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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2010)0781),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0011/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming (A7-0000/2011),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. hecht zijn goedkeuring aan de verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd;

3. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Zware ongevallen hebben vaak ernstige 
gevolgen, zoals onder meer is gebleken uit 
de ongevallen in Seveso, Bhopal, 
Schweizerhalle, Enschede, Toulouse en 

(2) Zware ongevallen hebben vaak ernstige 
gevolgen, zoals onder meer is gebleken uit 
de ongevallen in Seveso, Bhopal, 
Schweizerhalle, Enschede, Toulouse en

                                               
1 PB C ...
2 PB C ...
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Buncefield. De effecten kunnen bovendien 
verder reiken dan de nationale grenzen. Dit 
onderstreept dat moet worden gewaarborgd 
dat passende voorzorgsmaatregelen worden 
genomen om een hoog 
beschermingsniveau te garanderen voor 
burgers, de samenleving en het milieu in de 
hele Unie.

Buncefield. De effecten kunnen bovendien 
verder reiken dan de nationale grenzen. Dit 
onderstreept dat moet worden gewaarborgd 
dat passende voorzorgsmaatregelen worden 
genomen om een hoog 
beschermingsniveau te garanderen voor 
burgers, de samenleving, goederen en het 
milieu in de hele Unie.

Or. en

Motivering
In het Commissievoorstel vielen 'goederen' ook onder de definitie van een zwaar ongeval, 
waarbij werd verwezen naar 'ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid, goederen en/of het 
milieu'. Omwille van de juridische samenhang zouden de 'goederen' ook vermeld moeten worden 
in deze overweging. 

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie dient voor de 
vaststelling van criteria voor afwijkingen 
en wijzigingen in de bijlagen bij deze 
richtlijn de bevoegdheid te krijgen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag.

(23) Ten einde deze richtlijn aan de 
technische en wetenschappelijke 
vooruitgang aan te passen, moet de 
bevoegdheid handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie worden 
gedelegeerd met betrekking tot
wijzigingen op deel 3 van bijlage I, en de 
bijlagen II tot en met VI bij deze richtlijn. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passende raadplegingen 
houdt, ook op deskundigenniveau. De 
Commissie moet bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen zorgen voor gelijktijdige, 
snelle en adequate toezending van de 
desbetreffende documenten aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering
Dit amendement brengt de overweging in overeenstemming met de nieuwe standaardbepalingen 
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over gedelegeerde handelingen. Verder wordt duidelijk gemaakt dat het mogelijk moet zijn om 
deel 3 van bijlage I te wijzigen (waardoor het toepassingsgebied wordt gewijzigd, maar alleen in 
zeer specifieke gevallen), alsmede de bijlagen II t/m VI bij gedelegeerde handelingen. 
Wijzigingen op deel I en deel 2 van bijlage I en op bijlage VII kunnen echter grote gevolgen 
hebben voor het toepassingsgebied en moeten derhalve via de gewone wetgevingsprocedure 
plaatsvinden. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Aangezien de doelstellingen van de 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming waarborgen voor de 
gezondheid van de mens en het milieu, 
door de lidstaten onvoldoende kan worden 
verwezenlijkt en daarom beter op Europees 
niveau kan worden verwezenlijkt, kan de 
Unie maatregelen vaststellen 
overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
als uiteengezet in artikel 5 van het Verdrag. 
Overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel, als uiteengezet in 
ditzelfde artikel, gaat deze richtlijn niet 
verder dan noodzakelijk is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken,

(25) Aangezien de doelstellingen van de 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming waarborgen voor de 
gezondheid van de mens, goederen en het 
milieu, door de lidstaten onvoldoende kan 
worden verwezenlijkt en daarom beter op 
Europees niveau kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie maatregelen 
vaststellen overeenkomstig het 
subsidiariteitsbeginsel, als uiteengezet in 
artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig 
het evenredigheidsbeginsel, als uiteengezet 
in ditzelfde artikel, gaat deze richtlijn niet 
verder dan noodzakelijk is om deze 
doelstellingen te verwezenlijken,

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel vielen 'goederen' ook onder de definitie van een zwaar ongeval, 
waarbij werd verwezen naar 'ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid, goederen en/of het 
milieu'. Omwille van de juridische samenhang zouden de 'goederen' ook vermeld moeten worden 
in deze overweging. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn legt regels vast voor de 
preventie van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de 
beperking van de gevolgen daarvan voor 

Deze richtlijn legt regels vast voor de 
preventie van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, en de 
beperking van de gevolgen daarvan voor 
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de menselijke gezondheid en het milieu, 
teneinde op coherente en doeltreffende 
wijze hoge niveaus van bescherming 
binnen de hele Unie te waarborgen.

de menselijke gezondheid, goederen en het 
milieu, ten einde op coherente en 
doeltreffende wijze hoge niveaus van 
bescherming binnen de hele Unie te 
waarborgen.

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel vielen 'goederen' ook onder de definitie van een zwaar ongeval, 
waarbij werd verwezen naar 'ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid, goederen en/of het 
milieu'. Omwille van de juridische samenhang zouden de 'goederen' ook vermeld moeten worden 
in deze overweging. 

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) stoffen die worden genoemd in deel 3 
van bijlage I. Schrappen

Or. en

Motivering

In artikel 2, lid 2, wordt duidelijk aangegeven wanneer de richtlijn niet van toepassing is. Deel 3 
van bijlage I heeft alleen betrekking op vrijstellingen in specifieke gevallen waar stoffen onder 
bepaalde omstandigheden geen gevaar voor zware ongevallen kunnen opleveren. De in deel 3 
van bijlage I vermelde stoffen zijn niet uitgesloten van het toepassingsgebied van de richtlijn, zij 
krijgen alleen een speciale behandeling als aan strenge voorwaarden wordt voldaan.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) nieuwe inrichting: een inrichting die 
onlangs is gebouwd of nog in bedrijf moet 
worden gesteld;

(4) nieuwe inrichting: een inrichting die 
onlangs is gebouwd of nog in bedrijf moet 
worden gesteld, of die door wijzigingen 
van haar installaties, activiteiten of van de 
lijst van gevaarlijke stoffen onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn valt;

Or. en
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Motivering
Het is van belang dat wordt erkend dat sommige inrichtingen onder het toepassingsgebied van 
de richtlijn vallen door een wijziging van het toepassingsgebied en niet door een keuze van de 
exploitant. In dat geval moet de exploitant de bevoegde autoriteit binnen een termijn van één 
jaar een kennisgeving zenden (artikel 6, lid 2). Indien een inrichting echter onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn gaat vallen door een wijziging die wordt geïnitieerd door de 
exploitant, moet de exploitant de bevoegde autoriteit vooraf een kennisgeving zenden, vóórdat 
begonnen wordt met de wijziging. In dat geval moet het worden beschouwd als een nieuwe 
inrichting.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer, op basis van de criteria als 
bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt 
aangetoond dat bepaalde stoffen die onder 
bijlage I, deel 1 of deel 2, vallen geen 
gevaar voor een zwaar ongeval kunnen 
opleveren, in het bijzonder vanwege hun 
fysische vorm, eigenschappen, indeling, 
concentratie of generieke verpakking, kan 
de Commissie deze stoffen door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 24 opnemen in 
bijlage I, deel 3. 

