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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lielu ar bīstamām 
vielām saistītu avāriju risku pārvaldību
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0781),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 
1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0011/2011),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu1,

– ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu2,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. apstiprina Eiropas Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 
grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lielām avārijām, kādas notika, 
piemēram, Seveso, Bhopālā, Šveicerhallē, 
Enshedē, Tulūzā un Bansfīldā, bieži ir 

(2) Lielām avārijām, kādas notika, 
piemēram, Seveso, Bhopālā, Šveicerhallē, 
Enshedē, Tulūzā un Bansfīldā, bieži ir 

                                               
1 OV C […], […], […]. lpp.
2 OV C […], […], […]. lpp.
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nopietnas sekas. Turklāt to ietekme var 
sniegties pāri valstu robežām. Tas apstiprina 
vajadzību nodrošināt atbilstīgus 
preventīvus pasākumus, kas visā Savienībā 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
iedzīvotājiem, kopienām un videi

nopietnas sekas. Turklāt to ietekme var 
sniegties pāri valstu robežām. Tas apstiprina 
vajadzību nodrošināt atbilstīgus 
preventīvus pasākumus, kas visā Savienībā 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
iedzīvotājiem, kopienām, īpašumam un 
videi.

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā jēdziens „īpašums” ir iekļauts jēdziena „liela avārija” definīcijā, 
norādot, ka tas ir notikums, kas „nopietni apdraud cilvēka veselību, īpašumu vai vidi”. 
Juridiskas konsekvences nolūkā jēdziens „īpašums” būtu jāiekļauj arī šī apsvēruma tekstā. 

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Saskaņā ar Līguma 290. pantu 
Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus, kas attiecas uz kritēriju noteikšanu 
atkāpēm un šīs direktīvas pielikumu
grozījumiem.

(23) Lai šī direktīva būtu atbilstīga 
tehnikas un zinātnes progresam, jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras saskaņā ar Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz šīs direktīvas I pielikuma 
3. daļas, kā arī II līdz VI pielikuma 
grozījumiem. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi 
apspriestos, tostarp ekspertu līmenī. 
Sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
Komisijai jānodrošina, lai attiecīgie 
dokumenti tiktu savlaicīgi un atbilstošā 
kārtībā nosūtīti vienlaikus gan Eiropas 
Parlamentam, gan Padomei.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu apsvērums tiek pielāgots jaunajiem standarta noteikumiem par deleģētajiem 
aktiem. Turklāt tiek precizēts, ka būtu jānodrošina iespēja ar deleģētajiem aktiem grozīt 
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I pielikuma 3. daļu (mainot darbības jomu, bet tikai ļoti īpašās situācijās), kā arī II līdz 
VI pielikumu. Grozījumi I pielikuma 1. un 2. daļā un VII pielikumā var lielā mērā ietekmēt 
darbības jomu, tādēļ šādi grozījumi tomēr būtu jāveic parastās likumdošanas procedūras 
kārtībā. 

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
sasniegt šīs direktīvas mērķus, t.i., 
nodrošināt cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzību, un tāpēc tie 
labāk sasniedzami Savienības līmenī, 
ievērojot subsidiaritātes principu, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma 5. pantu. Ievērojot minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu, 
šajā direktīvā paredz tikai šo mērķu 
sasniegšanai vajadzīgos pasākumus,

(25) Tā kā dalībvalstis nespēj pietiekami 
sasniegt šīs direktīvas mērķus, t.i., 
nodrošināt cilvēka veselības, īpašuma un 
vides augsta līmeņa aizsardzību, un tāpēc 
tie labāk sasniedzami Savienības līmenī, 
ievērojot subsidiaritātes principu, 
Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā 
ar Līguma 5. pantu. Ievērojot minētajā 
pantā noteikto proporcionalitātes principu, 
šajā direktīvā paredz tikai šo mērķu 
sasniegšanai vajadzīgos pasākumus,

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā jēdziens „īpašums” ir iekļauts jēdziena „liela avārija” definīcijā, 
norādot, ka tas ir notikums, kas „nopietni apdraud cilvēka veselību, īpašumu vai vidi”. 
Juridiskas konsekvences nolūkā jēdziens „īpašums” būtu jāiekļauj arī šī apsvēruma tekstā. 

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šī direktīva paredz noteikumus, kuru 
mērķis ir lielas avārijas, kurās iesaistītas 
bīstamās vielas, kā arī mazināt šādu avāriju 
seku ietekmi uz cilvēkiem un vidi tā, lai 
visā Savienībā konsekventi un efektīvi 
nodrošinātu to augstu aizsardzības līmeni.

Šī direktīva paredz noteikumus, kuru
mērķis ir novērst lielas avārijas, kurās 
iesaistītas bīstamas vielas, kā arī mazināt 
šādu avāriju seku ietekmi uz cilvēku 
veselību, īpašumu un vidi tā, lai visā 
Savienībā konsekventi un efektīvi 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni.
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Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā jēdziens „īpašums” ir iekļauts jēdziena „liela avārija” definīcijā, 
norādot, ka tas ir notikums, kas „nopietni apdraud cilvēka veselību, īpašumu vai vidi”. 
Juridiskas konsekvences nolūkā jēdziens „īpašums” būtu jāiekļauj arī šī apsvēruma tekstā. 

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) I pielikuma 3. daļā minētajām vielām. svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2. panta 2. punktā ir skaidri noteikts, uz ko tieši šī direktīva neattiecas. Direktīvas 
I pielikuma 3. daļa attiecas tikai uz izņēmumiem konkrētos gadījumos, kad attiecīgās vielas 
noteiktos apstākļos nevar radīt lielas avārijas bīstamību. Tas nenozīmē, ka šī direktīva 
neattiecas uz I pielikuma 3. daļā uzskaitītajām vielām — ir tikai paredzēta īpaša kārtība, ja 
izpildīti stingri nosacījumi.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. „jauns uzņēmums” ir no jauna uzbūvēts 
uzņēmums vai darbību vēl nesācis 
uzņēmums;

4. „jauns uzņēmums” ir no jauna uzbūvēts 
uzņēmums vai darbību vēl nesācis 
uzņēmums, vai uzņēmums, uz kuru šī 
direktīva attiecas tādēļ, ka ir pārveidotas 
tā iekārtas, mainījušies darbības veidi vai 
bīstamo vielu krājums;

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi apstiprināt, ka uz dažām ražotnēm šī direktīva varētu attiekties nevis operatora 
izvēles dēļ, bet tādēļ, ka ir mainījusies paša tiesību akta darbības joma. Šādā gadījumā 
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operatoram viena gada laikā ir jānosūta attiecīgs paziņojums kompetentajai iestādei 
(6. panta 2. punkts). Tomēr, ja šī direktīva ražotnei būtu piemērojama operatora ierosinātu 
izmaiņu rezultātā, operatoram tas jau iepriekš būtu jāzina un pirms attiecīgo izmaiņu 
veikšanas jāinformē kompetentā iestāde. Šādā gadījumā to varētu uzskatīt par jaunu 
uzņēmumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek pierādīts, ka, pamatojoties uz šā 
panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, 
vielas, uz kurām attiecas I pielikuma 1. vai 
2. daļas noteikumi, nevar radīt lielu avāriju 
bīstamību, jo īpaši to fizikālā stāvokļa, 
īpašību, klasifikācijas, koncentrācijas vai 
iepakojuma dēļ, Komisija izmantojot
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
24. pantu, tās var iekļaut vielu sarakstā
I pielikuma 3. daļā. 

