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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2010)0781),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0011/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 1,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet godkänner förklaringen som bifogas denna resolution.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Allvarliga olyckshändelser har ofta svåra (2) Allvarliga olyckshändelser har ofta svåra 

                                               
1 EUT C [...], [...], s. [...].
2 EUT C [...], [...], s. [...].
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följder, vilket bevisas av olyckor som 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse och Buncefield. Dessutom kan 
följderna sträcka sig över nationella gränser. 
Därför är det viktigt att säkerställa att 
lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för att 
garantera en hög skyddsnivå i hela unionen 
för medborgare, samhällen och miljön.

följder, vilket bevisas av olyckor som 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse och Buncefield. Dessutom kan 
följderna sträcka sig över nationella gränser. 
Därför är det viktigt att säkerställa att 
lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för att 
garantera en hög skyddsnivå i hela unionen 
för medborgare, samhällen, egendom och 
miljön.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag ingick ”egendom” i definitionen av allvarlig olyckshändelse, där det 
hänvisas till allvarlig fara för människors hälsa, egendom eller miljön. För att det ska bli 
rättsligt konsekvent bör ”egendom” läggas till i detta skäl. 

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör få befogenheter
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, när det gäller
antagandet av kriterier för undantag och
ändringar av bilagorna till detta direktiv.

(23) I syfte att anpassa detta direktiv till 
tekniska och vetenskapliga framsteg bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på ändringar 
av del 3 i bilaga I och på bilagorna II–VI
till detta direktiv. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag anpassar skälet till de nya standardbestämmelserna för delegerade 
akter. Det klargör vidare att det bör vara möjligt att ändra del 3 i bilaga I (som ändrar 
tillämpningsområdet, men bara för mycket specifika situationer) och bilagorna II–VI genom 
delegerade akter. Ändringar av del 1 och 2 i bilaga I och bilaga VII kan emellertid ha stor 
inverkan på tillämpningsområdet och bör därför hanteras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Eftersom syftet med detta direktiv, 
nämligen att säkerställa en hög skyddsnivå 
för människors hälsa och miljön, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, enligt det som 
anges i denna artikel, går detta direktiv inte 
utöver än vad som krävs för att nå dessa 
mål.

(25) Eftersom syftet med detta direktiv, 
nämligen att säkerställa en hög skyddsnivå 
för människors hälsa, egendom och miljön, 
inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför bättre kan 
uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen, enligt det som 
anges i denna artikel, går detta direktiv inte 
utöver än vad som krävs för att nå dessa 
mål.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag ingick ”egendom” i definitionen av allvarlig olyckshändelse, där det 
hänvisas till allvarlig fara för människors hälsa, egendom eller miljön. För att det ska bli 
rättsligt konsekvent bör ”egendom” läggas till i detta skäl. 

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs regler för att I detta direktiv fastställs regler för att 
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förebygga allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår och för att begränsa 
följderna av dem för människor och miljö,
i syfte att säkerställa höga skyddsnivåer 
konsekvent och effektivt i hela unionen.

förebygga allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår och för att begränsa 
följderna av dem för människor, egendom
och miljö, i syfte att säkerställa höga 
skyddsnivåer konsekvent och effektivt i 
hela unionen.

Or. en

Motivering

I kommissionens förslag ingick ”egendom” i definitionen av allvarlig olyckshändelse, där det 
hänvisas till allvarlig fara för människors hälsa, egendom eller miljön. För att det ska bli 
rättsligt konsekvent bör ”egendom” läggas till i denna artikel. 

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) De ämnen som förtecknas i del 3 i 
bilaga I.

utgår

Or. en

Motivering

Artikel 2.2 rör tydliga undantagsfall från detta direktivs tillämpningsområde. Del 3 i bilaga 1 
rör endast undantag för specifika fall där ämnen under vissa förhållanden inte kan utgöra 
någon risk för allvarliga olyckor. De ämnen som förtecknas i del 3 i bilaga I undantas inte 
från direktivets tillämpningsområde, men specialbehandlas om vissa stränga villkor är 
uppfyllda.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ny verksamhet: en verksamhet som 
nyligen har uppförts eller som ännu inte 
har tagits i drift.

4. ny verksamhet: en verksamhet som 
nyligen har uppförts eller som ännu inte 
har tagits i drift, eller som på grund av 
ändringar av anläggningar, verksamhet 
eller förråd av farliga ämnen omfattas av 
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detta direktiv.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att uppmärksamma att vissa anläggningar kan omfattas av detta direktiv på 
grund av en ändring av själva tillämpningsområdet och inte på grund av 
verksamhetsutövarens eget val. I så fall ska verksamhetsutövaren underrätta den behöriga 
myndigheten inom ett år (artikel 6.2). Om anläggningen däremot omfattas av direktivet på 
grund av en ändring som verksamhetsutövaren tagit initiativ till, bör vederbörande vara 
medveten om detta på förhand och underrätta den behöriga myndigheten innan ändringen 
inleds. I så fall bör det anses som en ny verksamhet.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det kan på grundval av kriterierna 
som avses i punkt 4 i denna artikel kan 
påvisas att vissa ämnen som omfattas av 
delarna 1 eller 2 i bilaga I inte har förmåga 
att skapa fara för en allvarlig 
olyckshändelse, särskilt på grund av 
ämnenas fysikaliska form, egenskaper, 
klassificering, koncentration eller 
generiska förpackning, kan kommissionen 
inkludera dessa ämnen i del 3 i bilaga I 
genom delegerade akter enligt artikel 24. 