1. Wanneer, op basis van de criteria als 
bedoeld in bijlage VII bij deze richtlijn,
wordt aangetoond dat bepaalde stoffen of 
mengsels die onder bijlage I, deel 1 of deel 
2, vallen onder specifieke omstandigheden
geen gevaar voor een zwaar ongeval 
kunnen opleveren vanwege hun fysische 
vorm, eigenschappen, indeling, 
concentratie of generieke verpakking, en 
derhalve in aanmerking moeten komen 
voor een vrijstelling, kan de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vaststellen om deze stoffen
en mengsels tezamen met de toepasselijke 
voorwaarden op te nemen in bijlage I, deel 
3. 

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat lid 1 niet bedoeld is om stoffen en mengsels volledig uit 
te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijn maar dat het bedoeld is voor die gevallen 
waarin de stoffen en mengsels onder specifieke omstandigheden geen gevaar voor een zwaar 
ongeval kunnen opleveren vanwege hun fysische vorm, eigenschappen, indeling, concentratie of 
generieke verpakking. De stoffen en mengsels kunnen alleen in aanmerking komen voor 
vrijstelling als voldaan wordt aan de specifieke omstandigheden als vermeld in bijlage I, deel 3. 
Aangezien dit zeer specifieke gevallen betreft, zou het gebruik van gedelegeerde handelingen 
hier aanvaardbaar zijn.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer, op basis van de criteria als 
bedoeld in lid 4 van dit artikel, naar 
genoegen van een bevoegde autoriteit
wordt aangetoond dat bepaalde in een 
inrichting aanwezige stoffen of een deel 
van een in bijlage I, deel 1 of deel 2, 
vermelde inrichting geen gevaar voor een 
zwaar ongeval kunnen opleveren, vanwege 
de specifieke omstandigheden die van 
kracht zijn in de inrichting, zoals de 
verpakkingswijze van de stof of de locatie 
en betrokken hoeveelheden, kan de lidstaat 
van de bevoegde autoriteit besluiten om de 
in de artikelen 7 tot en met 19 van deze 
richtlijn vervatte voorschriften niet van 
toepassing te laten zijn op de betrokken 
inrichting. 

Wanneer, onverminderd lid 1, op basis van 
de criteria als bedoeld in bijlage VII wordt 
aangetoond dat bepaalde in een inrichting 
aanwezige stoffen of een deel van een in 
bijlage I, deel 1 of deel 2, vermelde 
inrichting geen gevaar voor een zwaar 
ongeval kunnen opleveren, vanwege de 
specifieke omstandigheden die van kracht 
zijn in de inrichting ten aanzien van de 
verpakkingswijze van de stof of de locatie 
en betrokken hoeveelheden, kan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat
besluiten om de in de artikelen 9, artikel 
10, onder b), artikel 11 en artikel 13, lid 2, 
van deze richtlijn vervatte voorschriften 
niet van toepassing te laten zijn op de 
betrokken inrichting. 

Or. en

Motivering

Terwijl op grond van lid 1 vrijstellingen kunnen worden verleend voor specifieke stoffen en 
alleen onder specifieke omstandigheden op EU-niveau, kunnen op grond van artikel 4, lid 3, 
vrijstellingen worden verleend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat op het niveau van de 
afzonderlijke inrichtingen. Aangezien het beschermingsniveau niet mag dalen wordt voorgesteld 
in alle gevallen ten minste de voorschriften voor niet-primair beoogde inrichtingen te handhaven 
en alleen vrijstellingen te verlenen voor de informatievereisten voor primair beoogde 
inrichtingen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zendt de lijsten als bedoeld 
in de tweede alinea van dit lid elk jaar ter 
informatie toe aan in artikel 17, lid 2, 
bedoelde forum.

De Commissie zendt de lijsten als bedoeld 
in de tweede alinea van dit lid regelmatig
ter informatie toe aan in artikel 17, lid 2, 
bedoelde forum.

Or. en
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Motivering

Het is van belang dat het forum regelmatig op de hoogte wordt gesteld over de lijst met 
vrijstellingen die verleend zijn door de bevoegde autoriteiten, wat in principe vaker zou moeten 
gebeuren dan eenmaal per jaar. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt voor 30 juni 2013 
conform artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om de criteria vast te 
stellen die moeten worden gebruikt voor 
de doelen van respectievelijk lid 1 en lid 3 
van dit artikel en om bijlage VII 
dienovereenkomstig te wijzigen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Aangezien de criteria in bijlage VII de reikwijdte van de vrijstellingen in artikel 4, lid 1, en 
artikel 4, lid 3, bepalen, vormen zij een essentieel onderdeel van deze richtlijn. Derhalve moeten 
zij niet worden vastgesteld bij gedelegeerde handelingen. Het is onaanvaardbaar de bijlage 
geheel leeg te laten gedurende de wetgevingsprocedure. De voorgestelde wijziging op bijlage VII 
omvat de bestaande criteria als gespecificeerd in beschikking 98/433/EG van de Commissie van 
26 juni 2008. De Commissie wordt verzocht met een nieuw voorstel te komen voor nieuwe 
criteria, zodat ze nog kunnen worden opgenomen in de basishandeling. 

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover van toepassing, kan de 
Commissie de stoffen als bedoeld in de 
eerste alinea van dit lid opnemen in 
bijlage I, deel 1 of deel 2, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 24.

Indien de Commissie van mening is dat de 
niet-vermelde gevaarlijke stof waarvoor 
een maatregel als bedoeld in de eerste 
alinea van dit lid is genomen moet worden 
opgenomen in deel 1 of deel 2 van bijlage 
I, moet zij daartoe een wetgevingsvoorstel 
indienen bij het Europees Parlement en 
bij de Raad.

