen tai toiminta aloitetaan,

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen, toiminta tai muutostyöt 
aloitetaan,

Or. en
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Perustelu

Tarkistus liittyy 3 artiklan 4 kohtaan tehtyyn tarkistukseen, jossa uusien tuotantolaitosten 
määritelmään sisältyvät muutostyöt.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden vaadittava, että 
toiminnanharjoittaja laatii asiakirjan, jossa 
toiminnanharjoittaja selostaa 
toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ("MAPP-asiakirja"), ja 
varmistaa, että näitä toimintaperiaatteita 
noudatetaan. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 
laaditaan kirjallisesti. Ne on laadittava niin, 
että ne takaavat korkeatasoisen ihmisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun. Ne on 
suhteutettava tuotantolaitoksessa 
esiintyviin suuronnettomuuden vaaroihin. 
Niissä on esitettävä toiminnanharjoittajan 
yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä 
johdon rooli ja vastuu, ja niissä on 
käsiteltävä turvallisuuskulttuuria
suuronnettomuuksien valvonnan osalta.

1. Jäsenvaltioiden vaadittava, että 
toiminnanharjoittaja laatii asiakirjan, jossa 
toiminnanharjoittaja selostaa 
toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ("MAPP-asiakirja"), ja 
varmistaa, että näitä toimintaperiaatteita 
noudatetaan. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 
laaditaan kirjallisesti. Ne on laadittava niin, 
että ne takaavat korkeatasoisen ihmisten 
terveyden, omaisuuden ja 
ympäristönsuojelun. Ne on suhteutettava 
tuotantolaitoksessa esiintyviin 
suuronnettomuuden vaaroihin. Niissä on 
esitettävä toiminnanharjoittajan yleiset 
tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä 
johdon rooli ja vastuu, ja niissä on 
osoitettava, miten suojelun korkea taso 
varmistetaan jatkuvasti 
suuronnettomuuksien valvonnan osalta.

Or. en

Perustelu

"Turvallisuuskulttuurin" käsite on epäselvä. Tarkistuksella selkeytetään, että korkea suojelun 
taso, johon 1 artiklassa viitataan, olisi varmistettava jatkuvasti. Lisäksi omaisuus on 
sisällytettävä mukaan, jotta varmistetaan yhdenmukaisuus komission ehdottaman 
"suuronnettomuuden" määritelmän kanssa.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen tai toiminta aloitetaan,

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen, toiminta tai muutostyöt 
aloitetaan,

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 3 artiklan 4 kohtaan tehtyyn tarkistukseen, jossa uusien tuotantolaitosten 
määritelmään sisältyvät muutostyöt.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. MAPP-asiakirja pannaan täytäntöön 
tarkoituksenmukaisilla keinoilla, 
rakenteilla ja hallinnointijärjestelmillä. 
Ylemmän tason laitosten osalta 
täytäntöönpano tapahtuu liitteen III 
mukaisilla 
turvallisuusjohtamisjärjestelmillä. 
Jäsenvaltiot voivat vaatia MAPP-
asiakirjan täytäntöönpanoa 
turvallisuusjohtamisjärjestelmällä, joka 
suhteutetaan suuronnettomuuksien 
vaaroihin sekä organisaation 
kompleksisuuteen ja tuotantolaitoksen 
toimintoihin.

Or. en

Perustelu

Teksti on osittain 9 artiklan 7 kohdan mukaista siksi, että MAPP-asiakirjaa koskevan 
määräyksen sisällyttäminen turvallisuusselvityksen sijasta tähän artiklaan on loogisempaa ja 
parantaa luettavuutta.
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Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos toiminnanharjoittajan 6 artiklan 
1 kohdan g alakohdan mukaisesti 
antamat 1 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät 
ole riittäviä tai saatavilla, jäsenvaltion on 
varmistettava, että toimivaltainen 
viranomainen pyytää tietoja suoraan 
lähistöllä sijaitsevilta tuotantolaitoksilta 
tai muilta kohteilta.

Or. en

Perustelu

Toiminnanharjoittaja ei ehkä aina voi saada 6 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti 
vaadittuja tietoja. Sen varmistamiseksi, että toimivaltaisella viranomaisella olisi mahdollisuus 
saada näitä tietoja, jäsenvaltion on varmistettava, että tietoja pyydetään suoraan lähistöllä 
sijaitsevilta tuotantolaitoksilta tai muilta kohteilta.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekevät yhteistyötä tiedottaakseen 
yleisölle ja viereisille tuotantolaitoksille, 
jotka eivät kuulu tämän direktiivin 
soveltamisalaan, ja toimittaakseen tietoa 
viranomaiselle, joka vastaa ulkoisten 
pelastussuunnitelmien laatimisesta.