1. Ja, pamatojoties uz šīs direktīvas 
VII pielikumā noteiktajiem kritērijiem, 
tiek pierādīts, ka vielas vai maisījumi, uz 
kuriem attiecas I pielikuma 1. vai 2. daļas 
noteikumi, konkrētos apstākļos nevar radīt 
lielu avāriju bīstamību, jo īpaši to fizikālā 
stāvokļa, īpašību, klasifikācijas, 
koncentrācijas vai oriģinālā iepakojuma 
dēļ, un tādēļ būtu jāpiemēro atkāpe, 
Komisija var pieņemt deleģētos aktus 
saskaņā ar 24. pantu, lai, ievērojot
attiecīgos nosacījumus, šīs vielas un 
maisījumus iekļautu I pielikuma 3. daļas 
sarakstā. 

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē — 1. punkts ir paredzēts gadījumiem, kad vielas un maisījumi to fizikālā stāvokļa, 
īpašību, klasifikācijas, koncentrācijas vai oriģinālā iepakojuma dēļ konkrēti noteiktos 
apstākļos nevar radīt lielu avāriju bīstamību, un tas nenozīmē, ka šādām vielām un 
maisījumiem direktīva vispār nav piemērojama. Atkāpe attiecīgajām vielām un maisījumiem 
ir piemērojama tikai tad, ja ir izpildīti I pielikuma 3. daļā paredzētie nosacījumi. Deleģēto 
aktu izmantošana būtu pieņemama, jo tas attieksies uz ļoti konkrētām situācijām.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja, pamatojoties uz šā panta 4. punktā Neskarot 1. punkta noteikumus, ja, 
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minētajiem kritērijiem, kompetentā iestāde 
atzīst, ka konkrētās vielas, kas atrodas 
atsevišķā uzņēmumā vai jebkurā tā vietā un 
uz kurām attiecas I pielikuma 1. vai 2. daļa, 
nevar radīt lielu avāriju bīstamību tādu 
īpašu uzņēmumā ievērotu apstākļu dēļ kā 
izmantotais iepakojuma un ietvēruma 
veids, vai atrašanās vieta un daudzumi, 
dalībvalsts kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu attiecībā uz šo uzņēmumu 
nepiemērot šīs direktīvas 7. līdz 19. pantā
noteiktās prasības. 

pamatojoties uz VII pielikumā minētajiem 
kritērijiem, kompetentā iestāde atzīst, ka 
konkrētās vielas, kuras atrodas atsevišķā 
uzņēmumā vai jebkurā tā vietā un uz 
kurām attiecas I pielikuma 1. vai 2. daļa, 
nevar radīt lielu avāriju bīstamību, ņemot 
vērā īpašos apstākļus, kas uzņēmumā 
nodrošināti attiecībā uz vielas iepakojuma 
materiālu un ietvēruma veidu, vai 
atrašanās vietu un daudzumu, dalībvalsts 
kompetentā iestāde var pieņemt lēmumu 
attiecībā uz šo uzņēmumu nepiemērot šīs 
direktīvas 9. pantā, 10. panta 
b) apakšpunktā, 11. pantā un 13. panta 
2. punktā noteiktās prasības. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 1. punktu ir pieļaujamas atkāpes ES līmenī attiecībā uz konkrētām vielām un tikai 
īpašos apstākļos, turpretim 4. panta 3. punktā ir noteikts, ka dalībvalsts kompetentā iestāde 
var nolemt nepiemērot direktīvas prasības atsevišķiem uzņēmumiem. Tomēr aizsardzības 
līmenim vajadzētu būt nemainīgam, tādēļ ierosināts visos gadījumos uzturēt spēkā vismaz tās 
prasības, kas noteiktas zemāka līmeņa uzņēmumiem, un atkāpes piemērot tikai augstāka 
līmeņa uzņēmumiem attiecībā uz informēšanas prasībām.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta otrajā daļā minētos sarakstus 
Komisija katru gadu informācijas nolūkā 
iesniedz forumam, kas minēts 17. panta 
2. punktā.

Šā punkta otrajā daļā minētos sarakstus 
Komisija informācijas nolūkā regulāri 
iesniedz forumam, kas minēts 17. panta 
2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, lai kompetentās iestādes forumam regulāri iesniegtu informāciju par 
sarakstiem, norādot piemērotās atkāpes, un tas principā būtu jādara biežāk nekā reizi gadā. 
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu kritērijus izmantošanai 
attiecīgi šā panta 1. un 3. punkta 
mērķiem, kā arī lai atbilstoši grozītu 
VII pielikumu, Komisija līdz 2013. gada 
30. jūnijam saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētos tiesību aktus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvas VII pielikumā iekļautie kritēriji ir būtisks šīs direktīvas elements, jo, pamatojoties 
uz šiem kritērijiem, tiek piemērotas 4. panta 1. un 3. punktā minētās atkāpes. Tādēļ šos 
kritērijus nedrīkst noteikt, pieņemot deleģētus aktus. Nav pieļaujams tas, ka likumdošanas 
procedūras gaitā minētais pielikums paliktu neaizpildīts. Ierosinot grozīt VII pielikumu, ir 
ņemti vērā Komisijas 2008. gada 26. jūnija Lēmumā Nr. 98/433/EK noteiktie kritēriji. 
Komisija tiek aicināta ierosināt jaunus kritērijus, ko vēl varētu iekļaut pamataktā. 

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā Komisija, saskaņā 
ar 24. pantu izmantojot deleģētos tiesību 
aktus, var šā punkta pirmajā daļā minētās 
vielas iekļaut I pielikuma 1. vai 2. daļā.

Ja Komisija uzskata, ka sarakstā ir 
jāiekļauj I pielikuma 1. vai 2. daļā 
nenorādīta bīstamā viela, attiecībā uz 
kuru ir veicams šā punkta pirmajā daļā 
minētais pasākums, Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
attiecīgu likumdošanas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Atšķirībā no 1. punkta, kurš attiecas uz ļoti konkrētiem un precīzi noteiktiem gadījumiem, 
papildu vielu iekļaušana I pielikuma 1. vai 2. daļā varētu ievērojami paplašināt direktīvas 
darbības jomu, un tam varētu būt nozīmīga ekonomiskā ietekme. Dalībvalstīm ir ļauts veikt 
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attiecīgus pasākumus, ja tās uzskata, ka bīstamā viela var radīt lielas avārijas risku, tādēļ 
vajadzības gadījumā dalībvalstis tāpat būs spējīgas rīkoties. Komisija informēs pārējās 
dalībvalstis. Tomēr visā ES piemērojamā direktīvas darbības joma pēc tam būtu jāmaina 
parastās likumdošanas procedūras kārtībā. 