Or. en
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Motivering

In tegenstelling tot lid 1 dat betrekking heeft op duidelijk omlijnde gevallen, kan toevoeging van 
stoffen aan deel 1 of 2 leiden tot een substantiële uitbreiding van het toepassingsgebied, met 
mogelijkerwijs grote economische gevolgen. Aangezien lidstaten de nodige maatregelen mogen 
nemen als zij van mening zijn dat een gevaarlijke stof een gevaar voor ernstige ongevallen 
oplevert, zullen ze hoe dan ook kunnen optreden. De Commissie stelt de andere lidstaten 
daarvan in kennis. Wijziging van het toepassingsgebied voor de EU in haar geheel moet echter 
plaatsvinden volgens de gewone wetgevingsprocedure. 

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam of handelsnaam van de 
exploitant en het volledige adres van de 
betrokken inrichting;

a) de naam en/of handelsnaam van de 
exploitant en het volledige adres van de 
betrokken inrichting;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de naam of de functie van de met de 
leiding van de inrichting belaste persoon, 
indien deze een ander is dan de onder (a) 
bedoelde persoon;

c) de naam en de functie van de met de 
leiding van de inrichting belaste persoon, 
indien deze een ander is dan de onder (a) 
bedoelde persoon;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.
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Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) voldoende gegevens om de betrokken 
gevaarlijke stoffen of categorie van 
gevaarlijke stoffen te identificeren;

d) voldoende gegevens om de betrokken 
gevaarlijke stoffen en categorie van 
gevaarlijke stoffen te identificeren;

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de hoeveelheid en de fysische vorm van 
de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de onmiddellijke omgeving van de 
inrichting, omstandigheden die een zwaar 
ongeval kunnen veroorzaken of de 
gevolgen ervan ernstiger kunnen maken, 
met inbegrip van gegevens over naburige 
inrichtingen, ongeacht of ze al dan niet 
onder deze richtlijn vallen, alsook andere 
terreinen, gebieden en ontwikkelingen die 
het risico of de gevolgen van een zwaar 
ongeval en van domino-effecten zouden 
kunnen vergroten.

g) de onmiddellijke omgeving van de 
inrichting, omstandigheden die een zwaar 
ongeval kunnen veroorzaken of de 
gevolgen ervan ernstiger kunnen maken, 
met inbegrip van gegevens, indien 
beschikbaar voor de exploitant, over 
naburige inrichtingen alsook over andere 
terreinen, gebieden en ontwikkelingen die 
het risico of de gevolgen van een zwaar 
ongeval en van domino-effecten zouden 
kunnen vergroten.

Or. en
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Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat exploitanten niet altijd toegang hebben tot de vereiste 
informatie over naburige inrichtingen of andere terreinen (houdt verband met het amendement 
op artikel 8, lid 1 bis (nieuw)).

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan,

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen, binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan of binnen een redelijke termijn vóór 
er wijzigingen worden doorgevoerd,

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 4, dat wijzigingen in de 
definitie van nieuwe inrichtingen bevat. 

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitant een beleidsplan opstelt voor de 
preventie van zware ongevallen (hierna 
"preventiebeleidsplan voor zware 
ongevallen" te noemen) wordt vastgesteld, 
en zorgt voor de correcte uitvoering van 
dat beleid. Het preventiebeleidsplan voor 
zware ongevallen moet schriftelijk worden 
opgesteld. Het dient borg te staan voor een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid van de mens en het milieu. Het 
beleid dient evenredig te zijn aan de 
gevaren van zware ongevallen. Het dient 
de algemene doelen van en beginselen voor 
het handelen van de exploitant te bevatten, 
alsook de rol en de verantwoordelijkheid 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
exploitant een beleidsplan opstelt voor de 
preventie van zware ongevallen (hierna 
"preventiebeleidsplan voor zware 
ongevallen" te noemen) wordt vastgesteld. 
en zorgt voor de correcte uitvoering van 
dat beleid. Het preventiebeleidsplan voor 
zware ongevallen moet schriftelijk worden 
opgesteld. Het dient borg te staan voor een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid van de mens, goederen en het 
milieu. Het beleid dient evenredig te zijn 
aan de gevaren van zware ongevallen. Het 
dient de algemene doelen van en 
beginselen voor het handelen van de 
exploitant te bevatten, alsook de rol en de 
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van het management, en het dient in te 
gaan op de veiligheidscultuur met 
betrekking tot de beheersing van gevaren 
van zware ongevallen.

verantwoordelijkheid van het management, 
en het dient aan te tonen hoe het hoge 
beschermingsniveau met betrekking tot 
gevaren van zware ongevallen voortdurend 
wordt gewaarborgd..

Or. en

Motivering

Het begrip "veiligheidscultuur" is vaag. Het amendement maakt duidelijk dat het hoge 
beschermingsniveau als bedoeld in artikel 1 voortdurend moet worden gewaarborgd. Verder 
moeten de 'goederen' worden opgenomen omwille van de samenhang met de definitie van 'zwaar 
ongeval' als voorgesteld door de Commissie.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan,

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen, binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan of binnen een redelijke termijn vóór 
er wijzigingen worden doorgevoerd,

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 4, dat wijzigingen in de 
definitie van nieuwe inrichtingen bevat. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het preventiebeleidsplan moet 
worden uitgevoerd met passende 
middelen, structuren en beheerssystemen. 
Voor primair beoogde inrichtingen moet 
het worden uitgevoerd door 
veiligheidsbeheerssystemen in 
overeenstemming met bijlage III. De 
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lidstaten kunnen van niet-primair 
beoogde inrichtingen verlangen dat zij het 
beleid ter preventie van zware ongevallen 
uitvoeren door middel van een 
veiligheidsbeheerssysteem dat evenredig is 
met de gevaren van zware ongevallen en 
aan de complexiteit van de organisatie of 
de activiteiten van de inrichting.

Or. en

Motivering

De tekst is gedeeltelijk overgenomen van artikel 9, lid 7, omdat het logischer is en de 
leesbaarheid ten goede komt om deze bepaling op te nemen in het artikel over het 
preventiebeleidsplan dan in het artikel over het veiligheidsrapport.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de informatie die 
overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder g) 
door de exploitant wordt verstrekt 
ontoereikend of onbeschikbaar is, zorgt de 
lidstaat ervoor dat de bevoegde autoriteit 
rechtstreeks bij de naburige inrichtingen 
of terreinen informatie inwint.

Or. en

Motivering

Exploitanten hebben niet altijd toegang tot de informatie die overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
onder g) wordt vereist. Om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteit toegang heeft tot deze 
informatie moet de lidstaat ervoor zorgen dat de informatie rechtstreeks wordt ingewonnen bij 
de naburige inrichtingen of terreinen. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) samenwerken met het oog op de 
voorlichting van het publiek en de naburige 

b) samenwerken met het oog op de 
voorlichting van het publiek en de naburige 
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inrichtingen die buiten het 
toepassingsgebied van deze richtlijn vallen, 
en bij het verstrekken van informatie aan 
de autoriteit die verantwoordelijk is voor 
de opstelling van de externe noodplannen.

terreinen die buiten het toepassingsgebied 
van deze richtlijn vallen, en bij het 
verstrekken van informatie aan de autoriteit 
die verantwoordelijk is voor de opstelling 
van de externe noodplannen.