(b) tekevät yhteistyötä tiedottaakseen 
yleisölle ja viereisille kohteille, jotka eivät 
kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, ja 
toimittaakseen tietoa viranomaiselle, joka 
vastaa ulkoisten pelastussuunnitelmien 
laatimisesta.

Or. en

Perustelu

Väärinkäsitysten välttämiseksi termiä "laitokset" ei pitäisi käyttää kohteista, jotka eivät kuulu 
tämän direktiivin soveltamisalaan.
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Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen tai toiminta aloitetaan,

(a) uusista tuotantolaitoksista 
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen, toiminta tai muutostyöt 
aloitetaan,

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy 3 artiklan 4 kohtaan tehtyyn tarkistukseen, jossa uusien tuotantolaitosten 
määritelmään sisältyvät muutostyöt.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltiot voivat vaatia alemman 
tason tuotantolaitoksia panemaan 
täytäntöön toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 
turvallisuusjohtamisjärjestelmällä, joka 
suhteutetaan suuronnettomuuksien 
vaaroihin sekä organisaation 
kompleksisuuteen ja tuotantolaitoksen 
toimintoihin. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä määräys koskee MAPP-asiakirjan täytäntöönpanoa ja siksi se olisi muutettava 7 
artiklan yhteyteen luettavuuden parantamiseksi (liittyy 7 artiklaan tehtyyn tarkistukseen (4 a 
artikla (uusi))).
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Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos laitoksen, tuotantolaitoksen, varaston, 
prosessin tai vaarallisten aineiden laadun 
tai määrien muutoksella voi olla 
merkittäviä seurauksia
suuronnettomuuksiin liittyvien vaarojen 
suhteen, jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toiminnanharjoittaja:

Jos laitoksen, tuotantolaitoksen, varaston, 
prosessin tai vaarallisten aineiden laadun 
tai määrien muutos aiheuttaa
suuronnettomuuksiin liittyvien vaarojen tai 
seurausten lisääntymistä, jäsenvaltioiden 
on huolehdittava, että toiminnanharjoittaja:

Or. en

Perustelu

Ei ole selvää, mitä "merkittävillä seurauksilla" tarkoitetaan. Jos muutos voi johtaa 
suuronnettomuusvaaraa koskevien riskien tai seurausten kasvuun, MAPP-asiakirjaa, 
turvallisuusselvitystä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmää olisi tarkasteltava uudelleen ja 
tarpeen vaatiessa uusittava.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi 
yleisön saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa. Tiedot on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa. 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V olevassa 1 ja 2 osassa 
tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi yleisön 
saatavilla, myös sähköisessä muodossa ja 
että liitteessä V olevassa 3 osassa 
tarkoitetut tiedot asetetaan vähintäänkin 
kansalaisten saataville pyydettäessä.
Tiedot on tarkistettava ja tarvittaessa 
saatettava ajan tasalle vähintään kerran 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

Tarkastuskertomusten ja vaarallisten aineiden luettelon osalta saattaa olla mahdollista, että 
taloudellisista ja turvallisuutta koskevista syistä tiedot annetaan kansalaisille vain pyynnöstä. 
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Jäsenvaltiot voivat sitten päättää itse pitävätkö ne tarkoituksenmukaisena, että 
toiminnanharjoittajat asettavat tiedot nähtäville myös internetissä. Kuten liitteeseen V 
tehdyistä tarkistuksista kävi ilmi, toiminnanharjoittajilla olisi oltava velvoite selittää 
vaaralliset aineet yksinkertaisesti internetissä ja ilmoittaa, jos tuotantolaitos on tarkastettu ja 
mistä tarkastuskertomuksia voi pyytää nähtäväksi.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa
tarkoitetut tietopyynnöt käsitellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/4/EY 3 ja 5 artiklan mukaisesti.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot
käsitellään Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska 2 artiklan a kohdassa tarkoitetut tiedot olisi annettava ilman erityistä pyyntöä, tässä 
kohdassa ei ole syytä mainita "tietopyyntöjä". Edelleen, 1 ja 2 kohtien olisi 
kokonaisuudessaan oltava direktiivin 2003/4/EY mukaisia.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiedot, jotka toiminnanharjoittajan on 
annettava suuronnettomuuden jälkeen

Tiedot, jotka toiminnanharjoittajan on 
annettava ja toimet, jotka toimivaltaisen 
viranomaisen on toteutettava 
suuronnettomuuden jälkeen

Or. en

Perustelu

Tämä 15 artikla ei koske ainoastaan tietoja, jotka toiminnanharjoittajan on annettava (1 
kohta), vaan myös toimia, jotka toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava (2 kohta).
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Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tarkastukset on mahdollisuuksien 
mukaan koordinoitava ja tilanteen 
mukaan yhdistettävä muuhun unionin 
lainsäädäntöön perustuvien tarkastusten 
kanssa.

