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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a már létező jogszabály, illetve érintett 
rendelkezésének megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament 
által módosítani kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított –
rendelkezésének idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen 
részekben az esetleges törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0781),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0011/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly (2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly 

                                               
1 HL C […], […], […]. o.
2 HL C […], […], […]. o.
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következményei vannak, amint azt a 
sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az 
enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi 
balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek 
hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is 
nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy 
megfelelő óvintézkedések történjenek a 
polgárok, a közösségek és a környezet 
magas szintű védelmének Unió-szerte 
történő biztosítása érdekében.

következményei vannak, amint azt a 
sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az 
enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi 
balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek 
hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is 
nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy 
megfelelő óvintézkedések történjenek a 
polgárok, a közösségek, a tulajdon és a 
környezet magas szintű védelmének Unió-
szerte történő biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás
A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a 
tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” 
szó. A jogi következetesség érdekében ebbe a preambulumbekezdésbe is be kell emelni a 
„tulajdon” szót. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerződés 290. cikkével 
összhangban az eltérésekre vonatkozó 
kritériumok megállapítása és ezen irányelv 
mellékleteinek módosítása érdekében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el.

(23) Ezen irányelvnek a műszaki és 
tudományos haladáshoz történő 
hozzáigazítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban ezen irányelv I. melléklete 3. 
részének és II–VI. mellékletének 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történő 
egyidejű, időben történő és megfelelő 
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továbbításáról.

Or. en

Indokolás
A preambulumbekezdést ez a módosítás hozza összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó új, általános záradékokkal. Pontosítja továbbá, hogy lehetőséget kell 
biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. 
részének és a II. –VI. melléklet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történő 
módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a VII. melléklethez fűzött módosítások 
azonban jelentős hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért ezekkel a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell foglalkozni. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Mivel az irányelv célkitűzéseit: az 
emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmének biztosítását a 
tagállamok nem képesek kielégítően 
megvalósítani, és azok uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

(25) Mivel az irányelv célkitűzéseit: az
emberi egészség, a tulajdon és a környezet 
magas szintű védelmének biztosítását a 
tagállamok nem képesek kielégítően 
megvalósítani, és azok uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges 
mértéket,

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a 
tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” 
szó. A jogi következetesség érdekében ebbe a preambulumbekezdésbe is be kell emelni a 
tulajdon szót. 
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és 
e baleseteknek az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt következményeinek 
korlátozása érdekében állapít meg 
szabályokat, abból a célból, hogy az egész 
Unióban következetes és hatékony módon 
magas szintű védelmet biztosítson.

Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése és 
e baleseteknek az emberi egészségre, a 
tulajdonra és a környezetre gyakorolt 
következményeinek korlátozása érdekében 
állapít meg szabályokat, abból a célból, 
hogy az egész Unióban következetes és 
hatékony módon magas szintű védelmet 
biztosítson.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a 
tulajdont vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” 
szó. A jogi következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” 
szót. 

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az I. melléklet 3. részében felsorolt 
anyagokra. törölve

Or. en

Indokolás

A 2. cikk (2) bekezdése az ezen irányelv hatálya alól történő kizárás egyértelmű eseteire 
vonatkozik. Az I. melléklet 3. része csak azon különleges esetekben alkalmazott kizárásokra 
vonatkozik, amelyekben valamely anyag bizonyos körülmények között nem alkalmas súlyos 
baleset veszélyének előidézésére. Az I. melléklet 3. részében felsorolt anyagok nincsenek 
kizárva az irányelv hatálya alól, hanem csak a szigorú feltételek teljesülése esetén részesülnek 
különleges elbánásban.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „új üzem”: az újonnan épült üzem, 
valamint az az üzem, amely még nem 
kezdte meg működését;

(4)  „új üzem”: az újonnan épült üzem, 
valamint az az üzem, amely még nem 
kezdte meg működését, vagy amely a 
berendezéseiben, tevékenységében történt 
módosítások vagy veszélyes anyagainak 
jegyzéke miatt ezen irányelv hatálya alá 
tartozik;

Or. en

Indokolás
Fontos elismerni, hogy egyes telephelyek az irányelv hatályának valamely változása folytán és 
nem az üzemeltető választása miatt eshetnek az irányelv hatálya alá. Ilyen esetben az 
üzemeltetőnek kell értesítenie a hatáskörrel rendelkező hatóságot (6.2. cikk). Ha azonban a 
telephely az üzemeltető által kezdeményezett módosítás miatt esik az irányelv hatálya alá, 
akkor erről az üzemeltetőnek tudnia kell, és a módosítás kezdete előtt értesítenie kell a 
hatáskörrel rendelkező hatóságot. Ebben az esetben a telephelyet új üzemnek lehet tekinteni.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az e cikk (4) bekezdésében említett
kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy 
az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplő 
valamely anyag különösen fizikai 
megjelenési formája, tulajdonságai, 
besorolása, koncentrációja vagy szokásos 
csomagolása folytán nem alkalmas súlyos 
baleset veszélyének előidézésére, a 
Bizottság a 24. cikkel összhangban,
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján
ezt az anyagot az I. rész 3. részébe
felveheti.