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) operatora uzvārds/nosaukums vai
tirdzniecības markas nosaukums un 
attiecīgā uzņēmuma pilna adrese;

a) operatora uzvārds/nosaukums un/vai
tirdzniecības nosaukums un attiecīgā 
uzņēmuma pilna adrese;

Or. en

Pamatojums

Šis ir precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja atšķiras no a) apakšpunktā minētā, par 
uzņēmumu atbildīgās personas uzvārds vai
ieņemamais amats;

c) ja atšķiras no a) apakšpunktā minētā, —
par uzņēmumu atbildīgās personas uzvārds 
un ieņemamais amats;

Or. en

Pamatojums

Šis ir precizējošs grozījums.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) attiecīgās bīstamās vielas vai to
kategorijas identificēšanai pietiekama 
informācija;

d) bīstamo vielu un izmantoto vielu
kategorijas identificēšanai pietiekama 
informācija;

Or. en

Pamatojums

Šis ir precizējošs grozījums.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vienas vai vairāku attiecīgo bīstamo 
vielu daudzums un fizikālais stāvoklis;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) uzņēmuma tiešā vide, faktori, kas varētu 
izraisīt lielas avārijas vai padarīt smagākas 
to sekas, tostarp sīka informācija par visiem
kaimiņos esošiem uzņēmumiem, neatkarīgi 
vai uz tiem attiecas šī direktīva, par citām 
teritorijām, zonām un norisēm, kas varētu 
palielināt lielas avārijas risku, padarīt 

g) uzņēmuma tiešā vide, faktori, kas varētu 
izraisīt lielas avārijas vai padarīt smagākas 
to sekas, tostarp izsmeļoša informācija, ja 
operatoram tāda ir, par blakusesošajiem
uzņēmumiem, par citām ražotnēm, zonām 
un norisēm, kas varētu palielināt lielas 
avārijas risku vai padarīt smagākas tās 
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smagākas tās sekas un par tās domino 
efektiem.

sekas, un par šādas avārijas domino 
efektiem.

Or. en

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ne vienmēr operatoru rīcībā varētu būt informācija par blakusesošajiem 
uzņēmumiem vai citām ražotnēm (sk. jauno 8. panta 1.a punktu). 

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem — pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu, darbības vai 
pārveidojumu sākšanas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar 3. panta 4. punkta grozījumu, ar ko tiek mainīta jēdziena „jauns 
uzņēmums” definīcija. 

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa operatoram 
izstrādāt dokumentu, kurā aprakstīta lielu 
avāriju novēršanas politika (turpmāk tekstā 
“MAPP”), un nodrošinātu tās pienācīgu 
īstenošanu. MAPP sagatavo rakstveidā. 
Tajā jāparedz cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzība. Tai jābūt 
samērīgai ar lielu avāriju bīstamību. Tajā 
ietver operatora vispārīgos mērķus un 
darbības principus, vadības uzdevumus un 
atbildību, kā arī risina drošības kultūras 
jautājumus attiecībā uz lielu avāriju 

1. Dalībvalstis pieprasa operatoram 
izstrādāt dokumentu, kurā aprakstīta lielu 
avāriju novēršanas politika (turpmāk tekstā 
„MAPP”), un nodrošināt šīs politikas
pienācīgu īstenošanu. MAPP sagatavo 
rakstveidā. Tajā jāparedz cilvēka veselības, 
īpašuma un vides augsta līmeņa 
aizsardzība. Tai jābūt samērīgai ar lielu 
avāriju bīstamību. Tajā ietver operatora 
vispārējos mērķus un darbības principus, 
vadības uzdevumus un atbildību, kā arī 
izklāsta to, kā pastāvīgi tiek nodrošināts 
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bīstamības samazināšanu. augsts aizsardzības līmenis attiecībā uz 
lielu avāriju bīstamību.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „drošības kultūra” ir neskaidrs. Ar grozījumu tiek precizēts, ka ir pastāvīgi 
jānodrošina augsts aizsardzības līmenis, kā noteikts 1. pantā. Lai nodrošinātu atbilstību 
Komisijas ierosinātajai jēdziena „liela avārija” definīcijai, ir iekļauts arī jēdziens 
„īpašums”.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem — pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu, darbības vai 
pārveidojumu sākšanas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar 3. panta 4. punkta grozījumu, ar ko tiek mainīta jēdziena „jauns 
uzņēmums” definīcija.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a MAPP tiek īstenota, izmantojot 
atbilstošus līdzekļus, struktūras un 
pārvaldības sistēmas. Augstāka līmeņa 
uzņēmumos šo politiku īsteno, izmantojot 
drošības pārvaldības sistēmas un atbilstoši 
III pielikumam. Dalībvalstis var pieprasīt, 
lai zemāka līmeņa uzņēmumi savu MAPP 
īstenotu, izmantojot drošības pārvaldības 
sistēmu, kas atbilstīga lielas avārijas 
bīstamībai un uzņēmuma 
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organizatoriskās struktūras vai darbības 
sarežģītībai. 

Or. en

Pamatojums

Daļa no grozījuma teksta atbilst 9. panta 7. punktam, jo šo noteikumu ir loģiskāk un 
saprotamāk iekļaut tajā direktīvas pantā, kurš attiecas uz MAPP, nevis pantā par drošības 
pārskatu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Lai izpildītu 1. punktā noteiktās 
prasības, gadījumos, kad informācija, 
kuru operators sniedzis saskaņā ar 
6. panta 1. punkta g) apakšpunktu, nav 
pietiekama vai pieejama, dalībvalsts 
nodrošina to, ka kompetentā iestāde 
attiecīgo informāciju pieprasa tieši no 
blakusesošajiem uzņēmumiem vai 
ražotnēm.

Or. en

Pamatojums

Operatora rīcībā ne vienmēr varētu būt informācija, kas sniedzama saskaņā ar 6. panta 
1. punkta g) apakšpunktu. Lai kompetentajai iestādei šī informācija tomēr būtu pieejama, 
dalībvalstij ir jānodrošina iespēja to pieprasīt tieši no blakusesošajiem uzņēmumiem vai 
ražotnēm. 

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sadarbojas sabiedrības un to blakus 
esošo uzņēmumu informēšanā, uz kuriem
šī direktīva neattiecas, un informācija 

b) sadarbojas, lai informētu sabiedrību un 
tās blakusesošās ražotnes, uz kurām šī 
direktīva neattiecas, un sniegtu informāciju 
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sniegšanā par ārējās operatīvās rīcības 
plānu izstrādāšanu atbildīgajai iestādei.

iestādei, kas atbildīga par ārējās operatīvās 
rīcības plānu izstrādāšanu.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu pārpratumus, jēdzienu „uzņēmumi” nevajadzētu lietot, ja noteikumi paredzēti 
tām ražotnēm, uz kurām šī direktīva neattiecas. 

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem — pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu, darbības vai 
pārveidojumu sākšanas;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums saistīts ar 3. panta 4. punkta grozījumu, ar ko tiek mainīta jēdziena „jauns 
uzņēmums” definīcija. 

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Dalībvalstis zemāka līmeņa 
uzņēmumiem var pieprasīt īstenot to 
MAPP, izmantojot ar lielas avārijas 
bīstamību un uzņēmuma organizācijas vai 
darbības sarežģītībai samērīgu drošības 
pārvaldības sistēmu. 