8. Tarkastukset on koordinoitava muuhun 
unionin lainsäädäntöön ja etenkin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 
päivänä marraskuuta 2010 teollisuuden 
päästöistä (ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen) antamaan direktiiviin 
2010/75/EY¹ perustuvien tarkastusten 
kanssa ja yhdistettävä ne 
mahdollisuuksien mukaan.
¹ EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Perustelu

Komission perustama hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevä 
riippumattomien sidosryhmien korkean tason ryhmä arvioi, että noin puolet Seveso II -
direktiivin piiriin kuuluvista toimintalaitoksista kuuluu myös teollisuuden päästöjä koskevan 
direktiivin piiriin. Tarkastusten koordinointi tai integrointi vähentäisi valmistelua, 
tarkastajien läsnäoloa ja seurantaa koskevaa hallinnollista rasitusta. Mahdollisuus vähentää 
sekä hallinnon että toiminnanharjoittajien hallinnollista rasitusta olisi käytettävä hyväksi 
mahdollisimman tarkoin.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnöt, jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten tämän direktiivin perusteella 
saamia tietoja, voidaan evätä, jos direktiivin 
2003/4/EY 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät.

2. Oikeutta saada tietoja tämän direktiivin 
perusteella voidaan rajoittaa, jos direktiivin 
2003/4/EY 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt 
edellytykset täyttyvät.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan 2 kohta antaisi myös mahdollisuuden rajoittaa tietojen 
saantia tiettyjen edellytysten täytyttyä.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja mikä oikeuden 
heikentymisen tavoitteenaan antaa 
yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. 
Ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
järjestöjen edun katsotaan olevan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla riittävä.

2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja mikä oikeuden 
heikentymisen tavoitteenaan antaa 
yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. 
Ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
järjestöjen edun katsotaan olevan 1 kohdan 
ensimmäisen alakohdan a alakohdassa
tarkoitetulla tavalla riittävä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
järjestöillä katsotaan myös olevan 
oikeuksia, joita on mahdollista loukata 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla 
järjestöillä katsotaan myös olevan 
oikeuksia, joita on mahdollista loukata 1 
kohdan ensimmäisen alakohdan b 
alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Alakohtien olisi viitattava 1 artiklan a ja b alakohtaan.

Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Uudelleentarkastelu

Komissio toimittaa 1 päivään kesäkuuta 
2020 mennessä ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi Euroopan parlamentille ja 
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neuvostolle 20 artiklassa tarkoitettuihin 
tietoihin perustuvan kertomuksen, jossa 
arvioidaan tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa. Kertomukseen liitetään 
tarvittaessa säädösehdotus.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti annettava komissiolle kolmen vuoden 
välein kertomus tämän direktiivin täytäntöönpanosta. Komission olisi tarkasteltava 
täytäntöönpanoa uudelleen näiden kertomusten pohjalta ja annettava tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotus.

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Liitteessä I olevan 3 osan ja liitteiden II–
VI mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla mahdollista muuttaa liitteessä I olevaa osaa 3 (mikä muuttaa soveltamisalaa, 
mutta vain harvoissa erityistapauksissa) ja liitteitä II–VI delegoiduilla säädöksillä. Liitteessä 
I oleviin 1 ja 2 osaan sekä liitteeseen VII tehdyillä tarkistuksilla voi olla suuri vaikutus 
soveltamisalaan, ja sen vuoksi niitä olisi käsiteltävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

-1. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
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delegoituja säädöksiä sovelletaan tässä 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 ja 
23 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä.

1. Siirretään komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi valta antaa 4 ja 
23 artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä alkaen *.

1 a. Euroopan parlamentti tai neuvosto 
voi milloin tahansa peruuttaa 4 ja 23 
artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai jonakin myöhempänä, 
päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei 
vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen 
säädösten pätevyyteen.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

2. Heti kun komissio on hyväksynyt 
delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen 
tiedoksi samanaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa 
delegoituja säädöksiä sovelletaan 25 ja 26 
artiklassa säädettyjä ehtoja.