Or. en

Motivering

Om verwarring te voorkomen moet de term 'inrichting' niet worden gebruikt voor terreinen die 
buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. 

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan,

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen, binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan of binnen een redelijke termijn vóór 
er wijzigingen worden doorgevoerd,

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met het amendement op artikel 3, lid 4, dat wijzigingen in de 
definitie van nieuwe inrichtingen bevat. 

Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten kunnen van niet-primair 
beoogde inrichtingen verlangen dat zij het 
beleid ter preventie van zware ongevallen 
uitvoeren door middel van een 
veiligheidsbeheerssysteem dat evenredig is 
met de gevaren van zware ongevallen en 
aan de complexiteit van de organisatie of 
de activiteiten van de inrichting. 

Schrappen
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Or. en

Motivering

Deze bepaling betreft de uitvoering van het preventiebeleidsplan en moet derhalve omwille van 
de leesbaarheid worden verplaatst naar artikel 7 (houdt verband met het amendement op artikel 
7, lid 4 bis (nieuw)). 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van wijziging van een installatie, 
inrichting, opslagplaats of proces of van de 
aard en de hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die belangrijke gevolgen kan 
hebben voor de gevaren van zware 
ongevallen dragen de lidstaten er zorg voor 
dat de exploitant:

In geval van wijziging van een installatie, 
inrichting, opslagplaats of proces of van de 
aard en de hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die kan leiden tot een verhoging 
van het gevaar of tot ernstigere gevolgen 
van de gevaren van zware ongevallen, 
dragen de lidstaten er voor zorg dat de 
exploitant:

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met 'belangrijke gevolgen'. Wanneer de wijziging kan 
leiden tot een verhoging van het gevaar of tot ernstigere gevolgen van de gevaren van zware 
ongevallen, moeten het preventiebeleidsplan, het veiligheidsrapport en het 
veiligheidsbeheersssysteem herzien worden en waar nodig aangepast. 

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V 
permanent voor het publiek beschikbaar is, 
onder meer in elektronische vorm. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt. 

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V, deel 1 
en 2, permanent voor het publiek 
beschikbaar is, onder meer in elektronische 
vorm en dat de in bijlage V, deel 3, 
bedoelde informatie ten minste op verzoek 
beschikbaar wordt gesteld voor het 
publiek. Deze informatie wordt ten minste 
een keer per jaar opnieuw bezien en zo 
nodig bijgewerkt. 
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Or. en

Motivering

Ten aanzien van de inspectierapporten en de lijst van gevaarlijke stoffen, kunnen er economische 
en veiligheidsredenen zijn waarom de informatie alleen op verzoek aan het publiek wordt 
verstrekt. De lidstaten kunnen dan zelf besluiten of zij het gepast vinden van de exploitanten te 
verlangen deze informatie ook op het internet te zetten. Als aangegeven in de amendementen op 
bijlage V, moeten exploitanten ertoe worden verplicht om op het internet in eenvoudige termen 
uit te leggen om welke gevaarlijke stoffen het gaat en aan te geven wanneer een inrichting is 
geïnspecteerd en waar de inspectierapporten kunnen worden geraadpleegd. 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Verzoeken om toegang tot de informatie 
als bedoeld in lid 2, onder a), b) en c),
worden behandeld overeenkomstig de 
artikelen 3 en 5 van Richtlijn 2003/4/EG van 
het Europees Parlement en de Raad.

3. Toegang tot de informatie als bedoeld in 
leden 1 en 2 wordt behandeld 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG van het 
Europees Parlement en de Raad

Or. en

Motivering

Aangezien de in artikel 2, onder a) bedoelde informatie moet worden verstrekt zonder een 
specifiek verzoek, is het niet correct om in dit lid de term 'verzoeken om toegang' te hanteren. 
Bovendien moeten de leden 1 en 2 in hun geheel in overeenstemming zijn met de gehele Richtlijn 
2003/4/EG. 

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Door de exploitant na een zwaar ongeval te 
verstrekken informatie

Door de exploitant te verstrekken 
informatie en door de bevoegde autoriteit 
te ondernemen stappen na een zwaar 
ongeval

Or. en
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Motivering

Artikel 15 heeft niet alleen betrekking op de informatie die door de exploitant moet worden 
verstrekt (lid 1) maar ook op de stappen die de bevoegde autoriteit moet ondernemen (lid 2).

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De inspecties worden zo veel mogelijk
gecoördineerd met inspecties uit hoofde 
van andere EU-regelgeving en, voor zover 
mogelijk, gecombineerd.

8. De inspecties worden gecoördineerd met 
inspecties uit hoofde van andere EU-
regelgeving, met name Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement 
en de Raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies (geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging)1 en, voorzover mogelijk, 
gecombineerd.
1 PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17.

Or. en

Motivering

De groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve lasten die 
is opgericht door de Commissie schatte dat circa de helft van de inrichtingen die onder de 
Seveso-II-richtlijn vallen ook onder de richtlijn industriële emissies vallen. Wanneer de 
inspecties worden gecoördineerd en geïntegreerd, zouden de administratieve lasten 
(voorbereiding, aanwezigheid van inspecteurs en follow-up) worden verminderd. Dit potentieel 
om de administratieve lasten te verminderen, zowel voor de administratie als voor de 
exploitanten, zou zoveel mogelijk moeten worden benut.

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Krachtens deze richtlijn door de bevoegde 
autoriteiten ontvangen verzoeken om
inlichtingen kunnen worden geweigerd, 
indien voldaan is aan de voorwaarden van 
artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/4/EG. 

2. Toegang tot informatie overeenkomstig 
deze richtlijn kan worden beperkt, indien 
voldaan is aan de voorwaarden van artikel 4, 
lid 2, van Richtlijn 2003/4/EG. 

Or. en
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Motivering

Artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2003/4/EG voorziet in de mogelijkheid de toegang tot informatie te 
beperken wanneer de voorwaarden worden vervuld. 

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wat een voldoende belang en een 
inbreuk op een recht vormt, wordt 
vastgesteld door de lidstaten, in 
overeenstemming met het gestelde doel het 
betrokken publiek ruime toegang tot de 
rechter te verschaffen. Hiertoe wordt het 
belang van elke niet-gouvernementele 
organisatie die de bescherming van het 
milieu bevordert en voldoet aan de eisen 
van het nationaal recht, voldoende geacht 
in de zin van lid 2, onder a).