1. När det på grundval av kriterierna som 
fastställs i bilaga VII i detta direktiv kan 
påvisas att vissa ämnen eller blandningar
som omfattas av delarna 1 eller 2 i bilaga I 
under särskilda förhållanden inte har 
förmåga att skapa fara för en allvarlig 
olyckshändelse, på grund av ämnenas 
fysikaliska form, egenskaper, 
klassificering, koncentration eller 
generiska förpackning och därför bör 
undantas, kan kommissionen anta 
delegerade akter enligt artikel 24 för att
inkludera dessa ämnen och blandningar 
åtföljda av tillämpliga villkor i del 3 i 
bilaga I.  

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att punkt 1 inte syftar till att fullständigt utesluta ämnen och blandningar 
från tillämpningsområdet, utan rör de fall där ämnen eller blandningar under tydligt angivna 
villkor inte kan åstadkomma fara för allvarlig olyckshändelse på grund av ämnenas 
fysikaliska form, egenskaper, klassificering, koncentration eller generiska förpackning.  
Ämnena och blandningarna kan bara undantas från reglerna om de villkor som anges i del 3 i 
bilaga I är uppfyllda. Eftersom det rör sig om mycket specifika situationer, vore det 



PE464.978v01-00 10/36 PR\867769SV.doc

SV

acceptabelt att använda delegerade akter.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När den behöriga myndigheten, på 
grundval av kriterierna som avses i punkt 4 
i denna artikel, är övertygad om att vissa 
ämnen som förekommer vid en enskild 
verksamhet eller någon del av den och 
finns förtecknade i delarna 1 eller 2 i 
bilaga I inte kan åstadkomma fara för 
allvarlig olyckshändelse, på grund av de 
särskilda förhållanden som råder i 
verksamheten såsom förpackningens 
egenskaper och ämnets inneslutning eller 
platsen och de mängder som berörs, kan 
medlemsstaten eller den behöriga 
myndigheten besluta att inte tillämpa 
kraven enligt artiklarna 7–19 i detta 
direktiv på den berörda verksamheten. 

1. Utan att det påverkar punkt 1, och när 
det kan påvisas på grundval av kriterierna 
som avses i bilaga VII, att vissa ämnen 
som förekommer vid en enskild 
verksamhet eller någon del av den och 
finns förtecknade i delarna 1 eller 2 i 
bilaga I inte kan åstadkomma fara för 
allvarlig olyckshändelse, på grund av de 
särskilda förhållanden som råder i 
verksamheten beträffande förpackningens 
egenskaper och ämnets inneslutning eller 
platsen och de mängder som berörs, kan 
medlemsstatens behöriga myndighet 
besluta att inte tillämpa kraven enligt 
artiklarna 9, 10.b, 11 och 13.2 i detta 
direktiv på den berörda verksamheten. 

Or. en

Motivering

Medan punkt 1 tillåter undantag på EU-nivå för särskilda ämnen och endast under särskilda 
förhållanden, tillåter punkt 4.3 medlemsstaternas behöriga myndigheter att godkänna 
undantag för enskilda verksamheter. Eftersom skyddsnivån inte får sänkas föreslås det att 
man under alla omständigheter bibehåller kraven för verksamheter på lägre nivå och att man 
endast beviljar undantag för informationskraven för verksamheter på högre nivå.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska varje år överlämna de 
förteckningar som avses i andra stycket i 
denna punkt till det forum som anges i 
artikel 17.2 för information.

Kommissionen ska med jämna mellanrum
överlämna de förteckningar som avses i 
andra stycket i denna punkt till det forum 
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som anges i artikel 17.2 för information.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att forumet informeras med jämna mellanrum om de förteckningar med 
undantag som de behöriga myndigheterna ska tillhandahålla, och detta bör i princip ske 
oftare än en gång per år. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen anta delegerade akter 
enligt artikel 24 för att fastställa de 
kriterier som ska användas för att 
tillämpa punkterna 1 och 3 i denna artikel 
och för att ändra bilaga VII i enlighet 
med det.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom kriterierna i bilaga VII avgränsar omfattningen av undantagen i artikel 4.1 och 4.3 
utgör de en väsentlig del av detta direktiv. De bör därför inte fastställas genom delegerade 
akter. Det är inte acceptabelt att bilagan förblir helt tom under lagstiftningsförfarandet. Den 
föreslagna ändringen av bilaga VII omfattar de nuvarande kriterierna i kommissionens beslut 
98/433/EG av den 26 juni 2008. Kommissionen uppmanas att lägga fram förslag om nya 
kriterier, så att de fortfarande kan inkluderas i den grundläggande rättsakten. 

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där det är lämpligt kan kommissionen 
inkludera de ämnen som avses i första 
stycket i denna punkt i del 1 eller del 2 i 
bilaga I genom delegerade aktier enligt 

Om kommissionen anser att ett farligt 
ämne som inte är förtecknat och som har 
förorsakat en åtgärd som avses i det första 
stycket i denna punkt bör förtecknas i 
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artikel 24. del 1 eller del 2 i bilaga I, ska den lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om detta till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

I motsats till punkt 1, som rör mycket specifika och väldefinierade fall, kan tillägg av ämnen i 
del 1 eller 2 medföra en betydande utvidgning av tillämpningsområdet, som potentiellt sett 
kan få stora ekonomiska konsekvenser. Eftersom medlemsstater kan vidta lämpliga åtgärder 
om de anser att ett farligt ämne medför fara för allvarliga olyckshändelser, kommer de i alla 
fall att vid behov kunna agera. Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstater om detta. 
En ändring av tillämpningsområdet för hela EU bör dock ske via det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Verksamhetsutövarens namn eller firma 
samt fullständig adress till den aktuella 
verksamheten.

a) Verksamhetsutövarens namn och/eller
firma samt fullständig adress till den 
aktuella verksamheten.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1– led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Namn eller befattning på den person 
som ansvarar för verksamheten, om det rör 
sig om en annan person än den som avses i 
led a.

c) Namn och befattning på den person som 
ansvarar för verksamheten, om det rör sig 
om en annan person än den som avses i 
led a.