3. Säädösvallan siirron nojalla 4 ja 23 
artiklan mukaisesti annettu delegoitu 
säädös tulee voimaan ainoastaan, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
vastusta sitä kahden kuukauden kuluessa 
siitä, kun säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tai 
jos sekä Euroopan parlamentti että 
neuvosto ovat ennen kyseisen määräajan 
päättymistä ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa sitä. Euroopan 
parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä 
määräaikaa jatketaan kahdella 
kuukaudella.
_____________
*EUVL: lisätään tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en
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Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla

Komission teksti Tarkistus

25 artikla Poistetaan.
Säädösvallan siirron peruuttaminen

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron.
2. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen 
menettelyn päättääkseen, peruuttaako se 
säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan 
asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle 
kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen 
päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa 
samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa 
mahdollinen peruuttaminen koskee, ja 
mainitsee peruuttamisen syyt.
3. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, siinä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla

Komission teksti Tarkistus

26 artikla Poistetaan.
Delegoitujen säädösten vastustaminen

1. Euroopan parlamentti ja neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
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annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta määräaikaa 
pidennetään kuukaudella.
2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
ei ole määräajan päättyessä vastustanut 
delegoitua säädöstä, se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se tulee voimaan säädöksessä mainittuna 
päivänä.
Delegoitu säädös voidaan julkaista 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja 
se voi tulla voimaan ennen kyseisen 
määräajan päättymistä, jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio 
vastustaa säädöstä.
3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule 
voimaan. Säädöstä vastustava toimielin 
esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua 
säädöstä.

Or. en

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 osa – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Aineet ja seokset, joihin ei sovelleta tätä 
direktiiviä sen 2 artiklan 2 kohdan h
alakohdan ja 4 artiklan 1 kohdan nojalla

Aineet ja seokset, joihin sovelletaan 4 
artiklan 1 kohdan mukaista poikkeusta

Or. en

Perustelu

Liittyy 2 artiklan 2 kohdan h alakohtaan tehtyyn tarkistukseen, jossa poistetaan h alakohta. 
Aineisiin ja seoksiin sovelletaan poikkeusta vain erityisolosuhteissa.



PR\867769FI.doc 27/36 PE464.978v01-00

FI

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 osa 3 – kolmannen sarakkeen otsikko

Komission teksti Tarkistus

Määrä (tarvittaessa) Määrä

Or. en

Perustelu

Aineisiin ja seoksiin sovelletaan poikkeusta vain erityisolosuhteissa.

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3 osa – neljännen sarakkeen otsikko

Komission teksti Tarkistus

Muut ehdot (tarvittaessa) Muut ehdot

Or. en

Perustelu

Aineisiin ja seoksiin sovelletaan poikkeusta vain erityisolosuhteissa.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – b kohta – v luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) turvallisuuskulttuuri – toimenpiteet 
turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja 
parantamiseksi;

(v) jatkuvasti korkea suojelun taso –
toimenpiteet, joilla suojelun korkea taso 
varmistetaan jatkuvasti 
suuronnettomuuksien valvonnan osalta;

Or. en
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Perustelu

"Turvallisuuskulttuurin" käsite on epäselvä (liittyy 7 artiklan 1 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen). Tarkistuksella selkeytetään, että korkea suojelun taso, johon 1 artiklassa 
viitataan, olisi varmistettava jatkuvasti.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Järjestelyt henkilöstön 
kouluttamiseksi tehtäviin, jotka heidän 
edellytetään suorittavan, ja tarvittaessa 
tämän yhteensovittaminen ulkoisen 
pelastuspalvelun kanssa.

Or. en

Perustelu

Henkilökunnan kouluttamista koskevat tiedot oli pakko liittää Seveso II -direktiivin 
(96/82/EY) mukaisiin pelastussuunnitelmiin tämän direktiivin liitteessä IV olevan 1 osan f 
kohdan mukaisesti. Komissio ei sisällyttänyt tätä vaatimusta Seveso III -direktiivin liitteeseen 
IV. Koska koulutus on tärkeää, se olisi sisällytettävä uudestaan liitteeseen.

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Selkeästi laadittu selostus 
tuotantolaitoksen toiminnasta tai 
toiminnoista.

3. Selkeästi laadittu selostus 
tuotantolaitoksen toiminnasta tai 
toiminnoista ja niihin liittyvistä 
vaarallisista aineista.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yleisölle esitettävät tiedot ovat ymmärrettäviä ja yksinkertaisessa muodossa. 
Tämä koskee myös tietoja vaarallisista aineista. Teknisemmät tiedot saattavat joissakin 
tapauksissa olla luottamuksellisia taloudellisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä. 
Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää haluavatko ne asettaa tekniset nimet ja tiedot nähtäville 
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internetiin, kuten liitteessä V olevan 2 a osan (uusi) 1 kohdassa säädetään, vai pitävätkö ne 
tätä epätarkoituksenmukaisena taloudellisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tuotantolaitoksessa olevien 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien 
aineiden ja seosten yleisnimi tai, liitteen I 
osassa 1 mainittujen vaarallisten aineiden 
ollessa kyseessä, yleisnimet tai 
vaarallisuusluokitus, sekä maininta 
näiden aineiden pääasiallisista 
vaarallisista ominaisuuksista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että yleisölle esitettävät tiedot ovat ymmärrettäviä ja yksinkertaisessa muodossa. 
Tämä koskee myös tietoja vaarallisista aineista. Siksi yksinkertaisesti esitetyt tiedot on lisätty 
liitteessä V olevan 1 osan 3 kohtaan ja yksityiskohtaisemmat tekniset tiedot on lisätty liitteessä 
V olevan 2 a osan (uusi) 1 kohtaan, jolloin jäsenvaltiot voivat päättää onko tiedot asetettava 
nähtäville internetiin vai annettava pyydettäessä.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiivistelmä 19 artiklan nojalla tehdyistä 
tarkastuksista ja viimeisimmän 
tarkastuksen tärkeimmistä päätelmistä 
sekä siihen liittyvän tarkastussuunnitelman 
viite tai verkko-osoite.