2. Wat een voldoende belang en een 
inbreuk op een recht vormt, wordt 
vastgesteld door de lidstaten, in 
overeenstemming met het gestelde doel het 
betrokken publiek ruime toegang tot de 
rechter te verschaffen. Hiertoe wordt het 
belang van elke niet-gouvernementele 
organisatie die de bescherming van het 
milieu bevordert en voldoet aan de eisen 
van het nationaal recht, voldoende geacht 
in de zin van lid 1, eerste alinea, onder a).

Voor het doel van lid 2, onder b), worden 
de organisaties als bedoeld in de eerste 
alinea ook geacht rechten te hebben 
waarop inbreuk kan worden gemaakt.

Voor het doel van lid 1, eerste alinea, 
onder b), worden de organisaties als 
bedoeld in de eerste alinea ook geacht 
rechten te hebben waarop inbreuk kan 
worden gemaakt.

Or. en

Motivering

In de alinea's moet worden verwezen naar lid 1, onder a) en lid 1, onder b). 

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis 
Evaluatie

Uiterlijk 1 juni 2020 en vervolgens om de 
drie jaar dient de Commissie bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in waarin de uitvoering van deze 
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richtlijn wordt geëvalueerd aan de hand 
van de in artikel 20 bedoelde informatie. 
Het verslag gaat zo nodig vergezeld van 
een wetgevingsvoorstel. 

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 20, lid 4, dienen de lidstaten om de drie jaar bij de Commissie een 
verslag in over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn. De Commissie moet de uitvoering 
evalueren op basis van deze verslagen en moet, indien nodig, een wetgevingsvoorstel indienen. 

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 4 stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om de bijlagen I tot en 
met VII aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Onverminderd artikel 4 stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om deel 3 van bijlage I 
en de bijlagen II tot en met VI aan te 
passen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om deel 3 van bijlage I te wijzigen (waardoor het toepassingsgebied 
wordt gewijzigd, maar alleen in zeer specifieke gevallen), alsmede de bijlagen II t/m VI bij 
gedelegeerde handelingen. Wijzigingen op deel I en deel 2 van bijlage I en op bijlage VII kunnen 
grote gevolgen hebben voor het toepassingsgebied en moeten derhalve via de gewone 
wetgevingsprocedure plaatsvinden. 

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De bevoegdheid tot vaststelling van 
gedelegeerde handelingen wordt aan de 
Commissie verleend onder de in dit artikel 
gestelde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om de in de artikelen 4 1. De Commissie wordt voor onbepaalde 
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en 23 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van 
onbepaalde duur.

duur de bevoegdheid verleend om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen als 
bedoeld in de artikelen 4 en 23 vanaf*.

1 bis. De in de artikelen 4 en 23 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken. Een besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in het 
besluit wordt vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar gelijktijdig van 
in kennis.

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daar gelijktijdig van 
in kennis.

3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de 
voorwaarden van de artikelen 25 en 26.

3. Een krachtens de artikelen 4 en 23 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van die handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft aangetekend, of als zowel het 
Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld niet voornemens 
te zijn bezwaar te maken. Deze termijn 
wordt op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden 
verlengd.
_____________
* PB: de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en
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Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 25 Schrappen
Intrekking van de delegatie

1. De in artikel 24 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
brengt de andere instelling en de 
Commissie hiervan binnen redelijke 
termijn voordat een definitief besluit 
wordt genomen, op de hoogte en geeft 
daarbij aan welke gedelegeerde 
bevoegdheden mogelijk worden 
ingetrokken en waarom.
3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van 
de reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 36

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 Schrappen
Bezwaren tegen gedelegeerde 

handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen de gedelegeerde handeling 
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bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
kan deze periode met een maand worden 
verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van deze 
termijn noch het Europees Parlement, 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze bekendgemaakt in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en treedt zij in 
werking op de daarin vermelde datum.
Indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad de Commissie heeft meegedeeld 
voornemens te zijn geen bezwaar aan te 
tekenen, kan de gedelegeerde handeling 
vóór het verstrijken van de termijn 
worden gepubliceerd in het Publicatieblad 
van de Europese Unie en in werking 
treden.
3. Als het Europees Parlement of de Raad 
bezwaar maakt tegen een gedelegeerde 
handeling, treedt die niet in werking. De 
instelling die bezwaar tegen de 
gedelegeerde handeling aantekent, geeft 
aan waarom zij dit doet.

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stoffen en mengsels die van deze richtlijn 
zijn uitgesloten overeenkomstig artikel 2, 
lid 2, onder h), en artikel 4, lid 1

Stoffen en mengsels die overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, in aanmerking komen voor 
een vrijstelling

Or. en

Motivering

Houdt verband met het amendement op artikel 2, lid 2, waardoor onder h) wordt geschrapt. De 
stoffen en mengsels komen alleen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor vrijstelling. 
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Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 3 – kolom 3 - titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoeveelheid (waar van toepassing) Hoeveelheid

Or. en

Motivering

De stoffen en mengsels komen alleen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor 
vrijstelling. 

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage I – deel 3 – kolom 4 - titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overige omstandigheden waar van 
toepassing

Overige omstandigheden

Or. en

Motivering

De stoffen en mengsels komen alleen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor 
vrijstelling.

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage III – letter b – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) veiligheidscultuur — maatregelen om 
de veiligheidscultuur te evalueren en te 
verbeteren;

(v) voortdurend hoog beschermingsniveau
- maatregelen om voortdurend een hoog 
niveau van bescherming te waarborgen 
met betrekking tot gevaren van zware 
ongevallen,

Or. en

Motivering

Het is onduidelijk wat bedoeld wordt met 'veiligheidscultuur' (houdt verband met het 
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amendement op artikel 7, lid 1). Het amendement maakt duidelijk dat het hoge 
beschermingsniveau als bedoeld in artikel 1 voortdurend moet worden gewaarborgd. 

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage IV – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de regelingen om het personeel op 
te leiden voor het vervullen van de taken 
die ervan verwacht worden en indien 
nodig de coördinatie hiervan met de 
externe hulpdiensten, 

Or. en

Motivering

Het was verplicht om informatie over de opleiding van personeel op te nemen in de noodplannen 
in het kader van de Seveso-II-richtlijn (96/82/EG) overeenkomstig bijlage IV, deel I, onder f) bij 
de richtlijn. De Commissie heeft dit niet opgenomen in bijlage IV van de Seveso-III-richtlijn. 
Aangezien opleiding van essentieel belang is moet het worden opgenomen in de bijlage.

Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een begrijpelijke toelichting op de 
activiteit of activiteiten van de inrichting.