Or. en
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Motivering

Ändringen är nödvändig av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1– led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillräckliga uppgifter för att klargöra 
vilka farliga ämnen eller vilken grupp av 
ämnen det gäller.

d) Tillräckliga uppgifter för att klargöra 
vilka farliga ämnen och vilken grupp av 
ämnen det gäller.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1– led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Kvantitet och fysikalisk form för det 
eller de farliga ämnen som avses.

e) Kvantitet och fysikalisk form för det 
eller de farliga berörda ämnena.

Or. en

Motivering

Ändringen är nödvändig av tydlighetsskäl.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1– led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) Verksamhetens omedelbara omgivning, 
faktorer som kan ge upphov till en allvarlig 

g) Verksamhetens omedelbara omgivning, 
faktorer som kan ge upphov till en allvarlig 
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olyckshändelse eller förvärra följderna av 
den, inklusive uppgifter om närliggande 
verksamheter, oavsett om de omfattas av 
detta direktiv eller inte, samt andra 
lokaliseringar, områden och projekt som 
kan öka risken för eller följderna av en 
allvarlig olyckshändelse och förknippade 
dominoeffekter.

olyckshändelse eller förvärra följderna av 
den, inklusive uppgifter om närliggande 
verksamheter, om verksamhetsutövaren 
har dessa uppgifter, samt om andra 
lokaliseringar, områden och projekt som 
kan öka risken för eller följderna av en 
allvarlig olyckshändelse och förknippade 
dominoeffekter.

Or. en

Motivering

Det måste klargöras att verksamhetsutövare inte alltid har tillgång till den information som 
krävs från närliggande verksamheter eller andra anläggningar (hör ihop med 
ändringsförslaget till artikel 8.1a (ny)). 

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas,
verksamheten tas i drift eller ändringar 
görs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslaget till artikel 3.4, där ändringar ingår i 
definitionen av ny verksamhet. 

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren utarbetar ett 
dokument som beskriver företagets 
säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren utarbetar ett 
dokument som beskriver företagets 
säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga 
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olyckshändelser (nedan kallad 
säkerhetspolicyn) och ser till att denna 
tillämpas.  Säkerhetspolicyn ska finnas i 
skriftlig form. Den ska utformas så att den 
garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön. Den ska stå i 
proportion till farorna för allvarliga 
olyckshändelser. Den ska inbegripa 
verksamhetsutövarens övergripande syften 
och verksamhetsprinciper samt ledningens 
roll och ansvar, och den ska beskriva 
säkerhetskulturen för att hantera risker 
för allvarliga olyckshändelser.

olyckshändelser (nedan kallad 
säkerhetspolicyn) och ser till att denna 
tillämpas. Säkerhetspolicyn ska finnas i 
skriftlig form. Den ska utformas så att den 
garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa, egendom och miljön.
Den ska stå i proportion till farorna för 
allvarliga olyckshändelser. Den ska 
inbegripa verksamhetsutövarens 
övergripande syften och 
verksamhetsprinciper samt ledningens roll 
och ansvar, och den ska beskriva hur en 
hög skyddsnivå när det gäller allvarliga 
olyckshändelser kontinuerligt säkerställs.

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som menas med ”säkerhetskultur”. Ändringsförslaget tydliggör att den 
höga skyddsnivå som avses i artikel 1 bör säkerställas kontinuerligt. Vidare har ”egendom” 
tagits med för överensstämmelse med kommissionens definition av allvarlig olyckshändelse. 

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas,
verksamheten tas i drift eller ändringar 
görs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslaget till artikel 3.4, där ändringar ingår i 
definitionen av ny verksamhet. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Säkerhetspolicyn ska genomföras med 
hjälp av lämpliga medel, strukturer och 
förvaltningssystem. För verksamheter på 
högre nivå ska säkerhetspolicyn 
genomföras med hjälp av säkerhetssystem 
i enlighet med bilaga III. 
Medlemsstaterna kan kräva att 
verksamheter på den lägre nivån 
genomför säkerhetspolicyn genom ett 
säkerhetssystem som står i proportion till 
farorna för allvarliga olyckshändelser och 
komplexiteten i verksamhetens 
organisation eller aktiviteter. 

Or. en

Motivering

Texten är delvis hämtad från artikel 9.7, eftersom det blir mer logiskt och lättläst att ta med 
denna bestämmelse i artikeln om säkerhetspolicyn än i artikeln om säkerhetsrapporten.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid tillämpning av punkt 1 ska 
medlemsstaten se till att den behöriga 
myndigheten begär uppgifter direkt från 
närliggande verksamheter eller 
anläggningar, om de uppgifter som 
verksamhetsutövaren tillhandahåller i 
enlighet med artikel 6.1 g inte är 
tillräckliga eller tillgängliga.

Or. en

Motivering

Det kanske inte alltid är möjligt för verksamhetsutövaren att få tillgång till de uppgifter som 
krävs i artikel 6.1 g. För att säkerställa att den behöriga myndigheten får tillgång till dessa 
uppgifter måste medlemsstaten se till att uppgifterna kan begäras direkt från närliggande 
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verksamheter eller anläggningar. 

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) samarbetar om att underrätta 
allmänheten och närliggande verksamheter 
som inte omfattas av detta direktiv, och om 
att lämna information till den myndighet 
som har ansvaret för att utarbeta externa 
planer för räddningsinsatser.

b) samarbetar om att underrätta 
allmänheten och närliggande anläggningar
som inte omfattas av detta direktiv, och om 
att lämna information till den myndighet 
som har ansvaret för att utarbeta externa 
planer för räddningsinsatser.