6. Tieto siitä, koska on tehty viimeksi 19 
artiklan mukaiset tarkastukset, sekä siitä, 
mistä voi saada nähtäväksi tarkastusten 
tärkeimmät päätelmät ja
tarkastussuunnitelman.

Or. en
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Perustelu

Yleisön pitää tietää, että on tehty tarkastus. Tarkempaa tietoa olisi oltava saatavissa ainakin 
pyynnöstä; ks. liitteen V uuden 2 a osan 2 kohtaan esitetty tarkistus. Jäsenvaltiot voivat näin 
ollen päättää itse, haluavatko ne asettaa tarkastuksia koskevat tarkemmat tekniset tiedot 
nähtäville myös internetissä vai pitävätkö ne sitä epätarkoituksenmukaisena taloudellisista tai 
turvallisuuteen liittyvistä syistä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 a osa (uusi) - otsikko

Komission teksti Tarkistus

2 a osa
Tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvia tuotantolaitoksia koskevat tiedot, 
jotka on vähintään pyynnöstä asetettava 
kansalaisten saataville:

Or. en

Perustelu

Liitteessä V oleva 3 osassa määritellään millaisia tietoja on asetettava saataville vähintään 
pyynnöstä. Jäsenvaltiot voivat päättää haluavatko ne asettaa nämä tiedot nähtäville 
internetissä vai pitävätkö ne sitä epätarkoituksenmukaisena taloudellisista tai turvallisuuteen 
liittyvistä syistä.

Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 a osa (uusi) – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tuotantolaitoksessa olevien 
suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien
aineiden ja seosten yleisnimi tai, liitteen I 
osassa 1 mainittujen vaarallisten aineiden 
ollessa kyseessä, yleisnimet tai 
vaarallisuusluokitus, sekä maininta 
näiden aineiden pääasiallisista 
vaarallisista ominaisuuksista.

Or. en
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Perustelu

Liitteessä V oleva 3 osassa määritellään millaisia tietoja on asetettava saataville vähintään 
pyynnöstä. Jäsenvaltiot voivat päättää haluavatko ne asettaa nämä tiedot nähtäville 
internetissä vai pitävätkö ne sitä epätarkoituksenmukaisena taloudellisista tai turvallisuuteen 
liittyvistä syistä.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 a osa (uusi) – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tiivistelmä 19 artiklan nojalla tehdyistä 
tarkastuksista ja viimeisimmän 
tarkastuksen tärkeimmistä päätelmistä 
sekä siihen liittyvä tarkastussuunnitelma.

Or. en

Perustelu

Liitteessä V oleva 3 osassa määritellään millaisia tietoja on asetettava saataville vähintään 
pyynnöstä. Jäsenvaltiot voivat päättää haluavatko ne asettaa nämä tiedot nähtäville 
internetissä vai pitävätkö ne sitä epätarkoituksenmukaisena taloudellisista tai turvallisuuteen 
liittyvistä syistä.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII