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Šis noteikums attiecas uz MAPP īstenošanu, tādēļ tas būtu jāpārceļ uz 7. pantu, tā nodrošinot 
saprotamāku teksta redakciju (sk. jauno 7. panta 4.a punktu). 

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
10. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Objektu, uzņēmumu, glabātavu vai tajos 
izmantoto procesu pārveidošanas 
gadījumos, vai mainoties bīstamo vielu 
īpašībām vai daudzumiem, kas varētu 
būtiski ietekmēt lielu avāriju bīstamību, 
dalībvalstis nodrošina, ka operator:

Objektu, uzņēmumu, glabātavu vai tajos 
izmantoto procesu pārveidošanas 
gadījumos, vai mainoties bīstamo vielu 
īpašībām vai daudzumiem, kā rezultātā
varētu palielināties lielu avāriju bīstamības 
risks vai šādu avāriju sekas, dalībvalstis 
nodrošina to, ka operators:

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas tiek dēvēts par „būtisku ietekmi”. Ikreiz, kad tiek veikts pārveidojums, kura 
rezultātā varētu palielināties lielu avāriju bīstamības risks vai šādu avāriju sekas, ir jāizvērtē 
MAPP, drošības pārskats un drošības pārvaldības sistēma, vajadzības gadījumā tos attiecīgi 
pielāgojot. 

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikumā minētā 
informācija, arī elektroniskā veidā.
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē. 

1. Dalībvalstis nodrošina to, ka sabiedrībai 
ir pastāvīgi pieejama V pielikuma 1. un 
2. daļā minētā informācija, arī elektroniskā 
veidā, un ka V pielikuma 3. daļā minētā 
informācija sabiedrībai tiek darīta 
pieejama vismaz pēc pieprasījuma.
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē. 

Or. en
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Pamatojums

Ir iespējamas situācijas, kad ekonomisku un ar drošību saistītu apsvērumu dēļ informācija 
par inspekciju ziņojumiem un bīstamo vielu krājumu sabiedrībai būtu jāsniedz tikai pēc 
pieprasījuma. Tādos gadījumos dalībvalstis varētu pašas izlemt, vai ir lietderīgi prasīt 
operatoriem šo informāciju publicēt arī internetā. Kā norādīts V pielikuma grozījumos, tam ir 
jābūt operatoru pienākumam — vienkāršiem vārdiem internetā sniegt skaidrojumu par 
bīstamajām vielām un norādīt to, kad uzņēmumā ir veikta inspekcija un kur var pieprasīt 
inspekcijas ziņojumus.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz piekļuves pieprasījumiem direktīvas 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajai 
informācijai attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/4/EK 3. un 
5. panta noteikumi.

3. Pieeja šā panta 1. un 2. punktā minētajai 
informācijai tiek nodrošināta saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/4/EK.

Or. en

Pamatojums

Nav pareizi šajā punktā lietot jēdzienu „piekļuves pieprasījumi”, jo 2. punkta a) apakšpunktā 
minētā informācija ir jāsniedz bez īpaša pieprasījuma. Turklāt 1. un 2. punktam ir pilnībā 
jāatbilst visiem Direktīvas 2003/4/EK noteikumiem. 

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
15. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija, ko sniedz operators pēc lielas 
avārijas

Informācija, kas operatoram ir jāsniedz, 
un darbības, kuras kompetentajai iestādei 
ir jāveic, pēc lielas avārijas

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 15. pants neattiecas tikai uz informāciju, kas operatoram ir jāsniedz (1. punkts), 
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bet arī uz darbībām, kuras ir jāveic kompetentajai iestādei (2. punkts).

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Inspekcijas pēc iespējas vairāk koordinē
un vajadzības gadījumā apvieno ar 
pārbaudēm, ko veic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem.

8. Inspekcijas saskaņo ar tām pārbaudēm, 
kas veicamas saskaņā ar citiem Savienības 
tiesību aktiem, jo īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2010. gada 
24. novembra Direktīvu 2010/75/ES par 
rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma 
integrēta novēršana un kontrole)1, un 
dara visu iespējamo, lai inspekcijas un 
pārbaudes apvienotu.
1 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar vērtējumu, ko sniegusi Komisijas izveidotā augsta līmeņa neatkarīgu ieinteresēto 
personu grupa ar administratīvo slogu saistītu jautājumu risināšanai, aptuveni pusei no 
objektiem, uz kuriem attiecas Seveso II direktīva, ir piemērojama arī direktīva par 
rūpnieciskajām emisijām. Inspekciju saskaņošanas vai apvienošanas rezultātā samazinātos 
administratīvais slogs, kas saistīts ar sagatavošanas darbu, inspektoru klātbūtni un izpildes 
pārbaudi. Ir jāizmanto visas iespējas samazināt gan pārvaldes iestāžu, gan operatoru 
administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījumu sniegt informāciju, ko 
kompetentās iestādes saņēmušas atbilstīgi 
šai direktīvai, var noraidīt, ja tiek izpildīti 
nosacījumi, kas paredzēti 
Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 2. punktā.

2. Var ierobežot pieeju informācijai, kas 
sniedzama atbilstīgi šai direktīvai, ja ir
izpildīti Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 
2. punktā paredzētie nosacījumi.

Or. en
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Pamatojums

Arī saskaņā ar Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 2. punktu būtu iespējams ierobežot pieeju 
informācijai, ja ir izpildīti attiecīgie nosacījumi. 

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms 
par pietiekamām interesēm un tiesību 
aizskārumu, ņemot vērā mērķi nodrošināt 
ieinteresētajai sabiedrības daļai tiesas 
pieejamību. Šajā nolūkā 2. punkta 
a) apakšpunkta mērķiem par pietiekamām 
uzskata tādas nevalstiskas organizācijas 
intereses, kura atbalsta vides aizsardzību 
un ievēro visas prasības saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

2. Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms 
par pietiekamām interesēm un tiesību 
aizskārumu, ņemot vērā mērķi nodrošināt 
ieinteresētajai sabiedrības daļai tiesas 
pieejamību. Šajā nolūkā 1. punkta pirmās 
daļas a) apakšpunkta noteikumu izpildei
par pietiekamām uzskata tādas nevalstiskas 
organizācijas intereses, kura veicina vides 
aizsardzību un pilda visas valsts tiesību 
aktos noteiktās prasības.

Arī organizācijas, kas minētas pirmajā 
teikumā, 2. punkta b) apakšpunkta nolūkā
ir uzskatāmas par tādām, kuru tiesības var 
būt pārkāptas.

Arī organizācijas, kas minētas šā punkta 
pirmajā daļā, saistībā ar 1. punkta pirmās 
daļas b) apakšpunkta noteikumu izpildi ir 
uzskatāmas par tādām, kuru tiesības var būt 
pārkāptas.

Or. en

Pamatojums

Attiecīgajās teksta daļās ir jāiekļauj atsauce uz 1. punkta a) un b) apakšpunktu. 