Or. en

Motivering

För att undvika förvirring bör ”verksamheter” inte användas för anläggningar som inte 
omfattas av detta direktiv. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas, 
verksamheten tas i drift eller ändringar 
görs.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör ihop med ändringsförslaget till artikel 3.4, där ändringar ingår i 
definitionen av ny verksamhet. 

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna kan kräva att 
verksamheter på den lägre nivån 
genomför säkerhetspolicyn genom ett 
säkerhetssystem som står i proportion till 
farorna för allvarliga olyckshändelser och 
komplexiteten i verksamhetens 
organisation eller aktiviteter. 

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse rör genomförandet av säkerhetspolicyn och bör därför flyttas till 
artikel 7 för att förbättra läsbarheten (hör ihop med ändringsförslaget till artikel 7.4a (ny)). 

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid ändringar av anläggningar, 
verksamheter, lager eller processer, eller 
vid ändringar av karaktären och 
kvantiteterna av de farliga ämnen som kan 
medföra betydande återverkningar när det 
gäller faran för allvarliga olyckshändelser, 
ska medlemsstaterna se till att 
verksamhetsutövaren

Vid ändringar av anläggningar, 
verksamheter, lager eller processer, eller 
vid ändringar av karaktären och 
kvantiteterna av de farliga ämnen som kan 
öka riskerna för eller följderna av
allvarliga olyckshändelser, ska 
medlemsstaterna se till att 
verksamhetsutövaren

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som menas med ”betydande återverkningar”. När ändringar kan medföra 
en ökad risk för eller ökade följder av allvarliga olyckshändelser, bör säkerhetspolicyn, 
säkerhetsrapporten och säkerhetssystemet ses över och vid behov revideras. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V ständigt 
är tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året. 

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i del 1 och 2 i 
bilaga V ständigt är tillgänglig för 
allmänheten, även i elektroniskt format och 
att den information som avses i del 3 i 
bilaga V åtminstone görs tillgänglig för
allmänheten på begäran. Informationen 
ska ses över och vid behov uppdateras 
minst en gång om året. Informationen ska 
ses över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året. 

Or. en

Motivering

I fråga om inspektionsrapporter och förråd av farliga ämnen kan det finnas ekonomiska och 
säkerhetsmässiga skäl till att endast tillhandahålla informationen till allmänheten på 
begäran. Medlemsstaterna kan sedan bestämma själva om de anser det lämpligt att ålägga 
verksamhetsutövarna att också lägga ut informationen på internet. Som framgår av 
ändringsförslagen till bilaga V bör verksamhetsutövarna vara skyldiga att på ett lättfattligt 
sätt redogöra för de farliga ämnena via internet och att ange när en verksamhet har 
inspekterats och var inspektionsrapporten kan begäras ut. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Begäran om tillgång till den information 
som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c ska 
hanteras enligt artiklarna 3 och 5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG.

3. Tillgång till den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska hanteras enligt 
artiklarna 3 och 5 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom den information som avses i punkt 2 a ska tillhandahållas utan särskild begäran är 
det inte korrekt att använda ”begäran om tillgång” i denna punkt.  Vidare bör hela 
punkterna 1 och 2 vara i överensstämmelse med hela direktiv 2003/4/EG. 
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Upplysningar som ska lämnas av 
verksamhetsutövaren efter en allvarlig 
olyckshändelse

Upplysningar som ska lämnas av 
verksamhetsutövaren och åtgärder som 
ska vidtas av den behöriga myndigheten
efter en allvarlig olyckshändelse

Or. en

Motivering

Artikel 15 rör inte enbart upplysningar som verksamhetsutövaren ska lämna (punkt 1), utan 
också åtgärder som den behöriga myndigheten ska vidta (punkt 2).

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inspektionerna ska när det är möjligt
samordnas med inspektioner enligt annan 
unionslagstiftning och kombineras där det
är lämpligt.

8. Inspektionerna ska samordnas med 
inspektioner enligt annan 
unionslagstiftning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/75/EU av den 24 november 2010 om 
industriutsläpp (samordnade åtgärder för 
att förebygga och begränsa föroreningar)1

och kombineras i största möjliga 
utsträckning.
____________________________

1 EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Motivering

Den högnivågrupp av oberoende intressenter för administrativa bördor som kommissionen 
inrättat har uppskattat att omkring hälften av anläggningarna som omfattas av Seveso II-
direktivet också omfattas av direktivet om industriutsläpp. Samordningen eller integreringen 
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av inspektioner skulle minska den administrativa bördan i samband med förberedelser och 
inspektörernas närvaro och uppföljning. Denna möjlighet att minska den administrativa 
bördan för både förvaltningen och verksamhetsutövarna bör användas i största möjliga 
utsträckning.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om information som de behöriga 
myndigheterna har mottagit enligt detta 
direktiv kan avslås om de villkor som anges i 
artikel 4.2 i direktiv 2003/4/EG uppfylls. 

2. Tillgång till information enligt detta 
direktiv kan begränsas om de villkor som 
anges i artikel 4.2 i direktiv 2003/4/EG 
uppfylls. 

Or. en

Motivering

Artikel 4.2 i direktiv 2003/4/EG ger också möjlighet att begränsa tillgången till information 
om villkoren är uppfyllda. 

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. För 
detta ändamål ska det intresse som en icke-
statlig miljöskyddsorganisation som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning 
har, anses tillräckligt i den mening som 
avses i punkt 2 a.

2. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. För 
detta ändamål ska intresset hos en icke-
statlig organisation som främjar 
miljöskydd och uppfyller alla krav enligt 
nationell lag, anses tillräckligt i den 
mening som avses i punkt 1 första stycket 
led a.

De organisationer som avses i första 
stycket ska också anses ha rättigheter som 
kan kränkas enligt punkt 2 b.