(1) Ha ezen irányelv VII. mellékletében 
foglalt kritériumok alapján bizonyítást 
nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. 
részében szereplő valamely anyag vagy 
keverék fizikai megjelenési formája, 
tulajdonságai, besorolása, koncentrációja 
vagy szokásos csomagolása folytán
különleges körülmények között nem 
alkalmas súlyos baleset veszélyének 
előidézésére és ezért az eltérés rá is 
vonatkozik, a Bizottság a 24. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi
aktusokat fogadhat el, hogy ezt az anyagot
és keveréket az alkalmazandó feltételekkel 
együtt az I. melléklet 3. részébe felvegye.
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Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az (1) bekezdés célja nem az, hogy teljesen kizárjon valamely 
anyagot vagy keveréket ezen irányelv hatálya alól, hanem azon esetekre érvényes, amikor az 
anyag és keverék fizikai megjelenési formája, tulajdonságai, besorolása, koncentrációja vagy 
szokásos csomagolása folytán, világosan meghatározott körülmények között nem alkalmas 
súlyos baleset veszélyének előidézésére. Az anyag vagy keverék csak akkor részesül 
eltérésben, ha az I. melléklet 3. részében meghatározottak szerinti feltételek teljesülnek.  Mivel 
ez igen különleges esetekre vonatkozik, ezért elfogadható a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok alkalmazása.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság előtt 
az e cikk (4) bekezdése alapján
megállapított kritériumok alkalmazásával
hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az 
egy adott üzemben vagy annak bármely 
részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 
2. részében felsorolt anyagok az üzemben 
uralkodó speciális körülmények miatt, így 
különösen az anyag csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jellege vagy az érintett
helyszín és mennyiségek 
figyelembevételével nem alkalmasak súlyos 
baleset veszélyének előidézésére, a 
hatáskörrel rendelkező hatóság tagállama
határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem 
vonatkozásában ezen irányelv 7–19. 
cikkének rendelkezéseit nem alkalmazza.

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha a VII. 
fejezetben említett kritériumok alapján 
hitelt érdemlően bizonyítást nyer, hogy az 
egy adott üzemben vagy annak bármely 
részében jelen lévő, az I. melléklet 1. vagy 
2. részében felsorolt anyagok az üzemben 
uralkodó speciális körülmények miatt,
tekintettel az anyag csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jellegére vagy az érintett
helyszínre és mennyiségekre, nem 
alkalmasak súlyos baleset veszélyének 
előidézésére, a tagállam hatáskörrel 
rendelkező hatósága határozhat úgy, hogy 
a kérdéses üzem vonatkozásában ezen 
irányelv 9. cikkének, 10. cikke b) 
pontjának, 11. cikkének és 13. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezéseit nem 
alkalmazza.

Or. en

Indokolás

Míg az (1) bekezdés egyes anyagok esetében és csak bizonyos körülmények között lehetővé 
teszi az uniós szintű eltérést, a 4.cikk (3) bekezdése a tagállam hatáskörrel rendelkező 
hatósága számára lehetővé teszi az egyes üzemek szintjén történő eltérés engedélyezését. 
Mivel a védelem szintje nem csökkenhet, így minden esetben ajánlott legalább az alsó 
küszöbértékre vonatkozó előírások fenntartása, és csak a felső küszöbértékű üzemekre 
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vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos előírásokra vonatkozó eltérést lehetővé tenni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e bekezdés második 
albekezdése szerinti jegyzékeket 
tájékoztató jelleggel évente továbbítja a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak.

A Bizottság az e bekezdés második 
albekezdése szerinti jegyzékeket 
tájékoztató jelleggel rendszeresen
továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
fórumnak.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a fórumot rendszeresen tájékoztassák az eltéréseket tartalmazó, a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok által biztosított jegyzékekről, amelyeket elvileg évente egynél több 
alkalommal kell összeállítani. 

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság 2013. június 30-ig a 24. 
cikkel összhangban az e cikk (1) és (3) 
bekezdésének célját szolgáló kritériumok 
megállapítása és a VII. melléklet 
megfelelő módosítása céljából 
felhatalmazáson alapuló aktusokat fogad 
el.

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplő 
eltérések hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e 
kritériumokat nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem 
elfogadható, hogy a melléklet a jogalkotási eljárás során teljes üresen maradjon. A VII. 
melléklet javasolt módosítása kiterjed a meglévő, a 98/433/EK 2008. június 26-i bizottsági 
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határozatban meghatározott kritériumokra. Felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen be az új 
kritériumokra vonatkozó javaslatot annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-
jogiaktusba. 

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e bekezdés első 
albekezdésével érintett anyagokat a 24. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló aktus útján felveheti az I. 
melléklet 1. vagy 2. részébe.

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy ezen bekezdés első albekezdésében 
említett intézkedést szükségessé tevő, fel 
nem sorolt veszélyes anyagot az I. 
melléklet 1. vagy 2. részébe fel kell venni, 
akkor erről az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz jogalkotási javaslatot kell 
benyújtania.

Or. en

Indokolás

Ellentétben a nagyon pontosan meghatározott esetekre vonatkozó (1) bekezdéssel, az 1. és 2. 
részbe felvett további anyagok az irányelv hatályának lényeges kiterjesztését eredményezhetik, 
amelynek jelentős gazdasági következményei is lehetnek. Mivel a tagállamok megfelelő 
intézkedéseket hozhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy egy veszélyes anyag súlyos balesetek 
előidézésére alkalmas, így ha szükséges, igy is módjukban áll majd cselekedni. A Bizottság 
értesíti a többi tagállamot. Az irányelv hatályának az egész EU-ra nézve történő 
megváltoztatására azonban csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor. 

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az üzemeltető nevéről vagy cégnevéről, 
valamint az érintett üzem teljes címéről;

a) az üzemeltető nevéről és/vagy
cégnevéről, valamint az érintett üzem teljes 
címéről;

Or. en
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Indokolás

A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az üzemért felelős személy nevéről vagy
beosztásáról, ha különbözik az a) pontban 
megjelölt személytől;

c) az üzemért felelős személy nevéről és
beosztásáról, ha különbözik az a) pontban 
megjelölt személytől;

Or. en

Indokolás

A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kérdéses veszélyes anyag vagy
anyagcsoport azonosításához elegendő 
információkról;

d) a kérdéses veszélyes anyag és
anyagcsoport azonosításához elegendő 
információkról;

Or. en

Indokolás

A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kérdéses veszélyes anyag vagy 
anyagok mennyiségéről és fizikai 

e) az érintett veszélyes anyag vagy 
anyagok mennyisége és fizikai formája;
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megjelenési formájáról;

Or. en

Indokolás

A módosításra az egyértelműség érdekében van szükség.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az üzem közvetlen környezetéről, 
azokról a tényezőkről, amelyek súlyos 
balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset 
következményeit súlyosbíthatják, ideértve 
a szomszédos üzemek adatait is, 
függetlenül attól, hogy azok ezen irányelv 
hatálya alá tartoznak-e vagy sem, 
valamint az olyan egyéb telephelyekről,
területekről és fejlesztésekről, amelyek 
fokozhatják a súlyos baleset és a 
dominóhatás kockázatát vagy 
következményeit.