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants 
Pārskatīšana

Līdz 2020. gada 1. jūnijam un pēc tam 
reizi 3 gados Komisija, pamatojoties uz 



PE464.978v01-00 22/35 PR\867769LV.doc

LV

20. pantā minēto informāciju, iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
pārskata ziņojumu par šīs direktīvas 
īstenošanu. Vajadzības gadījumā 
ziņojumam tiek pievienots likumdošanas 
priekšlikums. 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 20. panta 4. punktu dalībvalstis reizi trijos gados sniedz Komisijai pārskatu par 
šīs direktīvas īstenošanu. Pamatojoties uz šiem pārskata ziņojumiem, Komisijai ir jāizvērtē 
direktīvas īstenošanas process un vajadzības gadījumā jāiesniedz attiecīgs likumdošanas 
priekšlikums. 

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus.

Neskarot 4. panta noteikumus, lai
I pielikuma 3. daļu un II līdz 
VI pielikumu pielāgotu tehnikas un 
zinātnes attīstībai, Komisija pieņem 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
24. pantu.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja ar deleģētajiem aktiem grozīt I pielikuma 3. daļu (mainot darbības 
jomu, bet tikai ļoti īpašās situācijās), kā arī II līdz VI pielikumu. Grozījumi I pielikuma 1. un 
2. daļā un VII pielikumā var lielā mērā ietekmēt darbības jomu, tādēļ šādi grozījumi būtu 
jāveic parastās likumdošanas procedūras kārtībā. 
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
24. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Pilnvaras pieņemt deleģētus aktus 
Komisijai ir piešķirtas saskaņā ar šā 
panta nosacījumiem.

1. Pieņemt 4. un 23. pantā minētos 
deleģētos tiesību aktus Komisija ir 
pilnvarota uz nenoteiktu laiku.

1. Pilnvaras pieņemt 4. un 23. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir
uz nenoteiktu laiku, sākot no *.

1.a Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 4. un 23. pantā 
minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu tiek izbeigts tajā norādīto 
pilnvaru deleģējums. Tas stājas spēkā 
dienu pēc lēmuma publicēšanas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā 
dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau 
spēkā esošo deleģēto aktu likumību.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
tiesību aktu, tā par to vienlaikus paziņo 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

3. Uz Komisijai piešķirtajām pilnvarām 
pieņemt deleģētos tiesību aktus attiecas 
25. un 26. pantā paredzētie noteikumi.

3. Saskaņā ar 4.  un 23. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome divu 
mēnešu laikā pēc tam, kad attiecīgais akts 
ir darīts zināms Eiropas Parlamentam un 
Padomei, nav cēluši iebildumus vai ja 
pirms minētā termiņa beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju, ka necels iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.
_____________
* OV — lūdzu, ievietojiet šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas datumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Deleģējuma atsaukšana

1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
jebkurā laikā atsaukt 24. pantā minēto 
pilnvaru deleģējumu.
2. Institūcija, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai pieņemtu lēmumu par
pilnvaru deleģējuma atsaukšanu, pirms 
galīgā lēmuma pieņemšanas pietiekami 
savlaicīgi informē otru institūciju un 
Komisiju, norādot, kuras deleģētās 
pilnvaras varētu tikt atsauktas, un šīs 
atsaukšanas pamatojumu.
3. Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigts 
attiecīgajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleģējums. Tas stājas spēkā nekavējoties 
vai vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. 
Šāds lēmums neietekmē jau spēkā esošu 
deleģēto tiesību aktu spēkā esību. Tas 
jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26  pants svītrots
Iebildumi pret deleģētiem aktiem

1. Eiropas Parlaments un Padome var 
izteikt iebildumus par deleģēto tiesību 
aktu divu mēnešu laikā no tā paziņošanas 
dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
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Padomes iniciatīvas šo termiņu pagarina 
par vienu mēnesi.
2. Ja līdz šā perioda beigām ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome neiebilst par 
deleģēto tiesību aktu, to publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tas 
stājas spēkā publikācijā norādītajā dienā.
Deleģēto tiesību aktu var publicēt Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms minētā termiņa 
beigām, ja Eiropas Parlaments un 
Padome ir informējuši Komisiju par to, ka 
ir nolēmuši neizteikt iebildumus.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
izvirza iebildumus par deleģēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Institūcija, kas izvirza 
iebildumus, norāda pamatojumu 
iebildumiem pret deleģēto tiesību aktu.

Or. en

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielas un maisījumi, kas nav iekļautas 
šajā direktīvā saskaņā ar 2. panta 
2. punkta h) apakšpunktu un 4. panta 
1. punktu

Vielas un maisījumi, kuriem tiek 
piemērota atkāpe saskaņā ar 4. panta 
1. punktu

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta grozījumu, ar ko h) apakšpunkts tiek svītrots. 
Atkāpe vielām un maisījumiem tiek piemērota tikai ar īpašiem nosacījumiem.  
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 3. slejas virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Daudzums (attiecīgos gadījumos) Daudzums

Or. en

Pamatojums

Atkāpe vielām un maisījumiem tiek piemērota tikai ar īpašiem nosacījumiem. 

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 3. daļa – 4. slejas virsraksts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Citi apstākļi (attiecīgos gadījumos) Citi apstākļi

Or. en

Pamatojums

Atkāpe vielām un maisījumiem tiek piemērota tikai ar īpašiem nosacījumiem.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – b apakšpunkts – v daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) drošības kultūra — pasākumi drošības 
kultūras novērtēšanai un uzlabošanai;

v) nemainīgi augsts aizsardzības 
līmenis — pasākumi, kas ļauj pastāvīgi 
nodrošināt augstu aizsardzības līmeni 
attiecībā uz lielu avāriju bīstamību;

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kas tiek dēvēts par „drošības kultūru” (sk. arī 7. panta 1. punkta grozījumu). Ar 
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grozījumu tiek precizēts, ka ir pastāvīgi jānodrošina augsts aizsardzības līmenis, kā noteikts 
1. pantā. 

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Kārtība, kādā tiek nodrošināta 
personāla apmācība saistībā ar 
pienākumiem, ko darbiniekiem nāktos 
veikt, un — vajadzības gadījumā — kādā 
šī apmācība tiek koordinēta ar ārējiem 
avārijas dienestiem. 

Or. en

Pamatojums

Obligāti ir jāiekļauj informācija par personāla apmācību saistībā ar Seveso II direktīvā 
(96/82/EK) minētajiem operatīvās rīcības plāniem atbilstoši minētās direktīvas IV pielikuma 
1. daļas f) apakšpunktam. Seveso III direktīvas IV pielikumā Komisija šo noteikumu nav 
iekļāvusi. Apmācībai ir ļoti svarīga nozīme, tādēļ attiecīgais noteikums ir jāiekļauj arī šajā 
pielikumā.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Vienkāršs skaidrojums par uzņēmumā 
veicamo darbību vai darbībām.