De organisationer som avses i första 
stycket ska också anses ha rättigheter som 
kan kränkas enligt punkt 1 första stycket 
led b.
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Or. en

Motivering

Det bör hänvisas till punkt 1 a och 1 b. 

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Översyn

Senast den 1 juni 2020 och därefter vart 
tredje år, ska kommissionen till 
Europaparlamentet och rådet lämna en 
rapport med en översyn av genomförandet 
av detta direktiv på grundval av den 
information som avses i artikel 20. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av ett 
lagstiftningsförslag. 

Or. en

Motivering

Enligt artikel 20.4 ska medlemsstaterna vart tredje år förse kommissionen med en rapport om 
genomförandet av detta direktiv. Kommissionen bör se över genomförandet på grundval av 
dessa rapporter och lägga fram ett lagstiftningsförslag om detta visar sig nödvändigt. 

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I till VII till den tekniska 
utvecklingen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa del 3 i 
bilaga I och bilagorna II till VI till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Or. en
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Motivering

Det bör vara möjligt att ändra del 3 i bilaga I (som ändrar tillämpningsområdet, men bara 
för mycket specifika situationer) och bilagorna II till VI genom delegerade akter. Ändringar 
av del 1 och 2 i bilaga I och bilaga VII kan ha stor inverkan på tillämpningsområdet och bör 
därför hanteras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Befogenheten att anta delegerade 
akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheterna att anta de akter som 
anges i artiklarna 4 och 23 delegeras till 
kommissionen tills vidare.

1. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som anges i artikel 4.23 ska delegeras till 
kommissionen tills vidare från och med
den *.

1a. Den delegering av befogenhet som 
avses i artiklarna 4 och 23 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet 
eller rådet. Ett beslut om återkallelse 
innebär att delegeringen av den 
befogenhet som anges i beslutet upphör 
att gälla. Beslutet får verkan dagen efter 
det att det offentliggörs i Europeiska 
unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare i beslutet angett datum. Det 
påverkar inte giltigheten av delegerade 
akter som redan har trätt i kraft.

2. När kommissionen antar en delegerad 
akt ska kommissionen samtidigt överlämna 
den till Europaparlamentet och rådet.

2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge
Europaparlamentet och rådet denna.

3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter delegeras till kommissionen på de 
villkor som fastställs i artiklarna 25 
och 26.

3. En delegerad akt som antas enligt 
artiklarna 4 och 23 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet 
eller rådet har gjort invändningar mot 
den delegerade akten inom en period av 
två månader från den dag då akten 
delgavs Europaparlamentet och rådet, 
eller om både Europaparlamentet och 
rådet, före utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
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kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.
___________________

* EUT: Den dag då detta direktiv träder i 
kraft.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 25 utgår
Återkallande av delegering

1. Delegeringen av de befogenheter som 
avses i artikel 24 får återkallas när som 
helst av Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta om återkallande 
av delegering av befogenheter ska sträva 
efter att underrätta den andra 
institutionen och kommissionen inom 
skälig tid innan ett slutligt beslut fattas, 
och ange vilka delegerade befogenheter 
som återkallas och skälen till 
återkallandet.
3. Beslutet om återkallande medför att 
delegeringen av de befogenheter som 
anges i beslutet upphör. Beslutet börjar 
gälla omedelbart eller vid ett senare 
datum som anges i beslutet. Beslutet 
påverkar inte de delegerade akter som 
redan har trätt i kraft. Beslutet ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. en
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Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26 utgår
Invändning mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får 
invända mot en delegerad akt inom två 
månader från den dag då akten 
överlämnats till dem. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid periodens slut har invänt mot 
den delegerade akten ska den 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning och träda i kraft den 
angivna dagen.
Den delegerade akten får offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft innan tidsperioden har 
gått ut om både Europaparlamentet och 
rådet har underrättat kommissionen om 
att de har beslutat att inte göra 
invändningar.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänder mot en delegerad akt ska ange 
skälen till sin invändning.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 3 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen och blandningar som undantas från 
detta direktiv enligt artikel 2.2 h och
artikel 4.1

Ämnen och blandningar som undantas 
enligt artikel 4.1

Or. en

Motivering

Hör ihop med ändringsförslaget till artikel 2.2 h, där led h utgår. Ämnen och blandningar 
undantas endast på vissa villkor.  

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 3 – kolumn 3 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kvantitet (om tillämpligt) Kvantitet

Or. en

Motivering

Ämnen och blandningar undantas endast på vissa villkor. 

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Bilaga I –  del 3 – kolumn 4 – rubriken 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Övriga villkor om tillämpligt Andra villkor

Or. en

Motivering

Ämnen och blandningar undantas endast på vissa villkor.

Ändringsförslag 40
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Förslag till direktiv
Bilaga III – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Säkerhetskultur – åtgärder för att 
bedöma och förbättra säkerhetskulturen.

v) Kontinuerligt hög skyddsnivå – åtgärder 
för att kontinuerligt garantera en hög 
skyddsnivå när det gäller faran för 
allvarliga olyckshändelser

Or. en

Motivering

Det är oklart vad som menas med ”säkerhetskultur” (hör ihop med ändringsförslaget till 
artikel 7.1)). Ändringsförslaget tydliggör att den höga skyddsnivå som avses i artikel 1 bör 
säkerställas kontinuerligt. 

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Bilaga IV – del 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Åtgärder för att utbilda personalen i 
de uppgifter som den förväntas utföra 
och, i förekommande fall, samordning av 
dessa åtgärder med den externa 
räddningstjänsten. 

