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Ændringsforslag 21
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Større uheld kan have følger, der 
rækker ud over nationale grænser, og de 
økologiske og økonomiske omkostninger 
ved et uheld bæres ikke blot af den berørte 
virksomhed, men også af de berørte 
medlemsstater. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen.

(6) Større uheld kan have følger, der 
rækker ud over nationale grænser, og de 
økologiske og økonomiske omkostninger 
ved et uheld bæres ikke blot af den berørte 
virksomhed, men også af de berørte 
medlemsstater. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen og til at 
styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og, af samme grund, 
mellem regionale og lokale myndigheder 
for at forebygge grænseoverskridende 
uheld og sikre en samordnet indsats ved 
større uheld.

Or. es

Ændringsforslag 22
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) For at lette adgangen til information 
om miljøet og i overensstemmelse med 
Århuskonventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet, som 
på Unionens vegne blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. 
februar 2005 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af 
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 

(16) For at lette adgangen til information 
om miljøet og i overensstemmelse med 
Århuskonventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet, som 
på Unionens vegne blev godkendt ved 
Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. 
februar 2005 om indgåelse på Det 
Europæiske Fællesskabs vegne af 
konventionen om adgang til oplysninger, 
offentlig deltagelse i beslutningsprocesser 
samt adgang til klage og domstolsprøvelse 
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på miljøområdet9, bør omfanget og 
kvaliteten af de oplysninger, der gives 
borgerne, forbedres. I særdeleshed bør 
personer, der må antages at kunne blive 
berørt af et større uheld, have tilstrækkelige 
oplysninger til, at de ved, hvordan de bør 
forholde sig i tilfælde af et uheld. Ud over 
en aktiv information af offentligheden, 
uden at offentligheden behøver at anmode 
om oplysninger, og uden at udelukke andre 
kommunikationsformer, bør disse 
oplysninger også permanent være 
tilgængelige i opdateret stand på 
internettet. Samtidig bør der være 
tilstrækkelige fortrolighedsgarantier til bl.a. 
at imødegå sikkerhedsrelaterede 
problemer.

på miljøområdet9, bør omfanget og 
kvaliteten af de oplysninger, der gives 
borgerne, forbedres. I særdeleshed bør 
personer, der må antages at kunne blive 
berørt af et større uheld, have tilstrækkelige 
oplysninger til, at de ved, hvordan de bør 
forholde sig i tilfælde af et uheld. Ud over 
en aktiv information af offentligheden, 
uden at offentligheden behøver at anmode 
om oplysninger, og uden at udelukke andre 
kommunikationsformer, bør disse 
oplysninger også permanent være 
tilgængelige i opdateret stand på 
internettet. Med henblik på at opnå større 
gennemsigtighed skal mere detaljerede og 
omfattende oplysninger, herunder i form 
af dokumenter, stilles til rådighed efter
anmodning. Samtidig bør der være 
tilstrækkelige fortrolighedsgarantier til bl.a. 
at imødegå sikkerhedsrelaterede 
problemer.

Or. en

Begrundelse

Fortrolighedsgarantien skal respekteres, men det vil samtidig øge gennemsigtigheden og 
offentlighedens tillid til industrielle anlægs sikkerhed, hvis der efter anmodning fra enhver 
fysisk eller juridisk person gives adgang til yderligere oplysninger eller dokumenter. 

Ændringsforslag 23
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Enhver tilpasning af forordning 
(EF) nr. 1272/2008 til de tekniske 
fremskridt bør følges op af en vurdering 
af, hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse 
bilag I til direktivet. Dette ville etablere en 
funktionel forbindelse mellem de to 
lovgivninger og sikre, at der fastholdes et 
højt niveau af sundheds- og 
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miljøbeskyttelse. 

Or. it

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-forordningen i sagens natur 
vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 24
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvinding (efterforskning, brydning og 
forædling) af mineraler i miner eller 
stenbrud eller ved boringer, undtagen 
underjordiske gaslagre i naturlige jordlag 
og nedlagte miner samt kemisk og termisk 
forædling og hermed forbunden oplagring, 
der involverer farlige stoffer som defineret 
i bilag I

e) udvinding (efterforskning, brydning og 
forædling) af mineraler i miner eller 
stenbrud eller ved boringer, undtagen 
underjordiske gaslagre i naturlige jordlag,
salthuler og nedlagte miner samt kemisk 
og termisk forædling og hermed forbunden 
oplagring, der involverer farlige stoffer 
som defineret i bilag I

Or. it

Begrundelse

Kommissionens forslag omfatter kun lagring i naturlige jordlag og nedlagte miner, men ikke 
lagring i salthuler. Dette medfører en konkurrencemæssig ubalance mellem de former for 
lagring, der er henholdsvis omfattet og fritaget, hvilket navnlig er til ulempe for de 
medlemsstater, der ikke råder over salthuler.