Komission teksti Tarkistus

PERUSTEET 4 ARTIKLAN 
MUKAISTEN POIKKEUSTEN 
MYÖNTÄMISELLE

PERUSTEET 4 ARTIKLAN 
MUKAISTEN POIKKEUSTEN 
MYÖNTÄMISELLE
Edellä olevan 4 artiklan 1 ja 3 kohdan 
säännöksistä voidaan myöntää poikkeus, 
jos vähintään yksi seuraavista 
yleisperusteista täyttyy:
1. Aineen fysikaalinen olomuoto
Sellaiset kiinteässä muodossa olevat 
aineet, joista ei voi tavanomaisissa 
olosuhteissa ja kohtuullisesti 
ennakoitavissa epätavallisissa 
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olosuhteissa vapautua sellaista ainetta tai 
energiaa, joka saattaisi aiheuttaa 
suuronnettomuusvaaran.
2. Säilytystapa ja määrä
Aineet, jotka on pakattu tai joita 
säilytetään siten ja sellaisina määrinä,
ettei niiden vapauttaminen suurimpana 
mahdollisena määränä voi missään 
olosuhteissa aiheuttaa 
suuronnettomuusvaaraa.
3. Sijainti ja määrä
Aineet, jotka ovat sellaisina määrinä ja 
sellaisen välimatkan päässä muista 
vaarallisista aineista (joko laitoksessa tai 
muussa paikassa), etteivät ne voi itse 
aiheuttaa suuronnettomuusvaaraa eivätkä 
yhdessä muiden vaarallisten aineiden 
kanssa saada aikaan suuronnettomuutta.
4. Luokitus
Aineet, jotka on määritelty vaarallisiksi 
aineiksi tämän direktiivin liitteen I osassa 
1 olevan luokituksen perusteella, mutta 
jotka eivät voi aiheuttaa 
suuronnettomuusvaaraa, minkä vuoksi 
luokitus ei sovellu käytettäväksi tässä 
yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Koska liitteessä VII olevilla vaatimuksilla määritellään 4 artiklan 1 kohdasta ja 4 artiklan 3 
kohdasta myönnettävien poikkeusten laajuus, poikkeukset ovat oleellinen osa direktiiviä. Siksi 
niitä ei pitäisi ottaa käyttöön delegoiduilla säädöksillä. Liitteen jättäminen täysin tyhjäksi 
lainsäädäntömenettelyn aikana ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Tarkistus sisältää 26. 
kesäkuuta 2008 annetussa komission päätöksessä 98/433/EY vahvistetut vaatimukset. 
Komission olisi esitettävä ehdotus uusiksi vaatimuksiksi, jotta ne voidaan vielä sisällyttää 
perussäädökseen.
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PERUSTELUT

1. Taustaa
Suuronnettomuudet, kuten Seveso (Italia, 1976), Bhopal (Intia, 1984), Schweizerhalle 
(Sveitsi, 1986), Enschede (Hollanti, 2000), Toulouse (Ranska 2001) ja Buncefield (Iso-
Britannia, 2005), ovat vaatineet lukuisia ihmishenkiä, tuhonneet julkista ja yksityistä 
omaisuutta, pilanneet ympäristöä ja aiheuttaneet jopa miljardien eurojen kustannukset. 
Tällaisten onnettomuuksien ja niiden seurausten estämiseksi EU on antanut direktiivit 
82/501/ETY (Seveso I) ja 96/82/EY (Seveso II). Niitä on muutettu direktiivillä 2003/105/EY 
kattamaan noin 10 000 laitosta, joissa on vaarallisia aineita (tai niiden seoksia) niin suurina 
määrinä, että ne voivat aiheuttaa suuronnettomuuden. Direktiiviin sisältyy 
toiminnanharjoittajien ja jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuus ehkäistä onnettomuuksia 
ja rajoittaa niiden seurauksia. Toiminnanharjoittajien velvoitteet on järjestetty vaiheittain. 
Säännöt ovat sitä tiukemmat, mitä suurempi on aineiden määrä. Kaikkien direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajien on toimitettava tiedot
toimivaltaiselle viranomaiselle ja laadittava suunnitelmat suuronnettomuuksien 
ehkäisemisestä. Lisäksi ns. ylemmän tason laitosten toiminnanharjoittajien on laadittava 
turvallisuusselvitys, turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja pelastussuunnitelma.

Miksi Seveso II -direktiiviä on tarkistettava?
EU:n asetuksella 1271/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
(CLP-asetus) pannaan täytäntöön YK:n maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien 
luokitus- ja merkintäjärjestelmä (GHS). Uudet CLP-säännöt tulevat voimaan 1. kesäkuuta 
2015.
Seveso II -direktiivin liitteessä I luetellaan soveltamisalaan kuuluvat vaaralliset aineet; vrt. 
aiempien luokitusdirektiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY säännökset. Koska CLP-
asetuksella korvataan nämä direktiivit, uusien CLP-sääntöjen sisällyttäminen Seveso II 
-direktiiviin vaikuttaa siis muuhun EU:n lainsäädäntöön.

Komission soveltama lähestymistapa
Koska tarvitaan CLP-mukautus, komissio päätti vuonna 2008 käynnistää Seveso-direktiivin 
laajemman tarkistamisen. Tarkistamisen perusteella komissio päätteli, että yleisesti ottaen 
tämänhetkiset säännökset palvelevat tarkoitustaan eikä merkittäviä muutoksia 
perusrakenteeseen ja keskeisiin säännöksiin tarvita.