Or. en

Motivering

Det var obligatoriskt att ta med information om utbildning av personalen i de interna 
räddningsinsatsplanerna enligt del I led f i bilaga IV till Seveso II-direktivet (96/82/EG). 
Kommissionen tog inte med detta i bilaga IV till Seveso III-direktivet. Eftersom utbildning är 
väsentligt bör detta återinföras i bilagan.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 1 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. En enkel redogörelse för aktiviteterna 
vid verksamheten.

3. En enkel redogörelse för aktiviteterna 
vid verksamheten och de farliga ämnen 
det gäller.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den information som ges till allmänheten är begriplig och enkelt formulerad, 
inbegripet informationen om farliga ämnen. Information av mer teknisk art kan i vissa fall 
vara sekretessbelagd av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. Medlemsstaterna bör själva 
kunna bestämma om de också vill lägga ut tekniska namn och teknisk information på internet, 
i enlighet med ändringsförslaget till del 2 (ny) led 1 i bilaga V, eller om de anser att detta är 
olämpligt av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Trivialnamnen eller, när det gäller 
farliga ämnen som omfattas av del 1 i 
bilaga I, de generiska benämningarna 
eller faroklassificeringarna för de farliga 
ämnen och blandningar som förekommer 
vid verksamheten och som kan orsaka en 
allvarlig olyckshändelse, med uppgifter 
om deras viktigaste farliga egenskaper.

utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den information som ges till allmänheten är begriplig och enkelt formulerad, 
inbegripet informationen om farliga ämnen. Därför har ”en enkel redogörelse” lagts till del 1 
led 3 i bilaga V och den ingående tekniska informationen har lagts till del 2a(ny) led 1 i 
bilaga V, där det överlåts till medlemsstaterna att besluta om informationen ska läggas ut på 
internet eller tillhandahållas på begäran. 

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 1 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En sammanfattning av uppgifterna 
från de inspektioner som har genomförts 
enligt artikel 19 och de viktigaste 
slutsatserna av den senaste inspektionen, 
tillsammans med en hänvisning eller länk 
till den berörda inspektionsplanen.

6. Information om när de sista 
inspektionerna har genomförts enligt 
artikel 19, tillsammans med information 
om var de viktigaste resultaten från 
inspektionerna och den berörda 
inspektionsplanen kan begäras ut.

Or. en

Motivering

För allmänheten är det viktigt att veta att en inspektion har genomförts. Mer ingående 
information bör åtminstone göras tillgänglig på begäran i enlighet med ändringsförslaget till 
del 2a(ny) led 2 i bilaga V. Medlemsstaterna kan därmed besluta själva om de vill lägga ut 
mer teknisk information som rör inspektioner också på internet, eller om de anser att detta är 
olämpligt av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. 

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 2a (ny) - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Del 2a 
Information om samtliga verksamheter 
som omfattas av detta direktiv ska göras 
tillgänglig åtminstone på begäran 

Or. en

Motivering

I del 3 i bilaga V fastställs vilken slags information ska måste göras tillgänglig åtminstone på 
begäran. Medlemsstaterna kan besluta själva om de dessutom vill lägga ut informationen på 
internet, eller om de anser att detta är olämpligt av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. 

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 2a (ny) – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Trivialnamnen eller, när det gäller 
farliga ämnen som omfattas av del 1 i 
bilaga I, de generiska benämningarna 
eller faroklassificeringarna för de farliga 
ämnen och blandningar som förekommer 
vid verksamheten och som kan orsaka en 
allvarlig olyckshändelse, med uppgifter 
om deras viktigaste farliga egenskaper.

Or. en

Motivering

I del 3 i bilaga V fastställs vilken slags information som måste göras tillgänglig åtminstone på 
begäran. Medlemsstaterna kan besluta själva om de dessutom vill lägga ut informationen på 
internet, eller om de anser att detta är olämpligt av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. 

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 2a (ny) – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En sammanfattning av uppgifterna 
från de inspektioner som har genomförts 
enligt artikel 19 och de viktigaste 
slutsatserna av den senaste inspektionen 
och den berörda inspektionsplanen.

Or. en

Motivering

I del 3 i bilaga V fastställs vilken slags information som måste göras tillgänglig åtminstone på 
begäran. Medlemsstaterna kan besluta själva om de dessutom vill lägga ut informationen på 
internet, eller om de anser att detta är olämpligt av ekonomiska eller säkerhetsmässiga skäl. 

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Bilaga VII
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

KRITERIER FÖR UNDANTAG ENLIGT 
ARTIKEL 4

KRITERIER FÖR UNDANTAG ENLIGT 
ARTIKEL 4

Undantag enligt artikel 4.1 och 4.3 kan 
beviljas om åtminstone ett av följande 
allmänna kriterier uppfylls:
1. Ämnets fysikaliska tillstånd
Ämnen i fast form vilka inte kan avge 
materia eller energi som skulle kunna 
åstadkomma fara för allvarliga 
olyckshändelser, vare sig under normala 
förhållanden eller under någon form av 
onormala förhållanden som rimligtvis 
kan förutses. 
2. Inneslutning och mängder
Ämnen som är förpackade eller 
inneslutna på sådant sätt och i sådan 
mängd att det största möjliga utsläppet 
under inga förhållanden kan åstadkomma 
fara för allvarliga olyckshändelser.
3. Placering och mängder
Ämnen som finns i sådana mängder och 
på sådana avstånd från andra farliga
ämnen (inom eller utanför verksamheten) 
att de varken kan åstadkomma fara för en 
allvarlig olyckshändelse av sig själva eller 
leda till en allvarlig olyckshändelse där 
andra farliga ämnen ingår.
4. Klassificering
Ämnen som definieras som farliga ämnen
på grund av sin generiska klassificering i 
del 1 i bilaga I till detta direktiv, men som 
inte kan åstadkomma fara för allvarliga 
olyckshändelser och för vilka den 
generiska klassificeringen därför inte är 
adekvat för detta ändamål.