3. Een begrijpelijke toelichting op de 
activiteit of activiteiten van de inrichting 
en op de betrokken gevaarlijke stoffen.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de informatie die wordt verstrekt aan het publiek begrijpelijk is en in 
eenvoudige termen is verwoord, met inbegrip van de informatie over gevaarlijke stoffen. Meer 
technische informatie kan in sommige gevallen vertrouwelijk van aard zijn om economische of 
veiligheidsredenen. Het is aan de lidstaten om te besluiten of zij technische namen en technische 
informatie op het internet willen zetten, overeenkomstig het amendement op bijlage V, deel 2 bis, 
lid 1 (nieuw), of dat ze dit om economische of veiligheidsredenen ongepast vinden.
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Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gewone benaming of, in geval van 
gevaarlijke stoffen die onder deel 1 van 
bijlage 1 vallen, de algemene naam of 
algemene gevarenklasse van de stoffen en 
mengsels in de inrichting die een zwaar 
ongeval kunnen veroorzaken, onder 
vermelding van de belangrijkste 
gevaarlijke eigenschappen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de informatie die wordt verstrekt aan het publiek begrijpelijk is en in 
eenvoudige termen is verwoord, met inbegrip van de informatie over gevaarlijke stoffen. 
Daarom is er informatie in eenvoudige termen toegevoegd aan bijlage V, deel 1, punt 3, en is er 
gedetailleerde technische informatie toegevoegd aan bijlage V, deel 2 bis, lid 1 (nieuw) waar het 
aan de lidstaten wordt overgelaten om te besluiten of informatie op het internet moet worden 
gezet of op verzoek moet worden verstrekt.

Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Beknopte gegevens van de 
overeenkomstig artikel 19 uitgevoerde 
inspecties en van de belangrijkste 
bevindingen van de meest recente 
inspectie, samen met een verwijzing of 
koppeling naar het betreffende 
inspectieplan.

6. Informatie over wanneer de laatste
inspecties overeenkomstig artikel 19 zijn 
uitgevoerd, tezamen met informatie over 
waar kan worden verzocht om de 
belangrijkste bevindingen en het 
betreffende inspectieplan. 

Or. en

Motivering

Voor het publiek is het van belang te weten dat er een inspectie is uitgevoerd. De meer 
gedetailleerde informatie moet ten minste op verzoek beschikbaar worden gesteld in 
overeenstemming met het amendement betreffende bijlage V, deel 2 bis, lid 2 (nieuw). Lidstaten 
kunnen vervolgens zelf besluiten of zij de meer technische informatie die verband houdt met de 
inspecties op het internet zetten, of dat ze dit ongepast vinden om economische of 
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veiligheidsredenen.

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 2 bis (nieuw) - titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deel 2 bis 
Informatie die ten minste op verzoek 
beschikbaar moet worden gesteld voor alle 
inrichtingen die onder deze richtlijn 
vallen: 

Or. en

Motivering

In deel 3 van bijlage V wordt bepaald welke informatie ten minste op verzoek beschikbaar moet 
worden gesteld. De lidstaten kunnen zelf besluiten of zij deze informatie daarnaast op het 
internet zullen zetten, of dat zij dit om economische of veiligheidsredenen ongepast vinden. 

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 2 bis (nieuw) – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De gewone benaming of, in geval van 
gevaarlijke stoffen die onder deel 1 van 
bijlage 1 vallen, de algemene naam of 
algemene gevarenklasse van de stoffen en 
mengsels in de inrichting die een zwaar 
ongeval kunnen veroorzaken, onder 
vermelding van de belangrijkste 
gevaarlijke eigenschappen.

Or. en

Motivering

In deel 3 van bijlage V wordt bepaald welke informatie ten minste op verzoek beschikbaar moet 
worden gesteld. De lidstaten kunnen zelf besluiten of zij deze informatie daarnaast op het 
internet zullen zetten, of dat zij dit om economische of veiligheidsredenen ongepast vinden. 



PE464.978v01-00 30/35 PR\867769NL.doc

NL

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage V – deel 2 bis (nieuw) – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Beknopte gegevens van de 
overeenkomstig artikel 19 uitgevoerde 
inspecties en van de belangrijkste 
bevindingen van de meest recente 
inspectie en het betreffende inspectieplan.

Or. en

Motivering

In deel 3 van bijlage V wordt bepaald welke informatie ten minste op verzoek beschikbaar moet 
worden gesteld. De lidstaten kunnen zelf besluiten of zij deze informatie daarnaast op het 
internet zullen zetten, of dat zij dit om economische of veiligheidsredenen ongepast vinden. 

Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VII

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

UITZONDERINGSCRITERIA 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4

UITZONDERINGSCRITERIA 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4

Er kan een vrijstelling overeenkomstig 
artikel 4, leden 1 en 3, worden toegestaan 
indien ten minste aan één van de volgende 
generieke criteria is voldaan:
1. De fysische vorm van de stof
Stoffen in vaste vorm, zodanig dat zowel 
in normale als in welke redelijkerwijze 
voorzienbare abnormale omstandigheden 
dan ook, het vrijkomen van materie of 
energie dat gevaar voor een zwaar 
ongeval zou kunnen opleveren, niet 
mogelijk is.
2. Verpakking en hoeveelheden
Stoffen zodanig verpakt of omhuld en in 
zodanige hoeveelheden, dat het vrijkomen 
van de grootst mogelijke hoeveelheid, 
onder welke omstandigheden dan ook, 
geen gevaar voor een zwaar ongeval kan 
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opleveren.
3. Locatie en hoeveelheden
Stoffen aanwezig in zodanige 
hoeveelheden en op zodanige afstand van 
andere gevaarlijke stoffen (in de 
inrichting of elders), dat zij noch op 
zichzelf een gevaar voor een zwaar 
ongeval kunnen opleveren, noch een 
zwaar ongeval kunnen veroorzaken 
waarbij andere gevaarlijke stoffen zijn 
betrokken.
4. Indeling
Stoffen die op grond van hun generieke 
indeling in bijlage I, deel 1, van deze 
richtlijn als gevaarlijke stoffen zijn 
gedefinieerd, maar die geen gevaar voor 
een zwaar ongeval kunnen opleveren en 
waarvoor de generieke indeling derhalve 
niet voor dit doel geschikt is.

Or. en

Motivering

Aangezien de criteria in bijlage VII de reikwijdte van de vrijstellingen in artikel 4, lid 1, en 
artikel 4, lid 3, bepalen, vormen zij een essentieel onderdeel van deze richtlijn. Derhalve moeten 
zij niet worden vastgesteld bij gedelegeerde handelingen. Het is onaanvaardbaar de bijlage 
geheel leeg te laten gedurende de wetgevingsprocedure. Dit amendement omvat de bestaande 
criteria als gespecificeerd in beschikking 98/433/EG van de Commissie van 26 juni 2008. De 
Commissie wordt verzocht met een nieuw voorstel te komen voor nieuwe criteria, zodat ze nog 
kunnen worden opgenomen in de basishandeling. 