g) az üzem közvetlen környezetéről, 
azokról a tényezőkről, amelyek súlyos 
balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset 
következményeit súlyosbíthatják, ideértve 
a szomszédos üzemek adatait –
amennyiben azok az üzemeltető számára 
elérhetőek –, valamint az olyan egyéb
telephelyek, területek és fejlesztések 
adatait is, amelyek fokozhatják a súlyos 
baleset és a dominóhatás kockázatát vagy 
következményeit.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az üzemeltetők a szomszédos üzemektől vagy egyéb 
telephelyektől nem mindig kapják meg a (8. cikk (1a) (új) bekezdésének módosításához 
kapcsolódó) előírt információkat. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése, az üzembe állítás vagy a 
módosítás előtt ésszerű időn belül;

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk (4) módosításához kapcsolódik, amelyben az új üzemek 
meghatározására vonatkozó módosítás szerepel. 

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetőtől egy olyan dokumentum 
elkészítését, amely rögzíti az 
üzemeltetőnek a súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó tervét (major-
accident prevention policy, a továbbiakban: 
MAPP), továbbá megkövetelik e 
dokumentum megfelelő módon történő 
végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot 
írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, 
hogy biztosítsa az emberi egészség és a 
környezet magas szintű védelmét.
Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek 
veszélyeivel. Tartalmaznia kell az 
üzemeltető általános céljait és cselekvési 
elveit és a vezetés szerepét és felelősségét, 
és fel kell vázolnia a súlyos balesetek
veszélyeinek ellenőrzésével összefüggő 
biztonsági kultúrát.

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetőtől egy olyan dokumentum 
elkészítését, amely rögzíti az 
üzemeltetőnek a súlyos balesetek 
megelőzésére vonatkozó tervét (major-
accident prevention policy, a továbbiakban: 
MAPP), továbbá megkövetelik e 
dokumentum megfelelő módon történő 
végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot 
írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, 
hogy biztosítsa az emberi egészség, a 
tulajdon és a környezet magas szintű 
védelmét. Arányosnak kell lennie a súlyos 
balesetek veszélyeivel. Tartalmaznia kell 
az üzemeltető általános céljait és cselekvési 
elveit és a vezetés szerepét és felelősségét, 
és be kell mutatnia, hogy hogyan biztosítja 
folyamatosan a súlyos balesetek
veszélyeivel kapcsolatos magas szintű 
védelmet.

Or. en

Indokolás

A „biztonsági kultúra” jelentése nem egyértelmű. A módosítás egyértelművé teszi, hogy az 1. 
cikkben említett magas szintű védelmet folyamatosan biztosítani kell. Ezenkívül a szövegbe a 
„tulajdon” szót is beemelték annak biztosítására, hogy az a „súlyos baleset” Bizottság általi 
meghatározásával összhangban legyen.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése, az üzembe állítás vagy a 
módosítás előtt ésszerű időn belül;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdésének módosításához kapcsolódik, amelyben az új üzemek 
meghatározására vonatkozó módosítás szerepel. 

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A MAPP-ot megfelelő eszközök, 
szerkezetek és irányítási rendszerek útján 
kell végrehajtani. A felső küszöbértékű 
üzemek esetében a MAPP-ot a III. 
mellékletnek megfelelően biztonsági 
irányítási rendszerek útján kell 
végrehajtani. A tagállamok 
megkövetelhetik az alsó küszöbértékű 
üzemektől, hogy a MAPP-ot egy, a súlyos 
balesetek veszélyével és a szervezet vagy az 
üzem tevékenységének összetettségével 
arányos biztonsági irányítási terv útján 
hajtsák végre. 

Or. en

Indokolás

A módosítás szövegét részben a 9. cikk (7) bekezdéséből emeltük át, mivel a szöveg 
könnyebben érthető, és logikusabbnak tűnik, hogy e rendelkezést ne a biztonsági jelentésről, 
hanem a MAPP-ról szóló cikkbe illesszék be.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha 
az üzemeltető által a 6. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja értelmében 
szolgáltatott információk nem 
elégségesek, vagy nem állnak 
rendelkezésre, úgy a tagállamnak 
biztosítania kell, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság közvetlenül a 
szomszédos üzemektől vagy telephelyektől 
kérjen információt.

Or. en

Indokolás

Nem mindig van az üzemeltetőnek lehetősége a 6. cikk (1) bekezdés g) pontja szerint 
megkövetelt információkhoz hozzájutni. A tagállamnak, annak érdekében, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság hozzáférjen az ilyen információkhoz, biztosítania kell, hogy az információt 
közvetlenül a szomszédos üzemektől vagy telephelyektől kérelmezzék. 

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) együttműködjenek a nyilvánosság és az 
ezen irányelv hatálya alá nem tartozó 
szomszédos üzemek tájékoztatásában és a 
külső vészhelyzeti tervek elkészítéséért 
felelős hatóság tájékoztatásában.

b) együttműködjenek a nyilvánosság és az 
ezen irányelv hatálya alá nem tartozó 
szomszédos telephelyek tájékoztatásában 
és a külső vészhelyzeti tervek 
elkészítéséért felelős hatóság 
tájékoztatásában.