3. Vienkāršs skaidrojums par to, kādu 
darbību vai darbības uzņēmums veic un 
kādas bīstamās vielas tas izmanto.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt, lai sabiedrībai sniegtā informācija, tostarp informācija par bīstamajām 
vielām, būtu saprotama un izklāstīta vienkāršiem vārdiem. Ekonomisku vai ar drošību saistītu 
apsvērumu dēļ tehniskāka informācija dažos gadījumos varētu būt konfidenciāla. 
Dalībvalstīm pašām būtu jāizlemj, vai tās saskaņā ar jauno V pielikuma 2.a daļu vēlas 
publicēt internetā arī tehniskus terminus un tehnisku informāciju vai tomēr ne, ņemot vērā 
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ekonomiskus vai ar drošību saistītus apsvērumus.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Par vielām un maisījumiem, kurus 
izmanto uzņēmumā un kuri varētu izraisīt 
lielu avāriju, norādot galvenās bīstamās 
īpašības, jāmin to ikdienas nosaukumi, 
vai attiecībā uz bīstamām vielām, uz 
kurām attiecas I pielikuma 1. daļa, 
vispārējie kategoriju nosaukumi vai 
vispārējā bīstamības klasifikācija.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Svarīgi nodrošināt, lai sabiedrībai sniegtā informācija, tostarp informācija par bīstamajām 
vielām, būtu saprotama un izklāstīta vienkāršiem vārdiem. Tādēļ prasība sniegt vienkāršu 
skaidrojumu ir iekļauta V pielikuma 1. daļas 3. punktā un prasība sniegt izsmeļošu tehnisku 
informāciju ir noteikta jaunās V pielikuma 2.a daļas 1. punktā, nosakot, ka dalībvalstis pašas 
var izlemt, vai attiecīgā informācija būtu publicējama internetā vai sniedzama pēc 
pieprasījuma.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņu apkopojums par inspekcijām, kas 
veiktas saskaņā ar 19. pantu, un galvenie 
konstatētie fakti, pamatojoties uz pēdējās 
inspekcijas secinājumiem, kam pievienota 
atsauce vai saite uz attiecīgo inspekciju 
plānu.

6. Informācija par to, kad pēdējo reizi ir 
veiktas inspekcijas saskaņā ar 19. pantu, 
kā arī informācija par to, kur var 
pieprasīt galveno konstatēto faktu izklāstu 
un attiecīgo inspekciju plānu.

Or. en
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Pamatojums

Sabiedrībai ir svarīgi zināt, ka tiek veikta inspekcija. Saskaņā ar jaunās V pielikuma 2.a daļas 
2. punktu vismaz pēc pieprasījuma būtu jāsniedz sīkāka informācija. Tātad dalībvalstis pašas 
var izlemt, vai tās publicēs internetā arī tehniskāku ar inspekcijām saistītu informāciju vai 
tomēr ne, ņemot vērā ekonomiskus vai ar drošību saistītus apsvērumus.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2.a daļa (jauna) – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a daļa 
Informācija, kas par visiem uzņēmumiem, 
uz kuriem attiecas šī direktīva, ir jāsniedz 
vismaz pēc pieprasījuma 

Or. en

Pamatojums

Direktīvas V pielikuma trešajā daļā ir noteikts, kāda informācija ir jāsniedz vismaz pēc 
pieprasījuma. Dalībvalstis pašas var izlemt, vai tās šo informāciju publicēs arī internetā vai 
tomēr ne, ņemot vērā ekonomiskus vai ar drošību saistītus apsvērumus. 

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2.a daļa (jauna) – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Vispārpieņemtie nosaukumi vai —
I pielikuma 1.  daļā uzskaitīto bīstamo 
vielu gadījumā — kopējie kategoriju 
nosaukumi vai vispārējā bīstamības 
klasifikācija vielām un maisījumiem, 
kurus izmanto uzņēmumā un kuri varētu 
izraisīt lielu avāriju, norādot to galvenās 
bīstamās īpašības.

Or. en
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Pamatojums

Direktīvas V pielikuma trešajā daļā ir noteikts, kāda informācija ir jāsniedz vismaz pēc 
pieprasījuma. Dalībvalstis pašas var izlemt, vai tās šo informāciju publicēs arī internetā vai 
tomēr ne, ņemot vērā ekonomiskus vai ar drošību saistītus apsvērumus. 

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2.a daļa (jauna) – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ziņu apkopojums par inspekcijām, 
kuras veiktas saskaņā ar 19. pantu, un 
galvenie fakti, kas konstatēti, pamatojoties 
uz pēdējās veiktās inspekcijas 
secinājumiem, kā arī attiecīgais 
inspekcijas plāns.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas V pielikuma trešajā daļā ir noteikts, kāda informācija ir jāsniedz vismaz pēc 
pieprasījuma. Dalībvalstis pašas var izlemt, vai tās šo informāciju publicēs arī internetā vai 
tomēr ne, ņemot vērā ekonomiskus vai ar drošību saistītus apsvērumus. 

Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

KRITĒRIJI ATKĀPĒM SASKAŅĀ AR 
4. PANTU

KRITĒRIJI, PĒC KURIEM PIEMĒRO
ATKĀPES SASKAŅĀ AR 4. PANTU

Atkāpi saskaņā ar 4. panta 1. un 
3. punktu var piešķirt, ja ir izpildīts vismaz 
viens no turpmāk minētajiem 
vispārīgajiem kritērijiem.
1. Vielas fizikālā forma
Vielas ir cietā veidā un nav iespējams, ka 
parastos apstākļos vai arī paredzamos 
ārkārtas apstākļos notiek vielas vai 



PR\867769LV.doc 31/35 PE464.978v01-00

LV

enerģijas noplūde, kas varētu radīt lielas 
avārijas bīstamību.
2. Uzglabāšana un daudzumi
Vielas ir iesaiņotas vai tiek glabātas tādā 
veidā un tādā daudzumā, ka maksimālā 
iespējamā noplūde nekādā gadījumā 
nevar radīt lielas avārijas bīstamību.
3. Atrašanās vieta un daudzumi
Vielas tiek uzglabātas tādos daudzumos 
un tādā attālumā no citām bīstamām 
vielām (uzņēmumā vai citur), ka tās 
vienas pašas nevar radīt lielas avārijas 
bīstamību un nevar arī izraisīt lielu
avāriju kopā ar citām bīstamām vielām.
4. Klasifikācija
Vielas, kas definētas kā bīstamas vielas 
atbilstīgi to vispārīgajai klasifikācijai šīs 
direktīvas I pielikuma 1. daļā, bet kas 
nevar radīt lielas avārijas bīstamību, un 
tālab šo vielu vispārīgā klasifikācija šajā 
nolūkā nav piemērojama.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas VII pielikumā iekļautie kritēriji ir būtisks šīs direktīvas elements, jo, pamatojoties 
uz šiem kritērijiem, tiek piemērotas 4. panta 1. un 3. punktā minētās atkāpes. Tādēļ šos 
kritērijus nedrīkst noteikt, pieņemot deleģētus aktus. Nav pieļaujams tas, ka likumdošanas 
procedūras gaitā minētais pielikums paliktu neaizpildīts. Šis grozījums ir ierosināts, ņemot 
vērā Komisijas 2008. gada 26. jūnija Lēmumā Nr. 98/433/EK noteiktos kritērijus. Komisija 
tiek aicināta ierosināt jaunus kritērijus, ko vēl varētu iekļaut pamataktā. 
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PASKAIDROJUMS