PE464.978v01-00 32/35 PR\867769NL.doc

NL

TOELICHTING

1. Achtergrond
Zware industriële ongevallen zoals die in Seveso (Italië, 1976), Bhopal (India 1984), 
Schweizerhalle (Zwitserland, 1986), Enschede (Nederland, 2000), Toulouse (Frankrijk, 2001) en 
Buncefield (Verenigd Koninkrijk, 2005) hebben veel mensen het leven gekost, collectieve en 
particuliere goederen verwoest, grote schade toegebracht aan het milieu en hebben miljarden 
euro's gekost. Om de waarschijnlijkheid en de gevolgen van dergelijke ongevallen te 
verminderen heeft de EU eerst richtlijn 82/501/EEG (Seveso-I-richtlijn) aangenomen en later de 
huidige richtlijn 96/82/EG (Seveso-II-richtlijn, als gewijzigd bij richtlijn 2003/105/EG) die 
betrekking heeft op ca. 10.000 inrichtingen waar gevaarlijke stoffen (of mengsels daarvan) 
aanwezig zijn in voldoende grote hoeveelheden om een gevaar op te leveren voor zware 
ongevallen. De richtlijn bevat verplichtingen voor exploitanten en voor de autoriteiten van de 
lidstaten om ongevallen te voorkomen en hun gevolgen te beperken. De richtlijn voorziet in een 
getrapte aanpak van het niveau van de verplichtingen voor de exploitanten, met strengere regels 
voor grotere hoeveelheden stoffen. Alle exploitanten van inrichtingen die onder het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen moeten de bevoegde autoriteit een kennisgeving
zenden en een preventieplan voor zware ongevallen ontwikkelen. Bovendien moeten 
exploitanten van zogenoemde "primair beoogde inrichtingen" een veiligheidsrapport opstellen, 
een veiligheidsbeheerssysteem en een noodplan. 

Waarom moet de Seveso-II-richtlijn worden herzien? 
CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008 van de EU betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking (CLP- Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels legt in de 
Unie het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische 
stoffen (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) ten 
uitvoer. De CLP-regels worden definitief van kracht op 1 juni 2015.
In bijlage I bij de Seveso-II-richtlijn worden de gevaarlijke stoffen genoemd die binnen het 
toepassingsgebied van de richtlijn vallen, waarbij wordt verwezen naar de bepalingen van de 
eerdere 'indelingsrichtlijnen' 67/548/EEG en 1999/45/EG. Aangezien de CLP-verordening deze 
richtlijnen vervangt, is de integratie van nieuwe CLP-regels in de Seveso-II-richtlijn dus een 
kwestie van afgeleide wetgeving.

De nieuwe benadering van de Commissie
Om de richtlijn in overeenstemming te brengen met de CLP-verordening besloot de Commissie 
in 2008 om de Seveso-richtlijn in haar geheel te herzien. Op basis van deze herziening 
concludeerde de Commissie dat de bestaande bepalingen over het algemeen toereikend zijn 
en dat er geen ingrijpende wijzigingen nodig zijn ten aanzien van de basisstructuur en de 
belangrijkste bepalingen. 

De Commissie heeft echter wel ingrijpende wijzigingen voorgesteld die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van Aarhus inzake de toegang tot informatie, openbare 
deelneming aan de besluitvorming en toegang tot de rechtspraak in milieukwesties en met 
een intensiever gebruik van internet. Verder heeft de Commissie voorgesteld de bestaande 
voorschriften inzake inspecties te versterken.
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2. Richtsnoeren 

Voor zijn amendementen op het Commissievoorstel heeft de rapporteur zich laten leiden door de 
volgende richtsnoeren:

 De huidige richtlijn lijkt goed te functioneren; de rapporteur ziet geen noodzaak om 
ingrijpende wijzigingen aan te brengen ten aanzien van de basisstructuur en de belangrijkste 
bepalingen.

 De herziening is noodzakelijk omdat de richtlijn in overeenstemming moet worden 
gebracht met de CLP-verordening.

 Aangezien er geen een-op-een vertaling mogelijk is, moet de gehanteerde methode ten minste 
hetzelfde beschermingsniveau handhaven als in de huidige richtlijn. 

 Correctiemechanismen zijn nodig om onbedoelde wijzigingen van het toepassingsgebied te 
corrigeren.

 Over bepaalde verplichtingen die voortvloeien uit de registratie en classificatie van stoffen is 
al overeenstemming bereikt in het kader van de REACH-verordening en de CLP-verordening; 
de herziening moet dus niet worden gebruikt om de discussie over deze verplichtingen te 
heropenen (bijvoorbeeld over het doen van laboratoriumproeven). 

 Wijzigingen van de huidige richtlijn moeten gericht zijn op verbetering van de uitvoering 
en de mate waarin de bepalingen kunnen worden gehandhaafd. Daarbij moet worden 
gestreefd naar een gelijk speelveld en moet de administratieve rompslomp voor de industrie 
waar mogelijk worden verminderd.

 Toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter is van 
essentieel belang voor een hoog niveau van bescherming; 

 Om domino-effecten te voorkomen moet worden gezorgd voor een soepele samenwerking en 
de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten, inrichtingen en naburige 
terreinen.

3. Hoofdpunten

a) Afstemming van bijlage I op de CLP-verordening
De CLP-verordening introduceert een nieuw, geavanceerder classificatiesysteem met name om 
een verband aan te brengen tussen menselijk contact met gevaarlijke stoffen en de gevaren voor 
de gezondheid die daaruit voortvloeien.

In het vroegere classificatiesysteem werd het toxiciteitsgehalte van een bepaalde stof alleen 
uitgedrukt in twee toxiciteitsklassen (T en T+), en differentiatie op basis van het soort contact 
met de gevaarlijke stof was in het geheel niet mogelijk.

Het nieuwe classificatiesysteem introduceert 3 toxiciteitsklassen (acuut toxisch 1, 2 en 3) die 
verder onderverdeeld worden via 5 manieren van mogelijke bootstelling (oraal; dermaal; 
inhalatie van gassen; inhalatie van dampen; inhalatie van aerosolen).