Or. en

Indokolás

A bizonytalanság megelőzése érdekében az „üzemek” szót nem kellene a telephelyek helyett 
használni, mivel ez utóbbiak az irányelv hatályán kívül esnek. 
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése, az üzembe állítás vagy a 
módosítás előtt ésszerű időn belül;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik, amelyben az új 
üzemek meghatározására vonatkozó módosítás szerepel. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállamok megkövetelhetik az alsó 
küszöbértékű üzemektől, hogy a MAPP-ot 
egy, a súlyos balesetek veszélyével és a 
szervezet vagy az üzem tevékenységének 
összetettségével arányos biztonsági 
irányítási terv útján hajtsák végre. 

törölve

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés a MAPP végrehajtására vonatkozik, ezért az érthetőség érdekében azt a 7. 
cikkbe kellene átemelni (a 7. cikk (4a) (új) bekezdéséhez fűzött módosításhoz kapcsolódik). 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat 
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vagy a veszélyes anyagok jellege vagy 
mennyisége tekintetében végzett azon 
módosítások esetén, amelyeknek jelentős 
hatása lehet a súlyos balesetek veszélyére, 
a tagállamok biztosítják, hogy az 
üzemeltető:

vagy a veszélyes anyagok jellege vagy 
mennyisége tekintetében végzett azon 
módosítások esetén, amelyek 
eredményeképpen nőhet a súlyos balesetek
kockázata vagy súlyosbodhatnak 
következményei, a tagállamok biztosítják, 
hogy az üzemeltető:

Or. en

Indokolás

Nem egyértelmű, mit jelent a „jelentős hatás”. Minden olyan esetben, amelynek 
eredményeképpen nőhet a súlyos balesetek kockázata vagy súlyosbodhatnak következményei, 
a MAPP-ot, a biztonsági jelentést és a biztonsági irányítási rendszert felül kell vizsgálni, és 
szükség esetén át kell dolgozni. 

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az V.
mellékletben felsorolt információk a 
nyilvánosság számára állandóan elérhetőek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetőséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az V.
melléklet 1. és 2. részében felsorolt 
információk a nyilvánosság számára 
állandóan elérhetőek legyenek, ideértve az 
elektronikus formában való elérhetőséget 
is, valamint hogy az V. melléklet 3. 
részében felsorolt információkat legalább 
kérésre tegyék elérhetővé a nyilvánosság 
számára. A tagállamok az információkat 
legalább évente egyszer felülvizsgálják és 
szükség esetén naprakésszé teszik.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrző vizsgálatokról szóló jelentésekkel és a veszélyes anyagok jegyzékével 
kapcsolatban gazdasági vagy biztonsági szempontok indokolhatják azt, hogy egyes 
információkat csak kérésre bocsássanak a nyilvánosság rendelkezésére. A tagállamok saját 
maguk dönthetnék el, helyénvaló-e az üzemeltetőknek előírni, hogy az adott információt az 
interneten is közzétegyék. Ahogyan azt az V. melléklethez fűzött módosítások is jelzik, az 
üzemeltetőket kötelezni kellene arra, hogy a veszélyes anyagokról könnyen érthető 
tájékoztatást nyújtsanak az interneten, valamint hogy tüntessék fel, hogy egy adott 
létesítményt mikor ellenőriztek, és hogy hol lehet hozzáférni az ellenőrző vizsgálatokról szóló 
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jelentésekhez. 

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti 
információkhoz való hozzáférésre vonatkozó 
kéréseket a 2003/4/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 3. és 5. cikkének megfelelően 
kell kezelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti 
információkhoz való hozzáférést a 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 3. és 5. cikkének megfelelően kell 
kezelni.

Or. en

Indokolás

Mivel a (2) bekezdés a) pontja szerinti információt konkrét kérés nélkül is rendelkezésre kell 
bocsátani, ebben a bekezdésben nem helyes a „hozzáférésre vonatkozó kérések” kifejezés 
alkalmazása. Továbbá a teljes (1) és (2) bekezdésnek összhangban kell állnia a 2003/4/EK 
irányelv egészével. 

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemeltető által súlyos balesetet 
követően szolgáltatandó információk

Súlyos balesetet követően az üzemeltető 
által szolgáltatandó információk és az 
illetékes hatóság által meghozandó 
intézkedések

Or. en

Indokolás

A 15. cikk nemcsak az üzemeltető által szolgáltatandó információra ((1) bekezdés) vonatkozik, 
hanem az illetékes hatóság által meghozandó intézkedésekre is ((2) bekezdés).
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Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az ellenőrző vizsgálatokat, amikor 
csak lehetséges, össze kell hangolni és 
lehetőség szerint egyesíteni kell a más 
uniós jogi aktusok alapján végrehajtott 
ellenőrző vizsgálatokkal.

(8) Az ellenőrző vizsgálatokat össze kell 
hangolni a más uniós jogi aktusok, 
különösen az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről) szóló 
2010. november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
végrehajtott ellenőrző vizsgálatokkal, és a 
lehetőségekhez mérten egyesíteni kell 
őket.
1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

Or. en

Indokolás

Az érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglakozó, a Bizottság által létrehozott magas szintű 
csoportjának becslései szerint a Seveso II. irányelv hatálya alá tartozó létesítmények 
körülbelül felére az ipari kibocsátásokról szóló irányelv is vonatkozik. Az ellenőrző 
vizsgálatok összehangolása vagy összekapcsolása csökkentené az előkészületekkel, az 
ellenőrök jelenlétével és a nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terheket. A 
hatóságok és az üzemeltetők adminisztratív terheinek csökkentésére adódó lehetőségeket a 
lehetőségekhez mérten ki kell használni.

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az érintett hatóságokhoz ezen irányelv
alapján beérkező információkérés teljesítése
a 2003/4/EK irányelv 4. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott feltételek 
teljesülése esetén megtagadható.

(2) Az ezen irányelv szerinti információhoz 
való hozzáférés a 2003/4/EK irányelv 4. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülése esetén korlátozható.

Or. en
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Indokolás

A 2003/4/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdése a feltételek teljesülése esetén lehetővé tenné 
az információhoz való hozzáférés korlátozását. 

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azt, hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitűzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebből a célból a 
környezetvédelem ügyének előmozdítására 
törekvő és a nemzeti jog követelményeit 
teljesítő nem kormányzati szervezet 
érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell 
tekinteni.

(2) Azt, hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitűzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebből a célból a 
környezetvédelem ügyének előmozdítására 
törekvő és a nemzeti jog követelményeit 
teljesítő nem kormányzati szervezet 
érdekeltségét az (1) bekezdés első 
albekezdésének a) pontja alkalmazásában 
kellő mértékűnek kell tekinteni.

Az első albekezdésben említett szervezetek 
jogait a (2) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában olyan jogoknak kell 
tekinteni, amelyek sérülhetnek.