Komissio on kuitenkin ehdottanut merkittäviä muutoksia, jotka liittyvät tiedon saantia, 
yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen täytäntöönpanoon ja 
internetin käyttöön. Lisäksi se on ehdottanut tarkastuksiin liittyvien vaatimusten 
kiristämistä.

2. Johtavat periaatteet

Esittelijä on noudattanut tarkistuksissaan seuraavia periaatteita:
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 Voimassa oleva direktiivi näyttää toimivan hyvin; esittelijä ei pidä aiheellisina 
suuria muutoksia perusrakenteeseen ja tärkeimpiin säännöksiin.

 Tarkistaminen on tarpeen CLP-asetukseen mukauttamiseksi.
 Koska yksi yhteen -malli ei ole mahdollinen, mukautuksella olisi kuitenkin

säilytettävä samantasoinen suojelu kuin voimassa olevalla direktiivillä.
 Tarvitaan korjausmekanismeja soveltamisalan tahattomien muutosten

käsittelemiseksi.
 Tietyistä aineiden rekisteröintiä ja luokitusta koskevista velvoitteista on sovittu jo 

REACH-asetuksessa ja CLP-asetuksessa; tarkistamisessa ei saisi käynnistää 
uudelleen keskustelua tällaisista velvoitteista (esim. laboratoriokokeiden 
suorittaminen).

 Direktiivin tarkistamisella olisi tehostettava täytäntöönpanoa ja sen valvontaa ja 
tasapuolistettava näin toimintaedellytyksiä sekä mahdollisesti vähennettävä 
yritysten hallinnollista taakkaa.

 Tiedon saanti, yleisön osallistumisoikeus päätöksentekoon sekä muutoksenhaku-
ja vireillepano-oikeus ovat tärkeitä suojelun korkean tason varmistamiseksi.

 Mahdollisten dominoefektien estämiseksi olisi varmistettava toimivaltaisten 
viranomaisten, laitosten ja niiden viereisten kohteiden sujuva yhteistyö ja 
tiedonvaihto.

3.  Keskeisiä kysymyksiä

a) Liitteen I mukauttaminen CLP-asetukseen
CLP-asetukseen sisältyy uusi luokitusjärjestelmä erityisesti sen suhteen, mikä on 
vaarallisten aiheiden kanssa kosketuksiin joutumisen ja siitä aiheutuvien terveyshaittojen 
suhde.

Aiemmassa luokitusjärjestelmässä aineen myrkyllisyys ilmaistiin vain kahden 
myrkyllisyysluokan avulla (T ja T+) eikä ollut mahdollista tehdä eroa sen mukaan, 
millainen kosketus vaaralliseen aineeseen oli kyseessä.

Uudessa luokitusjärjestelmässä on kolme myrkyllisyysluokkaa (välitön myrkyllisyys 1, 2 ja 
3), jotka on jaoteltu edelleen viiteen mahdolliseen altistumistiehen (altistuminen suun 
kautta, ihon kautta, hengittämällä kaasuja, hengittämällä höyryjä, hengittämällä aerosolia).

Uuden järjestelmän lisäarvo on entistä tarkempi tunnistusmenetelmä, jolla voidaan 
tunnistaa ihmisten elämää ja terveyttä välittömästi uhkaavat vaarat ja jossa otetaan huomioon 
seuraavat tekijät:
– tapa, jolla ihminen joutuu kosketuksiin vaarallisten aineiden kanssa eri altistumisteitä,
– miten suuri uhka ihmiselämälle vaarallisesta aineesta aiheutuu, ilmaistuna aineen 
välittömän myrkyllisyyden perusteella (aineen tappavan annoksen tai tappavan pitoisuuden 
parametreja tutkimalla).

Koska on tieteellistä näyttöä siitä, että edellä mainitut kolme välittömän myrkyllisyyden 
luokkaa ovat suuri uhka ihmisen terveydelle (tappavuus tai pitkäaikaisvaikutukset), näihin 
luokkiin kuuluvat Seveso-direktiivin aineet on sisällytettävä uuteen direktiiviin.
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Käytettävissä olevan tiedon perusteella näyttää siltä, että komission ehdotuksella säilytetään 
sama suojelun taso ja että siitä aiheutuu vain pieni muutos laitosten lukumäärään. Siksi 
esittelijä ei halua esittää tarkistuksia ehdotettuun metodologiaan.

b) Poikkeukset
Komission ehdottamaan poikkeusmekanismiin sisältyy EU:n laajuinen poikkeus ja 
laitoskohtainen poikkeus, jota sovelletaan jäsenvaltiotasolla yhdenmukaistettujen perusteiden 
nojalla. Komissio ehdottaa kummankin osalta delegoituja säädöksiä. Esittelijä vastustaa tätä 
seuraavista syistä:

 Poikkeuksia koskevat yhdenmukaistetut perusteet olisi määriteltävä jo 
perussäädöksessä eikä delegoiduilla säädöksillä.