De toegevoegde waarde van het nieuwe systeem is een exactere identificatiemethode van de 
directe bedreiging voor het menselijk leven en de menselijke gezondheid, waarbij rekening 
wordt gehouden met de volgende factoren:
— de aard van het menselijk contact met gevaarlijke stoffen via verschillende manieren van 
blootstelling, 
— de mate van bedreiging voor menselijk leven die de gevaarlijke stof vormt, uitgedrukt in de 
klasse van acute toxiciteit van de stof in kwestie (na onderzoek van de dodelijke dosis of 



PE464.978v01-00 34/35 PR\867769NL.doc

NL

dodelijke concentratie van de stof).

Aangezien wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bovengenoemde toxiciteitsklassen 
een onaanvaardbaar bedreiging vormen van de menselijke gezondheid, vanwege hun 
dodelijke gevolgen of de langdurige schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid, 
moeten Seveso-relevante stoffen die in deze categorie vallen onder de richtlijn vallen. 

Volgens de informatie die nu beschikbaar is lijkt het erop dat in het Commissievoorstel hetzelfde 
beschermingsniveau wordt gehandhaafd en zou het alleen leiden tot een kleine wijziging in het 
aantal betrokken inrichtingen. De rapporteur heeft er derhalve voor gekozen de voorgestelde 
methodologie niet te amenderen. 

b) Het vrijstellingskader
Het door de Commissie voorgestelde mechanisme voor vrijstellingen bevat een EU-brede 
vrijstelling voor stoffen en een vrijstelling op het niveau van de lidstaten voor specifieke 
inrichtingen op basis van geharmoniseerde criteria. De Commissie stelt voor beide vast te stellen 
via gedelegeerde handelingen. De rapporteur steunt deze benadering niet, om de volgende 
redenen:

 De geharmoniseerde criteria voor vrijstellingen moeten al in de basiswetgeving worden 
vastgesteld en niet bij gedelegeerde handelingen. 

 Het beschermingsniveau zou kunnen afnemen doordat de bevoegde autoriteiten kunnen 
besluiten alle verplichtingen die voortvloeien uit artikelen 7 tot en met 19 niet van 
toepassing te laten zijn; voorgesteld wordt derhalve dat de bevoegde autoriteit alleen mag 
besluiten die informatievereisten niet van toepassing te laten zijn die vereist zijn voor primair 
beoogde inrichtingen (artikelen 9, 10, onder b), 11, 13, lid 2). 

Benadrukt moet worden dat in het voorstel van de rapporteur vrijstelling voor een stof niet leidt 
tot algehele vrijstelling voor een stof; het leidt er niet toe dat een stof 'buiten het 
toepassingsgebied' valt. Er worden veeleer specifieke omstandigheden beschreven (bijvoorbeeld 
soort verpakking) waarin die stof niet een aanzienlijk gevaar vormt. 

c) Toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter 
De rapporteur steunt de Commissie met betrekking tot de verbetering van het niveau en de 
kwaliteit van de informatie, de deelname van het publiek aan het besluitvormingsproces en de 
toegang tot de rechter. Het publiek moet goed geïnformeerd worden en onmiddellijk toegang 
hebben tot de informatie die relevant is om deel te nemen aan het besluitvormingsproces en om 
in actie te komen bij een ongeval. Tegelijkertijd moet de verstrekte informatie echter begrijpelijk 
zijn. Indien het om economische en veiligheidsredenen nodig en gepast is, moet de 
vertrouwelijkheid van de informatie worden gewaarborgd. Bijlage V bevat de informatie die 
permanent beschikbaar moet zijn voor het publiek, ook via het internet. Nr. 4 (technische 
informatie over de gevaarlijke stoffen) en nr. 6 (gegevens van de inspecties) kunnen 
mogelijkerwijs te gedetailleerd en te technisch zijn en kunnen voor problemen zorgen met 
betrekking tot de vertrouwelijkheid. De rapporteur stelt daarom voor een verplichting in te 
voeren om de gevaarlijke stoffen in eenvoudige termen op het internet uit te leggen en aan 
te geven wanneer een inrichting is geïnspecteerd. De meer gedetailleerde en gespecialiseerde 
informatie over gevaarlijke stoffen en over de inspecties moet ten minste op verzoek beschikbaar 
worden gesteld. De lidstaten kunnen dan zelf besluiten of zij het gepast vinden deze meer 
gedetailleerde en gespecialiseerde informatie ook op het internet te zetten. 



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

NL

d) Inspecties
De Commissie versterkt de bestaande voorschriften inzake inspecties. Dezelfde frequentie wordt 
aangehouden als in artikel 23 van de Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies, waarbij 
de periode tussen twee inspecties niet langer mag zijn dan één jaar voor inrichtingen die het 
hoogste gevaar vormen en niet langer dan drie jaar voor inrichtingen die het laagste risico 
vormen. De groep van onafhankelijke belanghebbenden op hoog niveau inzake administratieve 
lasten die is opgericht door de Commissie schatte in haar advies over het prioritaire gebied 
Milieu dat circa de helft van de inrichtingen die onder de Seveso-II-richtlijn vallen ook onder de 
richtlijn industriële emissies vallen. Wanneer de inspecties worden gecoördineerd en 
geïntegreerd, zouden de administratieve lasten (voorbereiding, aanwezigheid van inspecteurs en 
follow-up) worden verminderd. De rapporteur moedigt lidstaten dan ook aan deze coördinatie te 
faciliteren. De voorgestelde bepalingen inzake inspecties dragen bij tot een verbeterde uitvoering 
en verhogen daarbij het beschermingsniveau en een 'gelijk speelveld'.

4. Afsluitende opmerkingen

De voorgestelde herziening van de Seveso-II-richtlijn is noodzakelijk en de Commissie kiest er 
terecht voor het beschermingsniveau te handhaven en ingrijpende wijzigingen van het 
toepassingsgebied te vermijden. De rapporteur steunt de methodologie van de Commissie om de 
richtlijn af te stemmen op de CLP-verordening. In overeenstemming met de uitkomst van de 
herziening en het Commissievoorstel, zijn er geen ingrijpende wijzigingen ten aanzien van de 
basisstructuur en de belangrijkste bepalingen van de huidige richtlijn nodig. Een van de grootste 
bronnen van bezorgdheid voor de rapporteur is het voorstel van de Commissie om gedelegeerde 
handelingen te gebruiken voor wijzigingen in bijlage I, waarin het toepassingsgebied van de 
richtlijn wordt bepaald. Aangezien bijlage I een essentieel onderdeel is van de richtlijn, stelt de 
rapporteur voor wijzigingen alleen toe te staan via de gewone wetgevingsprocedure. De 
toevoeging van stoffen zou kunnen leiden tot aanzienlijke wijzigingen van het toepassingsgebied 
met potentieel grote economische gevolgen. Het Europees Parlement moet in staat zijn zijn 
volledige bevoegdheden uit te oefenen in het besluitvormingsproces over dergelijke 
toevoegingen.