Az első albekezdésben említett szervezetek 
jogait az (1) bekezdés első albekezdésének
b) pontja alkalmazásában olyan jogoknak 
kell tekinteni, amelyek sérülhetnek.

Or. en

Indokolás

Az albekezdéseknek az (1) bekezdés a) és b) pontjára kell hivatkoznia. 

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk 
Felülvizsgálat

A Bizottság 2020. június 1-ig, és azt 
követően háromévente a 20. cikkben 
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említett információk alapján ennek az 
irányelvnek a végrehajtását felülvizsgáló 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
szükség szerint jogalkotási javaslatnak 
kell kísérnie. 

Or. en

Indokolás

A 20. cikk (4) bekezdése értelmében a tagállamok háromévente jelentést készítenek a 
Bizottság számára ezen irányelv végrehajtásáról. A Bizottságnak e jelentések alapján felül 
kell vizsgálnia a végrehajtást, és amennyiben szükségesnek bizonyul, jogalkotási javaslatot 
kell benyújtania. 

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. 
mellékletnek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el.

A 4. cikk sérelme nélkül, az I. bekezdés 3. 
részének és a II–VI. mellékletnek a 
műszaki és tudományos fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges, jól körülhatárolt 
esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. részének és a II –VI. melléklet felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján történő módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a 
VII. melléklethez fűzött módosítások jelentős hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért 
ezekkel a rendes jogalkotási eljárás keretében kell foglalkozni. 
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.

(1) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 4. és a 23. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

(1) A Bizottság …-tól* határozatlan időre 
felhatalmazást kap az 4. és 23. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogására.

(1a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 4. és 23. cikkben említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban szereplő későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a 
már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit a 25. és a 26. 
cikk határozza meg.

(3) A 4. és 23. cikknek megfelelően 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok csak akkor léphetnek hatályba, 
ha sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emel ellenük kifogást az azt 
követő két hónapon belül, hogy a 
Bizottság értesítette őket a jogi aktusról, 
illetve ha ezen határidő lejárta előtt mind 
az Európai Parlament, mind pedig a 
Tanács tájékoztatta a Bizottságot arról, 
hogy nem kíván kifogást emelni. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.
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_____________
* HL: kérem, illessze be ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. cikk törölve
A felhatalmazás visszavonása

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 24. cikkben 
említett felhatalmazást.
(2) A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belső eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala előtt
ésszerű határidőn belül törekszik 
tájékoztatni a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
indokok alapján kíván határozni.
(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni.

Or. en
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Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus ellen
(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam egy 
hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megállapított időpontban hatályba 
lép.
Ha az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
időtartam letelte előtt ki lehet hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
időtartam letelte előtt hatályba léphet.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. en
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Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányelv hatálya alól a 2. cikk (2)
bekezdésének h) pontja és a 4. cikk (1) 
bekezdése szerint kivett anyagok és 
keverékek

A 4. cikk (1) bekezdése szerint eltérés 
tárgyát képező anyagok és keverékek

Or. en

Indokolás

E módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének h) pontját törlő módosításhoz kapcsolódik. Az anyagok 
és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.  

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 3 oszlop cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mennyiség (ha szükséges) Mennyiség

Or. en

Indokolás

Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát. 

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 3 rész – 4 oszlop cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb körülmények (ha szükséges) Egyéb körülmények

Or. en

Indokolás

Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – b pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. biztonsági kultúra – a biztonsági 
kultúra értékelésére és fejlesztésére
szolgáló intézkedések;

v. folyamatos magas szintű védelem – a 
súlyos balesetek veszélyére való tekintettel 
a magas szintű védelem folyamatos 
biztosítására szolgáló intézkedések;

Or. en

Indokolás

Nem világos, hogy mit jelent a „biztonsági kultúra” kifejezés (a 7. cikk (1) bekezdéséhez 
fűzött módosításhoz kapcsolódóan). A módosítás egyértelművé teszi, hogy az 1. cikkben 
említett magas szintű védelmet folyamatosan biztosítani kell. 

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) A személyzet olyan oktatására 
vonatkozó rendelkezések, amely az általuk 
várhatóan végrehajtandó feladatokra 
terjed ki, és ahol szükséges, ennek 
koordinálása a külső vészhelyzeti 
szolgálatokkal. 

Or. en

Indokolás

A Seveso II. (96/82/EK) irányelv értelmében az irányelv IV. melléklete 1. részének f) pontja 
szerint a vészhelyzeti tervekben kötelező volt a személyzet oktatására vonatkozó információkat 
feltüntetni. A Bizottság ezt a pontot a Seveso III. irányelv IV. bekezdésébe nem foglalta bele. 
Mivel az oktatás alapvető fontosságú, a mellékletben újra fel kell tüntetni.
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az üzemben folyó tevékenység vagy 
tevékenységek egyszerű megfogalmazású
magyarázata.

3. Az üzemben végzett tevékenység vagy 
tevékenységek, valamint az azok során 
alkalmazott veszélyes anyagok egyszerű 
magyarázata.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nyilvánosság számára közzétett tájékoztatás, ideértve a veszélyes anyagokra 
vonatkozó információkat is, érthető legyen, és egyszerűen legyen megfogalmazva. Gazdasági 
vagy biztonsági okokból a szakmai jellegű információk egyes esetekben titkosak lehetnek. A 
tagállamokra kell hagyni annak eldöntését, hogy a műszaki megnevezéseket és információkat 
– az V. melléklet 2a. (új) részének (1) bekezdéséhez fűzött módosításnak megfelelően – közzé 
szeretnék-e tenni az interneten is, illetve hogy azt gazdasági vagy biztonsági okokból esetleg 
nem tartják célravezetőnek.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az üzemben található, súlyos baleset 
okozására alkalmas anyagok és keverékek 
közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 
1. részének hatálya alá tartozó veszélyes 
anyagok esetén gyűjtőneve vagy 
veszélyességi besorolása, a legfontosabb 
veszélyes jellemzők megjelölésével.

törölve

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nyilvánosság számára közzétett tájékoztatás, ideértve a veszélyes anyagokra 
vonatkozó információkat is, érthető legyen, és egyszerűen legyen megfogalmazva. Ezért az V. 
melléklet 1. részének 3) pontjába kerültek az egyszerű nyelven megfogalmazott információk, 
és az V. melléklet 2a. (új) részének (1) bekezdésébe pedig a részletes műszaki információk, és 
a tagállamokra van bízva annak eldöntése, hogy az információt közzéteszik-e az interneten, 
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vagy kérésre bocsátják rendelkezésre.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 1 rész – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 19. cikk alapján elvégzett ellenőrző
vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenőrző
vizsgálatok főbb megállapításainak az 
összefoglaló adatai, az ellenőrző 
vizsgálatokra vonatkozó tervre való
hivatkozással vagy arra mutató 
hiperhivatkozással.