Or. en

Motivering

Eftersom kriterierna i bilaga VII avgränsar omfattningen av undantagen i artikel 4.1 och 4.3 
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utgör de en väsentlig del av detta direktiv. De bör därför inte fastställas genom delegerade 
akter. Det är inte acceptabelt att bilagan förblir helt tom under lagstiftningsförfarandet. 
Denna ändring omfattar de nuvarande kriterierna i kommissionens beslut 98/433/EG av den 
26 juni 2008. Kommissionen uppmanas att lägga fram förslag om nya kriterier, så att de 
fortfarande kan inkluderas i den grundläggande rättsakten. 
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MOTIVERING

1. Bakgrund

Allvarliga industriolyckor, såsom olyckorna i Seveso (Italien, 1976), Bhopal (Indien, 1984), 
Schweizerhalle (Schweiz, 1986), Enschede (Nederländerna, 2000), Toulouse (Frankrike, 
2001) och Buncefield (Storbritannien, 2005) har krävt många liv, förstört offentlig och privat 
egendom och skadat miljön samt kostat flera miljarder euro. För att minska sannolikheten för 
och följderna av sådana olyckor antog EU först direktiv 82/501/EEG (Seveso I-direktivet) och 
senare det nu gällande direktivet 96/82/EG (Seveso II-direktivet), ändrat genom direktiv 
2003/105/EG, som omfattar omkring 10 000 anläggningar där farliga ämnen (eller 
blandningar därav) finns i tillräckligt stora mängder för att åstadkomma fara för 
allvarliga olyckshändelser. Direktivet ålägger verksamhetsutövarna och medlemsstaternas 
myndigheter att förebygga olyckor och begränsa följderna av inträffade olyckor. 
Verksamhetsutövarnas skyldigheter är uppdelade enligt nivåer – ju större kvantiteter farliga 
ämnen, desto strängare bestämmelser. Alla verksamhetsutövare som omfattas av direktivets 
tillämpningsområde ska underrätta den behöriga myndigheten och upprätta en plan för hur 
allvarliga olyckshändelser ska förebyggas. Dessutom måste verksamhetsutövare vid 
verksamheter på högre nivå utarbeta säkerhetsrapporter, säkerhetssystem och interna 
planer för räddningsinsatser. 

Varför bör Seveso II-direktivet ses över? 

Genom förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar (CLP-förordningen) införs FN:s globalt harmoniserade system för 
klassificering och märkning av kemikalier. De nya CLP-bestämmelserna blir permanenta från 
och med den 1 juni 2015.

Bilaga I till Seveso II-direktivet innehåller en förteckning över de farliga ämnen som omfattas 
av direktivets tillämpningsområde, och det hänvisas till bestämmelserna i de tidigare 
klassificeringsdirektiven 67/548/EEG och 1999/45/EG. Eftersom CLP-förordningen 
ersätter dessa direktiv, är integreringen av de nya CPL-bestämmelserna i Seveso II-
direktivet en fråga om följdlagstiftning.

Kommissionens strategi

Mot bakgrund av behovet av lagstiftningsanpassning beslutade kommissionen 2008 att inleda 
en bredare översyn av Sevesodirektivet. Kommissionen kom utifrån denna översyn fram till 
att de gällande bestämmelserna allmänt taget är ändamålsenliga och att det inte krävs 
några större ändringar vad gäller den grundläggande strukturen eller de huvudsakliga 
bestämmelserna.

Kommissionen föreslog emellertid betydande ändringar med avseende på genomförandet av 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor och den ökade 
användningen av internet. Vidare föreslog kommissionen en skärpning av de nuvarande 
kraven för inspektioner. 
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2. Vägledande principer 

Föredraganden har i arbetet med ändringar till kommissionens förslag följt följande 
vägledande principer:

– Det nuvarande direktivet verkar fungera väl. Föredraganden ser inget behov av större 
ändringar vad gäller den grundläggande strukturen och de huvudsakliga bestämmelserna.

– Översynen är nödvändig på grund av den erforderliga anpassningen till 
CLP-förordningen.

– Eftersom en direktöversättning inte är möjlig, bör den anpassningsmetod som används 
åtminstone upprätthålla samma skyddsnivå som det nuvarande direktivet. 

– Korrigeringsmekanismer är nödvändiga för att hantera oavsiktliga ändringar i 
tillämpningsområdet.

– Vissa skyldigheter i samband med registrering och klassificering av ämnen har redan 
överenskommits i Reach- och CLP-förordningarna. Översynen bör därför inte användas 
för att återuppta en diskussion om sådana skyldigheter (t.ex. utförande av 
laboratorieprov). 

– Ändringar i det nuvarande direktivet bör förbättra genomförandet och 
verkställigheten och därmed säkra mer lika villkor och om möjligt minska den 
administrativa bördan för industrin.

– Tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning är mycket viktigt för att kunna garantera en hög skyddsnivå. 

– För att förhindra eventuella dominoeffekter bör ett smidigt samarbete och 
informationsutbyte säkerställas mellan behöriga myndigheter, verksamheter och 
närliggande anläggningar.

3.  Centrala frågor

a) Anpassning av bilaga I till CLP-förordningen

CLP-förordningen inför ett nytt, mer sofistikerat klassificeringssystem, i synnerhet i fråga 
om hur människor kommer i kontakt med farliga ämnen och därav följande hälsofaror.

I det tidigare klassificeringssystemet uttrycktes ett visst ämnes toxicitet endast i två grader
(toxisk och mycket toxisk), och någon differentiering utifrån typen av kontakt med det 
farliga ämnet var inte möjlig alls.

I det nya klassificeringssystemet införs tre kategorier av toxicitet (akut toxicitet 1–3), som 
dessutom är uppdelade enligt fem möjliga exponeringsvägar (oralt, dermalt, inhalation 
(gas), inhalation (ånga) och inhalation (aerosol)).