 Toimivaltaisen viranomaisen mahdollisuus olla soveltamatta kaikkia 7–19 
artiklasta johtuvia velvoitteita voisi alentaa suojelun tasoa; toimivaltainen 
viranomainen saisi olla soveltamatta vain niitä tiedonantovaatimuksia, jotka koskevat 
ns. ylemmän tason vaatimuksia (9 artikla, 10 artiklan b alakohta, 11 artikla, 13 artiklan 
2 kohta).

On syytä korostaa, että esittelijän ehdotuksessa poikkeus ei johda täydelliseen poikkeukseen; 
sillä ei poisteta ainetta soveltamisalan piiristä. Sillä määritellään erityisolosuhteita (esim. 
pakkauksen muoto), joissa aine ei ehkä ole erityisen vaarallinen.

c) Tiedonsaanti, kansalaisten osallistuminen päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus
Esittelijä kannattaa komission ehdotusta tiedonsaannin, kansalaisten osallistumisen ja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden vahvistamisesta. Kansalaisten on saatava laadukasta 
tietoa ja voitava osallistua päätöksentekoon ja toimintaan onnettomuuden sattuessa. 
Annettavien tietojen on oltava myös helposti ymmärrettäviä. On myös turvattava tietojen 
luottamuksellisuus, jos se on taloudellisista tai turvallisuuteen liittyvistä syistä tarpeen. 
Liitteeseen V sisältyvät tiedot, joiden on oltava aina kansalaisten saatavilla, myös internetissä. 
Kohta 4 (tekniset tiedot vaarallisista aineista) ja kohta 6 (tarkastuspäätelmät) saattavat olla 
liian yksityiskohtaisia ja teknisiä ja aiheuttaa luottamuksellisuusongelmia. Siksi esittelijä 
ehdottaa vaatimusta, että vaaralliset aineet olisi selitettävä yksinkertaisin käsittein 
internetissä ja olisi ilmoitettava, milloin laitos on tarkastettu. Tarkemmat tiedot 
vaarallisista aineista ja tarkastuksista olisi asettava saataville ainakin pyynnöstä. Jäsenvaltiot 
voivat sitten päättää itse pitävätkö ne tarkoituksenmukaisena myös yksityiskohtaisten ja 
teknisten tietojen asettamista nähtäville internetissä.

d) Tarkastukset
Komission ehdotuksessa kiristetään tarkastusvaatimuksia. Siinä ehdotetaan samaa 
tarkastustaajuutta, kuin teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU (IED-
direktiivi) 23 artiklassa, jonka mukaan suurimman riskin laitokset on tarkastettava vuoden 
välein ja alhaisimman riskin laitokset kolmen vuoden välein. Komission asettama 
hallinnolliseen rasitukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevä riippumattomien sidosryhmien 
korkean tason ryhmä on arvioinut, että noin puolet Seveso II -direktiivin piiriin kuuluvista 
laitoksista kuuluu myös teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin soveltamisalaan. 
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Tarkastusten koordinointi tai integrointi vähentäisi valmistelua, tarkastajien läsnäoloa ja 
seurantaa koskevaa hallinnollista rasitusta. Siksi esittelijä kannustaa jäsenvaltioita 
parantamaan koordinointia. Tarkastuksia koskevilla ehdotuksilla voidaan tehostaa 
täytäntöönpanoa ja lisätä näin suojelun tasoa sekä tasapuolistaa toimintaedellytyksiä.

4. Loppuhuomautukset

Seveso II -direktiivin tarkistaminen on tarpeen, ja komissio on aivan oikein päättänyt säilyttää 
suojelun tason ja välttää suuret muutokset soveltamisalan osalta. Esittelijä kannattaa 
komission valitsemaa tapaa CLP-direktiiviin mukautuksessa. Voimassa olevan direktiivin 
perusrakenteeseen ja keskeisiin säännöksiin ei tarvita suuria muutoksia. Esittelijää kuitenkin 
huolestuttaa erityisesti komission ehdottama delegoitujen säädösten käyttö liitteen I 
muuttamisessa. Koska liite I on olennainen osa direktiiviä, esittelijä ehdottaa muutosten 
tekemistä ainoastaan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen. Aineiden lisäämisestä voisi 
aiheutua merkittäviä muutoksia soveltamisalaan ja siten suuria taloudellisia vaikutuksia. 
Parlamentin pitää voida käyttää toimivaltaansa tällaisten lisäysten suhteen.