6. Tájékoztatás arról, hogy mikor végezték 
el utoljára a 19. cikk szerinti ellenőrző
vizsgálatokat, valamint arról, hogy hol 
lehet kérelmezni az e vizsgálatok főbb
megállapításaihoz és az ahhoz kapcsolódó 
vizsgálati tervhez való hozzáférést.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a nyilvánosság értesüljön arról, hogy végeztek ellenőrző vizsgálatot. Az V. 
melléklet 2a. (új) részének (2) bekezdéséhez fűzött módosítással összhangban a részletesebb 
tájékoztatást legalább kérésre elérhetővé kell tenni. A tagállamok így maguk dönthetnek arról, 
hogy az ellenőrző vizsgálattal kapcsolatos szakmai jellegű információkat az interneten is 
közzéteszik-e, vagy hogy azt gazdasági vagy biztonsági okokból nem tartják célravezetőnek.

Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 a rész (új) – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. rész 
A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
valamennyi üzem esetében legalább 
kérésre rendelkezésre bocsátandó 
információk: 

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet 3. része határozza meg azokat az információkat, amelyeket legalább kérésre 
rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy ezeket az 
információkat az interneten is közzéteszik-e, vagy hogy ezt gazdasági vagy biztonsági okokból 
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nem tartják célravezetőnek. 

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 a rész (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az üzemben található, súlyos baleset 
okozására alkalmas anyagok és keverékek 
közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 
1. részének hatálya alá tartozó veszélyes 
anyagok esetén gyűjtőneve vagy 
veszélyességi besorolása, a legfontosabb 
veszélyes jellemzők megjelölésével.

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet 3. része határozza meg azokat az információkat, amelyeket legalább kérésre 
rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy ezeket az 
információkat az interneten is közzéteszik-e, vagy hogy ezt gazdasági vagy biztonsági okokból 
nem tartják célravezetőnek. 

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – 2 a rész (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 19. cikk alapján elvégzett ellenőrző 
vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenőrző 
vizsgálatok főbb megállapításainak az 
összefoglaló adatai, valamint az ellenőrző 
vizsgálatokra vonatkozó terv.

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet 3. része határozza meg azokat az információkat, amelyeket legalább kérésre 
rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy ezeket az 
információkat az interneten is közzéteszik-e, vagy hogy ezt gazdasági vagy biztonsági okokból 
nem tartják célravezetőnek. 
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Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk szerinti eltérésekre vonatkozó 
kritériumok

A 4. cikk szerinti eltérésekre vonatkozó 
kritériumok
A 4. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti 
eltérés akkor engedélyezhető, ha a 
következő általános feltételek közül 
legalább egy teljesül:
1. Az anyag fizikai állapota
Olyan szilárd halmazállapotú anyagok, 
amelyekből sem rendes körülmények 
között, sem ésszerűen előrelátható 
rendkívüli körülmények között nem 
szabadulhat fel olyan anyag vagy energia, 
amely súlyos baleseti veszélyt jelenthetne.
2. Az anyag mennyisége és csomagolása
Az anyagok oly módon és olyan 
mennyiségben vannak csomagolva vagy 
lezárva, hogy a legnagyobb mennyiség, 
amely felszabadulhat belőlük, semmilyen 
körülmények között nem okozhat súlyos 
baleseti veszélyt.
3. Az anyag mennyisége és elhelyezése
Az anyagok olyan mennyiségben, illetve 
más veszélyes anyagoktól olyan távolságra 
vannak elhelyezve (ugyanabban az 
üzemben vagy azon kívül), hogy sem 
önmaguk nem okozhatnak, sem nem 
válthatnak ki más veszélyes anyagokat is 
érintő súlyos baleseti veszélyt.
4. Osztályozás
Olyan anyagok, amelyek az ezen irányelv 
I. mellékletének 1. része szerinti általános 
besorolásuk alapján veszélyes anyagnak 
minősülnek, de mégsem jelentenek súlyos 
baleseti veszélyt, tehát amelyekre ez az 
általános besorolás e célra nem megfelelő.

Or. en
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Indokolás

Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk(1) és (3) bekezdésében szereplő 
eltérések hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e 
kritériumokat nem kell felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal megállapítani. Nem 
elfogadható, hogy a melléklet a jogalkotási eljárás során teljes üresen maradjon. Ez a 
módosítás kiterjed a 98/433/EK 2008. június 26-i bizottsági határozatban meghatározott, 
meglévő kritériumokra. A Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell 
beterjesztenie annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba. 
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INDOKOLÁS

1. Háttér
A legnagyobb ipari balesetek, például az olyan súlyos balesetek, mint a sevesói (Olaszország, 
1976), a bhopali (India, 1984), a schweizerhallei (svájc, 1986), az enschedei (Hollandia, 
2000), a toulouse-i (Franciaország, 2001) és a buncefieldi (Egyesült Királyság, 2005) baleset, 
sok életet követeltek, a köz- és magántulajdonban kárt okoztak, és károsították a környezetet, 
és több milliárd eurós költségeket is előidézhettek. Az ilyen balesetek előfordulásának 
csökkentése és a következmények enyhítése érdekében az EU elfogadta először a 
82/501/EGK irányelvet (Seveso I. irányelv), majd később a jelenlegi 96/82/EK irányelvet 
(Seveso II. irányelv); ezt a 2003/105/EK irányelvvel módosította, amely mintegy 10.000 
olyan üzemre vonatkozik, amelyekben a veszélyes anyagok (vagy azok keverékei) 
elegendően nagy mennyiségben vannak jelen ahhoz, hogy súlyos balesetveszélyt 
jelentsenek. Ez az irányelv az üzemeltetőkre és a tagállamok hatóságaira nézve a balesetek 
megakadályozására és e balesetek következményeinek korlátozására vonatkozó 
kötelezettségeket is tartalmaz. Az irányelv többszintű megközelítést alkalmaz az üzemeltetők 
kötelezettségeinek szintjére vonatkozóan: minél nagyobb mennyiségű anyag van jelen, annál 
szigorúbbak a szabályok. Minden üzem üzemeltetőjének az irányelv hatálya értelmében 
értesítést kell küldenie a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és tervet kell kidolgoznia a 
súlyos balesetek megelőzésére vonatkozóan. Ezenkívül az ún. „felső küszöbértékű üzemek” 
üzemeltetőinek biztonsági jelentést, biztonsági irányítási rendszert és vészhelyzeti tervet 
is ki kell dolgozniuk.