1. Pamatinformācija
Lielas rūpnieciskas avārijas, piemēram, tās, kas notikušas Seveso (Itālija, 1976. g.), Bhopālā 
(Indija, 1984. g.), Šveicerhallē (Šveice, 1986. g.), Enshedē (Nīderlande, 2000. g.), Tulūzā 
(Francija, 2001. g.) un Bansfīldā (Apvienotā Karaliste, 2005. g.), ir prasījušas daudzu cilvēku 
dzīvības, to rezultātā izpostīts valsts un privātais īpašums un nodarīts kaitējums videi, radot 
gandrīz miljardiem eiro lielas izmaksas. Lai samazinātu šādu avāriju iespējamību un to sekas, 
ES vispirms pieņēma Direktīvu 82/501/EEK (Seveso I direktīva), un vēlāk tika pieņemta 
spēkā esošā Direktīva 96/82/EK (Seveso II direktīva), kas grozīta ar Direktīvu 2003/105/EK 
un attiecas uz aptuveni 10 000 uzņēmumiem, kuros bīstamas vielas (vai to maisījumi) ir tik 
lielos daudzumos, ka var radīt lielas avārijas bīstamību. Spēkā esošajā direktīvā 
operatoriem un dalībvalstu iestādēm ir noteikts pienākums novērst avārijas un samazināt to 
iespējamās sekas. Nosakot operatoru pienākumus, ir izmantota vairāklīmeņu pieeja, ar kuru 
saskaņā uz lielākiem vielu daudzumiem attiecas stingrāki noteikumi. Visu to uzņēmumu 
operatoriem, uz kuriem attiecas šī direktīva, ir jānosūta attiecīgs paziņojums kompetentajai 
iestādei un jāizstrādā lielu avāriju novēršanas politika. Turklāt t. s. „augstāka līmeņa 
uzņēmumu” operatoriem ir jāizstrādā drošības pārskats, drošības pārvaldības sistēma un 
operatīvās rīcības plāns. 

Kādēļ Seveso II direktīva būtu jāpārskata? 
Ar Eiropas Savienības Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu (KMI regula) tiek īstenota ANO Ķimikāliju klasificēšanas un 
marķēšanas vispārēji saskaņotā sistēma (GHS). Jaunie klasificēšanas, marķēšanas un 
iepakošanas noteikumi būs obligāti izpildāmi, sākot no 2015. gada 1. jūnija.

Seveso II direktīvas I pielikumā ir uzskaitītas bīstamās vielas, uz kurām direktīva attiecas, 
ņemot vērā agrāk pieņemto „klasificēšanas direktīvu” (67/548/EEK un 1999/45/EK) 
noteikumus. Iepriekšminētās direktīvas ir aizstātas ar KMI regulu, tādēļ jauno 
klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumu iekļaušana Seveso II direktīvā ir 
pakārtota tiesību akta izstrādāšanas jautājums.

Komisijas īstenotā pieeja
Ņemot vērā nepieciešamību pielāgot klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumus, 
Komisija 2008. gadā nolēma sākt plašāku Seveso direktīvas pārskatīšanas procesu.
Pārskatīšanas rezultātā Komisija secināja, ka spēkā esošie noteikumi kopumā atbilst 
mērķim un ka nav būtiski jāmaina ne pamatstruktūra, ne galvenie noteikumi.
Komisija tomēr ierosināja būtiskas izmaiņas attiecībā uz to, kā īstenojama Orhūsas 
Konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, un aizvien plašāku interneta 
izmantošanu. Turklāt Komisija ierosināja noteikt stingrākas prasības saistībā ar inspekcijām.
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2. Pamatprincipi

Referenta ierosināto Komisijas priekšlikuma grozījumu pamatā ir šādi pamatprincipi.

 Spēkā esošā direktīva, šķiet, ir pietiekami efektīva — referents uzskata, ka nav 
būtiski jāmaina ne tās pamatstruktūra, ne galvenie noteikumi.

 Pārskatīšana ir vajadzīga, jo jānodrošina direktīvas atbilstība KMI regulai.
 Burtisks pārcēlums nav iespējams, tādēļ jāizmanto tāda atbilstības nodrošināšanas 

metode, kas ļauj saglabāt tieši to pašu aizsardzības līmeni, kāds noteikts spēkā 
esošajā direktīvā.

 Ir vajadzīgi korekcijas mehānismi, kas nodrošinātu iespēju novērst nevēlamas 
izmaiņas darbības jomā.

 Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulā 
un KMI regulā jau ir noteikti konkrēti pienākumi saistībā ar vielu reģistrēšanu un 
klasificēšanu — tātad pārskatīšanas procesā nav jāatsāk diskusijas par šādiem 
pienākumiem (piem., laboratorijas testu veikšanu).

 Izmaiņām spēkā esošajā direktīvā būtu jāveicina tās sekmīgāka īstenošana un 
izpilde, tādējādi veicinot arī līdzvērtīgākus konkurences apstākļus un iespējami 
vairāk mazinot ražotāju administratīvo slogu.

 Lai garantētu augstu aizsardzības līmeni, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt pieeju 
informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību. 

 Lai novērstu iespējamos domino efektus, ir jānodrošina kompetento iestāžu, 
uzņēmumu un tiem blakusesošo ražotņu netraucēta sadarbība un savstarpēja 
informācijas apmaiņa.

3. Svarīgākie jautājumi

a) Direktīvas I pielikuma saskaņošana ar KMI regulu
Ar KMI regulu tiek ieviesta jauna, detalizētāka klasifikācijas sistēma, sevišķi attiecībā uz 
cēloņsakarību starp cilvēka saskari ar bīstamām vielām un šādas saskares izraisītu veselības 
apdraudējumu.

Saskaņā ar iepriekšējo klasifikācijas sistēmu konkrētas vielas toksiskuma līmenis tika 
noteikts, izmantojot tikai divas toksiskuma kategorijas („toksisks” (T) un „ļoti toksisks” 
(T+)), un nebija nekādu iespēju veikt diferencēšanu pēc veida, kādā notikusi saskare ar 
bīstamo vielu.

Jaunajā klasifikācijas sistēmā ir noteiktas 3 bīstamības klases (1., 2. un 3. kategorijas akūts 
toksiskums), kas iedalītas vēl sīkāk atkarībā no 5 iespējamiem iedarbības ceļiem (orāli, caur 
ādu, ieelpojot gāzi, ieelpojot tvaiku, ieelpojot aerosolu).

Pateicoties jaunajai sistēmai, var precīzāk noteikt tiešo cilvēka dzīvības un veselības 
apdraudējumu, ņemot vērā šādus faktorus:
— veids, kādā notikusi cilvēka saskare ar bīstamām vielām atkarībā no konkrētā iedarbības 
ceļa, 
— cilvēka dzīvības apdraudējuma pakāpe, ko rada bīstamā viela un kas noteikta pēc 
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attiecīgās vielas akūta toksiskuma klases (izvērtējot vielas letālās devas vai letālās 
koncentrācijas parametru).