Det nya systemets mervärde består i en mer exakt metod för att fastställa den direkta faran 
för människors liv och hälsa, med beaktande av följande faktorer:

– formen för mänsklig kontakt med de farliga ämnena genom olika exponeringsvägar, 
– graden av fara för människors liv som det farliga ämnet utgör, uttryckt i akut toxicitet för 

ämnet i fråga (som utgår från undersökningen av ämnets dödliga dos eller dödliga 
koncentration).
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Eftersom det finns vetenskapliga bevis för att de tre ovan nämnda kategorierna av akut 
toxicitet utgör en oacceptabel fara för människors hälsa på grund av de dödliga följderna 
eller de långtidsverkande skadorna på människors hälsa, ska ämnen i Sevesodirektivet som 
ingår i dessa kategorier omfattas av detta direktiv. 

Enligt nu tillgänglig information ser det ut som att kommissionens förslag upprätthåller 
samma skyddsnivå och därför bara kommer att medföra en mindre ändring av antal 
verksamheter som omfattas. Föredraganden har därför valt att inte ändra den föreslagna 
metoden. 

b) Ramarna för undantag

Den mekanism för undantag som kommissionen föreslår innehåller ett undantag på EU-nivå 
för ämnen och ett verksamhetsspecifikt undantag som kan fastställas på medlemsstatsnivå på 
grundval av harmoniserade kriterier. Kommissionen föreslår att båda ska införas i form av 
delegerade akter. Föredraganden ställer sig inte bakom detta av följande skäl:

– De harmoniserade kriterierna för undantag bör fastställas redan i den grundläggande 
rättsakten och inte genom delegerade akter. 

– Den behöriga myndighetens möjlighet att frångå alla skyldigheter i artiklarna 7–19 
skulle kunna göra att skyddsnivån minskade. Föredraganden föreslår därför att den 
behöriga myndigheten bara ska kunna frångå de informationskrav som gäller för 
verksamheter på högre nivå (artiklarna 9, 10.b, 11, 13.2)). 

Det ska understrykas att föredragandens förslag inte innebär att ämnesundantaget leder till ett 
fullständigt undantag för ett ämne. Ämnet undantas alltså inte från tillämpningsområdet. 
Däremot fastställs under vilka särskilda förhållanden (t.ex. förpackning) som ämnet inte 
utgör en betydande fara. 

c) Tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning

Föredraganden stöder kommissionen vad gäller mer och bättre information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning. Allmänheten måste vara 
välinformerad och ha omedelbar tillgång till information som är relevant för att kunna delta i 
beslutsprocessen och för att kunna agera i händelse av olyckor. Samtidigt måste 
informationen vara lättbegriplig. Sekretess för informationen måste säkerställas, där det är 
nödvändigt och lämpligt av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl. Bilaga V innehåller de 
uppgifter som ska göras permanent tillgängliga för allmänheten, också via internet. Punkt 4 
(teknisk information om farliga ämnen) och punkt 6 (slutsatser från inspektionerna) kan 
eventuellt vara för ingående och tekniska och kan vara problematiska ur sekretessynpunkt. 
Föredraganden föreslår därför att det ska lämnas en enkel redogörelse för farliga ämnen 
på internet och att det ska anges när en verksamhet har inspekterats. Mer ingående och 
specifik information om farliga ämnen och inspektioner bör åtminstone göras tillgänglig på 
begäran. Medlemsstaterna kan sedan själva bestämma om de anser det lämpligt att också 
lägga ut mer ingående och teknisk information på internet. 
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d) Inspektioner
Kommissionen skärper kraven för inspektioner. Samma frekvens används som i artikel 23 i 
direktivet om industriutsläpp (2010/75/EU), där tiden mellan två inspektionsbesök inte får 
överstiga ett år för anläggningar, där risken är som störst, och tre år för anläggningar, där 
risken är som lägst. Den högnivågrupp av oberoende intressenter för administrativa bördor 
som kommissionen har inrättat uppskattade i sitt yttrande om det prioriterade området miljö 
att omkring hälften av anläggningarna som omfattas av Seveso II-direktivet också omfattas av 
direktivet om industriutsläpp. Samordningen eller integreringen av detta slags inspektioner 
skulle minska den administrativa bördan i samband med förberedelser och inspektörernas 
närvaro och uppföljning. Därför uppmuntrar föredraganden medlemsstaterna att underlätta 
sådan samordning. De föreslagna bestämmelserna om inspektionerna bidrar till ett bättre 
genomförande och därmed en högre skyddsnivå och mer lika villkor.

4. Slutsatser

Den föreslagna översynen av Seveso II-direktivet är nödvändig och kommissionen gör rätt i 
att upprätthålla skyddsnivån och undvika större ändringar i tillämpningsområdet. 
Föredraganden stöder den metod som kommissionen har valt för anpassningen till CLP-
direktivet. Det krävs, i enlighet med översynens slutsatser och kommissionens förslag, inga 
större ändringar vad gäller den grundläggande strukturen och de huvudsakliga 
bestämmelserna i det nuvarande direktivet. En av de punkter som föredraganden har mest 
betänkligheter mot är kommissionens förslag att använda delegerade akter för ändringar av 
bilaga I, som avgränsar direktivets tillämpningsområde. Eftersom bilaga I är en väsentlig del 
av direktivet, föreslår föredraganden att ändringar bara ska kunna göras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Att lägga till ämnen kan leda till betydande ändringar i 
tillämpningsområdet med potentiellt stora ekonomiska konsekvenser. Europaparlamentet bör 
fullt ut få utöva sina befogenheter i beslutsprocessen om sådana tillägg. 