Miért szükséges a Seveso II. irányelv felülvizsgálata? 
Az Egyesült Nemzetek által elfogadott, a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének 
egyetemes harmonizált rendszerét (GHS) az EU CLP-rendelete (az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet) hajtja végre.
Az új CLP-rendeletben foglalt szabályok 2015. június 1-jétől fogva válnak véglegessé.
A Seveso II. irányelv I. melléklete tartalmazza az irányelv hatálya alá tartozó veszélyes 
anyagok jegyzékét. A melléklet hivatkozik a korábbi 67/548/EGK és az 1999/45/EK 
„osztályozási irányelvekben” szereplő rendelkezésekre. Mivel a CLP-rendelet ezen 
irányelvek helyébe lép, ennélfogva az új CLP-rendeletben foglalt szabályoknak a Seveso II. 
irányelvbe történő beépítése származékos jogalkotási kérdés.

A Bizottság által alkalmazott megközelítés
2008-ban a Bizottság, a CLP-rendelethez történő igazítás fényében a Seveso irányelv 
szélesebb körű felülvizsgálatáról határozott. A Bizottság e felülvizsgálat alapján 
megállapította, hogy a meglévő rendelkezések összességében megfelelnek a célnak, valamint 
azt, hogy az irányelv alapvető szerkezete és a főbb rendelkezések tekintetében nincs szükség 
jelentős változtatásokra. 

A Bizottság azonban jelentős változtatásokat javasolt a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Århusi Egyezmény 
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végrehajtásával és az internet fokozódó használatával kapcsolatban. A Bizottság javasolta 
továbbá az ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos meglévő követelmények szigorítását. 

2. Alapelvek 

A bizottsági javaslatokhoz fűzött módosításai kapcsán az előadó az alábbi alapelveket 
alkalmazta:

 Úgy tűnik, hogy a jelenlegi irányelv jól működik; az előadó úgy véli, hogy az 
irányelv alapvető szerkezete és a főbb rendelkezések tekintetében nincs szükség 
jelentős változtatásokra.

 Az átdolgozás a CLP-rendelethez való szükséges hozzáigazítás érdekében indokolt.
 Mivel nem lehetséges az egy az egyben történő átültetés, az összehangolás céljából 

alkalmazott módszernek legalább a jelenlegi irányelvben biztosított védelmi szintet
fenn kell tartania. 

 A hatály nem szándékos megváltoztatásának kezelése érdekében korrekciós 
mechanizmusokra van szükség.

 Az anyagok nyilvántartásával és osztályozásával kapcsolatos egyes kötelezettségekről 
a REACH rendelet és a CLP-rendelet keretében már megállapodás született; ezért a 
felülvizsgálatot nem szabad az ilyen kötelezettségekkel (pl. a laboratóriumi tesztek 
elvégzésével) kapcsolatos viták újraindítására használni. 

 A jelenlegi irányelv módosításainak célja a végrehajtás és a betartatás javítása, és 
ezáltal az egyenlő feltételek biztosítása és lehetőség szerint az ágazat adminisztratív 
terheinek csökkentése.

 Az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés alapvető fontosságú a magas 
szintű védelem biztosításához. 

 Az esetleges dominóhatás megelőzése érdekében zökkenőmentes együttműködést és 
információmegosztást kell biztosítani az illetékes hatóságok, az üzemek és a 
szomszédos létesítmények között.

3.  Kulcsfontosságú kérdések

a) Az I. melléklet összehangolása a CLP-rendelettel
Az CLP-rendelet egy új, kifinomultabb osztályozási rendszert vezet be, elsősorban a 
veszélyes anyagokkal való emberi érintkezés és az abból következő egészségügyi kockázatok 
közötti ok-okozati összefüggés tekintetében.

A korábbi osztályozási rendszer szerint egy adott anyag mérgező hatásának fokát csupán két 
toxicitási osztály (T és T+) segítségével lehetett kifejezni, és a veszélyes anyaggal történő 
érintkezés típusa alapján történő különbségtétel egyáltalán nem volt lehetséges. 

Az új osztályozási rendszer 3 tocixitási osztályt vezet be (akut mérgező 1, 2 és 3), amelyet 
ezeken belül 5 különböző expozíciós útvonal egészít ki (szájon át, bőrön át történő 
expozíció, gáz belélegzése, gőz belélegzése, aeroszol belélegzése). 

Az új rendszer hozzáadott értéke abban áll, hogy az emberi életre és egészségre irányuló 
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közvetlen veszélyt pontosabban határozza meg, figyelembe véve a következő tényezőket:
– a veszélyes anyagokkal történő emberi érintkezés jellege a különböző expozíciós 
útvonalakon keresztül, 
– a veszélyes anyag által az emberi életre jelentett veszély szintje, amely az adott anyag 
akut toxicitási osztályba sorolásával fejezhető ki (ezt az anyag halálos dózisának vagy halálos 
koncentrációjának vizsgálatával határozzák meg).

Mivel a tudományos eredmények azt mutatják, hogy a fenti három toxicitási osztály – halálos 
következményei vagy az emberi egészségre gyakorolt hosszú távú negatív hatásai miatt –
elfogadhatatlan mértékű veszélyt jelent az emberi egészségre, a Seveso-irányelvvel 
kapcsolatos és az ezen osztályokba tartozó anyagok az irányelv hatálya alá kell, hogy 
tartozzanak. 