Zinātniskie dati liecina, ka trīs iepriekšminētās akūta toksiskuma klases rada nepieļaujamu 
cilvēka veselības apdraudējuma pakāpi, jo attiecīgajai iedarbībai ir letālas sekas vai tiek 
nodarīts nepārejošs kaitējums cilvēka veselībai, tādēļ arī jaunā direktīva ir jāpiemēro attiecīgo 
kategoriju vielām, uz kurām attiecas Seveso direktīva. 

Ņemot vērā pašlaik pieejamo informāciju, šķiet, ka Komisijas priekšlikums ļauj saglabāt to 
pašu aizsardzības līmeni — nedaudz mainītos tikai to uzņēmumu skaits, uz kuriem direktīva 
attiecas. Tādēļ referents nav ierosinājis grozīt piedāvāto metodoloģiju.

b) Atkāpju piemērošanas pamatprincipi
Saskaņā ar Komisijas ierosināto kārtību, kādā piemērojamas atkāpes, atkāpi var noteikt visas 
ES mērogā attiecībā uz konkrētu vielu vai arī dalībvalsts līmenī attiecībā uz konkrētu 
uzņēmumu, pamatojoties uz saskaņotiem kritērijiem. Komisija ierosina gan vienu, gan otru 
noteikt, pieņemot deleģētus aktus. Turpmāk minēto iemeslu dēļ referents šo pieeju neatbalsta.

 Saskaņoti kritēriji, pēc kuriem piemērojamas atkāpes, ir jānosaka nevis ar 
deleģētajiem aktiem, bet šiem kritērijiem ir jābūt noteiktiem jau pašā pamataktā. 

 Ja kompetentajai iestādei būtu iespēja piešķirt atbrīvojumu no 7.–19. pantā 
noteikto pienākumu izpildes, tas varētu mazināt aizsardzības līmeni — referents 
ierosina noteikt, ka kompetentā iestāde var atbrīvot tikai no to informēšanas prasību 
izpildes, kas noteiktas augstāka līmeņa uzņēmumiem (9. pants, 10. panta 
b) apakšpunkts, 11. pants, 13. panta 2. punkts). 

Jāuzsver, ka saskaņā ar referenta ierosinājumu atkāpes piemērošana konkrētai vielai 
nenozīmēs, ka direktīva uz attiecīgo vielu vairs neattiecas — tā netiks svītrota no tiesību akta 
darbības jomas. Drīzāk tiek definēti īpaši apstākļi (piem., iepakojuma veids), kuros attiecīgā 
viela nevar radīt nopietnu apdraudējumu. 

c) Pieeja informācijai, sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamība
Referents piekrīt Komisijai — ir jāsniedz vairāk kvalitatīvas informācijas, kā arī jāveicina 
sekmīgāka sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un tiesas pieejamība.
Sabiedrībai ir jābūt labi informētai, un tai būtiskajai informācijai, kas nodrošina sabiedrībai 
iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā un attiecīgi rīkoties avārijas gadījumā, jābūt 
pieejamai nekavējoties. Tomēr informācijai, kas tiek izpausta, ir jābūt arī saprotamai.
Vajadzības gadījumā un ņemot vērā attiecīgus ekonomiskus un ar drošību saistītus 
apsvērumus, ir jāgarantē informācijas konfidencialitāte. Direktīvas V pielikumā ir noteikts, 
tieši kāda informācija pastāvīgi sniedzama sabiedrībai, tostarp arī internetā. Informācija, kas 
sniedzama saskaņā ar minētā pielikuma 1. daļas 4. punktu (tehniska informācija par 
bīstamajām vielām) un 6. punktu (inspekciju rezultātā konstatētie fakti), iespējams, varētu būt 
pārāk detalizēta un tehniska, un varētu rasties ar konfidencialitāti saistītas problēmas. Tādēļ 
referents ierosina noteikt prasību vienkāršiem vārdiem sniegt bīstamo vielu skaidrojumu 
internetā un norādīt to, kad uzņēmumā ir veikta inspekcija. Sīkāka un specifiskāka 
informācija par bīstamajām vielām un par inspekcijām būtu jāsniedz vismaz pēc pieprasījuma.
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Attiecīgā gadījumā dalībvalstis var pašas izlemt, vai sīkāku un tehniskāku informāciju ir 
lietderīgi publicēt arī internetā.

d) Inspekcijas
Komisija ir ierosinājusi noteikt stingrākas prasības saistībā ar inspekcijām. Inspekciju 
periodiskums ir tieši tāds pats, kāds noteikts Direktīvas 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām (Rūpniecisko emisiju direktīva — RED) 23. pantā, proti, laikposms no vienas 
objekta apmeklēšanas reizes līdz nākamajai nedrīkst pārsniegt 1 gadu iekārtām, kas rada 
vislielāko risku, un 3 gadus iekārtām, kuras rada vismazāko risku. Saskaņā ar vērtējumu, ko 
attiecībā uz prioritāro jomu „Vide” ir sniegusi Komisijas izveidotā augsta līmeņa neatkarīgu 
ieinteresēto personu grupa ar administratīvo slogu saistītu jautājumu risināšanai, aptuveni 
pusei no objektiem, uz kuriem attiecas Seveso II direktīva, ir piemērojama arī RED direktīva.
Attiecīgo inspekciju saskaņošanas vai apvienošanas rezultātā samazinātos administratīvais 
slogs, kas saistīts ar sagatavošanas darbu, inspektoru klātbūtni un izpildes pārbaudi. Tādēļ 
referents mudina dalībvalstis sekmēt šādu saskaņošanas procesu. Attiecībā uz inspekcijām 
ierosinātie noteikumi veicina to sekmīgāku īstenošanu un tādējādi arī augstāku aizsardzības 
līmeni un līdzvērtīgākus konkurences apstākļus.

4. Noslēguma piezīmes

Ierosinātā Seveso II direktīvas pārskatīšana ir jāveic, un Komisija ir rīkojusies pareizi, 
saglabājot nemainīgu aizsardzības līmeni un neveicot būtiskas izmaiņas tiesību akta darbības 
jomā. Referents atbalsta metodoloģiju, kuru Komisija ir izvēlējusies, lai nodrošinātu atbilstību 
KMI regulai. Ņemot vērā pārskatīšanas rezultātu un Komisijas priekšlikumu, nav būtiski 
jāmaina nedz spēkā esošās direktīvas pamatstruktūra, nedz tās galvenie noteikumi. Viens no 
faktoriem, kas rada referentam pamatotas bažas, ir Komisijas priekšlikums ar deleģēto aktu 
palīdzību veikt izmaiņas direktīvas I pielikumā, kurš nosaka direktīvas darbības jomu.
Direktīvas I pielikums ir tās būtisks elements, tādēļ referents ierosina noteikt, ka šādi 
grozījumi ir jāveic tikai parastās likumdošanas procedūras kārtībā. Papildu vielu iekļaušana 
varētu ievērojami paplašināt direktīvas darbības jomu, un tam varētu būt nozīmīga 
ekonomiskā ietekme. Eiropas Parlamentam ir jābūt iespējai pilnībā īstenot savas pilnvaras, 
lemjot par papildu vielu iekļaušanu. 