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat 
fenntartja a védelem szintjét, és az érintett üzemek tekintetében csupán apró változtatásokra 
lehet számítani. Az előadó ezért úgy döntött, hogy nem kívánja módosítja a javasolt 
módszertant. 

b) Az eltérések kerete
A Bizottság által az eltérésekkel kapcsolatban javasolt mechanizmus egy az egész Unióra 
kiterjedő anyagspecifikus, valamint egy tagállami szintű, harmonizált kritériumok alapján 
meghatározott üzemspecifikus eltérésből áll. A Bizottság mindkettőt felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus révén javasolja bevezetni. Az előadó nem támogatja ezt a megközelítést, mégpedig 
a következők miatt:

 Az eltérésekre vonatkozó harmonizált kritériumokat már az alapjogszabályban meg 
kell határozni, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén. 

 Az illetékes hatóság lehetősége arra, hogy elálljon a 7–19. cikkekben előírt 
kötelezettségektől, csökkentheti a védelem szintjét; a javaslat tehát az, hogy az 
illetékes hatóság csak a felső küszöbértékű üzemekre vonatkozó tájékoztatással 
kapcsolatos előírásoktól állhasson el (9. cikk, 10. cikk b) pont, 11. cikk, 13. cikk (2) 
bekezdés). 

Hangsúlyozni kell, hogy az előadó javaslatában az anyagspecifikus eltérés nem jelenti egy 
anyag teljes körű kizárását,  azaz nem arról van szó, hogy az anyag kikerül az irányelv hatálya 
alól. Inkább olyan konkrét körülményeket határoz meg (pl. csomagolási mód), amelyek esetén 
az adott anyag nem képvisel jelentős veszélyt. 

c) Az információhoz való hozzáférés, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 
részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
Az előadó támogatja a Bizottság törekvéseit a tájékoztatás szintjének és minőségének, 
valamint a nyilvánosság döntéshozatalban történő részvételének és az igazságszolgáltatáshoz 
való hozzáférésének javításával kapcsolatban. A nyilvánosságnak tájékozottnak kell lennie, és 
közvetlen hozzáféréssel kell rendelkeznie azokhoz az információkhoz, amelyek a 
döntéshozatali eljárásban való részvételhez és baleset esetén a megfelelő magatartáshoz 
szükségesek. A közzétett információnak egyszersmind érthetőnek is kell lennie. Adott esetben 
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gazdasági és biztonsági okokból meg kell őrizni az információk bizalmas jellegét. Az V. 
melléklet tartalmazza azokat az információkat, amelyeket véglegesen a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani, például az interneten keresztül. A 4. tétel (a veszélyes 
anyagokra vonatkozó műszaki információk) és a 6. tétel (az ellenőrző vizsgálatok 
megállapításai) potenciálisan túl részletes és szakmai jellegű, és a bizalmassággal 
kapcsolatban problémákat okozhat. Az előadó ezért javasolja, hogy írják elő az üzemeltetők 
számára, hogy a veszélyes anyagokról könnyen érthető tájékoztatást nyújtsanak az interneten, 
valamint hogy tüntessék fel, hogy egy adott létesítményt mikor vizsgáltak át. A veszélyes 
anyagokra és az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó részletesebb és szakmai jellegű 
információkat legalább kérésre rendelkezésre kell bocsátani. A tagállamok így saját maguk 
dönthetnék el, helyénvaló-e a részletesebb és szakmai jellegű információt is közzétenni az 
interneten. 

d) Ellenőrző vizsgálatok
A Bizottság szigorítja az ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos követelményeket. Ezek 
gyakorisága megegyezik az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv 23. cikkében 
meghatározottal, amelynek megfelelően két helyszíni szemle közötti időszak hossza a 
legmagasabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében nem haladhatja meg az egy évet, a 
legalacsonyabb kockázatokat hordozó létesítmények esetében pedig a három évet. A 
független érdekelt felek adminisztratív terhekkel foglakozó, a Bizottság által létrehozott 
magas szintű csoportjának a „Környezet” kiemelt területről szóló véleményében szereplő 
becslései szerint a Seveso II. irányelv hatálya alá tartozó létesítmények körülbelül felére az 
ipari kibocsátásokról szóló irányelv is vonatkozik. Az ilyen típusú ellenőrző vizsgálatok 
összehangolása vagy összekapcsolása csökkentené az előkészületekkel, az ellenőrök 
jelenlétével és a nyomon követéssel kapcsolatos adminisztratív terheket. Ezért az előadó arra 
ösztönzi a tagállamokat, hogy segítsék elő az összehangolást. Az ellenőrzésekre vonatkozó, 
javasolt rendelkezések hozzájárulnak a végrehajtás javításához, ezáltal a növelik a védelem 
szintjét, és fokozottabban biztosítják az egyenlő feltételeket.

4. Záró megjegyzések

A Seveso II. irányelv javasolt felülvizsgálatára szükség van, a Bizottság pedig jól döntött, 
amikor a védelmi szint fenntartását és a hatály nagymértékű megváltoztatásának elkerülését 
választotta. Az előadó támogatja a Bizottság által a CLP-rendelethez való hozzáigazításhoz 
választott módszertant. A felülvizsgálat eredményével és a Bizottság javaslatával 
összhangban az irányelv alapvető szerkezete és főbb rendelkezései tekintetében nincs szükség 
jelentős változtatásokra. Az előadó aggályosnak többek között azt tartja, hogy a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kívánja módosítani az irányelv hatályát meghatározó 
I. mellékletet. Mivel az I. melléklet az irányelv lényeges részét képezi, az előadó azt javasolja, 
hogy csak rendes jogalkotási eljárással lehessen módosítani. További anyagok felvétele az 
irányelv hatályának lényeges megváltoztatását eredményezheti, amelynek jelentős gazdasági 
következményei is lehetnek. Az Európai Parlamentnek módjában kell állnia, hogy teljes 
hatáskörét felhasználhassa a további anyagok felvételéről történő döntések alkalmával. 