Ændringsforslag 25
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 
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anførte oplysninger permanent er
tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form. Disse oplysninger 
revideres og opdateres i det fornødne 
omfang mindst en gang om året.

anførte oplysninger er forståelige og klart 
formulerede og permanent tilgængelige for 
offentligheden, også i elektronisk form. 
Disse oplysninger revideres og opdateres i 
det fornødne omfang mindst en gang om 
året.

Or. es

Ændringsforslag 26
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 
anførte oplysninger permanent er 
tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form. Disse oplysninger 
revideres og opdateres i det fornødne 
omfang mindst en gang om året.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 
anførte oplysninger permanent er 
tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form. Disse oplysninger 
revideres og opdateres i det fornødne 
omfang mindst en gang om året. Efter 
anmodning fra en fysisk eller juridisk 
person skal medlemsstaterne sikre, at 
oplysninger af mere detaljeret og 
vidtgående art end de oplysninger, der er 
omhandlet i bilag V, og som stemmer 
overens med artikel 21 i dette direktiv, 
stilles til rådighed for denne person.

Or. en

Begrundelse

Fortrolighedsbestemmelserne i artikel 21 skal overholdes, dog bør dokumenter ud over dem, 
der er omhandlet i bilag V, såsom den samlede rapport fra inspektioner udført i medfør af 
artikel 19, stilles til rådighed efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person.

Ændringsforslag 27
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at alle personer, som må antages at 
kunne blive berørt af et større uheld, 
regelmæssigt, under den mest 
formålstjenlige form og uden at skulle 
anmode herom modtager oplysninger om 
sikkerhedsforanstaltninger og 
hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et 
uheld.

a) at alle personer, som må antages at 
kunne blive berørt af et større uheld, 
regelmæssigt, under den mest 
formålstjenlige form og uden at skulle 
anmode herom modtager forståelige og 
klart formulerede oplysninger om 
sikkerhedsforanstaltninger og 
hensigtsmæssig adfærd i tilfælde af et 
uheld.

Or. es

Ændringsforslag 28
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at offentligheden efter anmodning kan få 
indsigt i sikkerhedsrapporten, jf. dog 
artikel 21, stk. 3; i tilfælde, hvor artikel 21, 
stk. 3, finder anvendelse, skal der gives 
indsigt i en ændret rapport i form af et 
ikke-teknisk sammendrag, som mindst skal 
indeholde generelle oplysninger om 
risikoen for større uheld, potentielle følger 
af sådanne uheld og hensigtsmæssig 
adfærd i tilfælde af uheld

b) at offentligheden efter anmodning kan få 
indsigt i sikkerhedsrapporten, jf. dog 
artikel 21, stk. 3; i tilfælde, hvor artikel 21, 
stk. 3, finder anvendelse, skal der gives 
indsigt i en ændret rapport i form af et 
ikke-teknisk sammendrag, som mindst skal 
indeholde generelle oplysninger om 
risikoen for større uheld og de potentielle 
følger for menneskers sundhed og miljøet 
af sådanne uheld og om hensigtsmæssig 
adfærd i tilfælde af uheld

Or. es

Ændringsforslag 29
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Har en medlemsstat fastslået, at en 
virksomhed beliggende tæt på en anden 
medlemsstats område ikke udgør en fare 
for et større uheld med virkninger uden for 
virksomhedens område, jf. artikel 11, stk. 
6, og der derfor ikke er krav om 
udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan 
som omhandlet i artikel 11, stk. 1, 
underretter den førstnævnte medlemsstat 
den anden medlemsstat herom.

5. Har en medlemsstat fastslået, at en 
virksomhed beliggende tæt på en anden 
medlemsstats område ikke udgør en fare 
for et større uheld med virkninger uden for 
virksomhedens område, jf. artikel 11, stk. 
6, og der derfor ikke er krav om 
udarbejdelse af en ekstern beredskabsplan 
som omhandlet i artikel 11, stk. 1, 
underretter den førstnævnte medlemsstat 
den anden medlemsstat om denne 
afgørelse og grundlaget herfor.

Or. en

Ændringsforslag 30
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) sikkerhedsrapporten, jf. artikel 9.

Or. en

Begrundelse

Eftersom sikkerhedsrapporter er et vigtigt redskab til at påvise, at risici for større uheld og 
mulige større uheldsscenarier er blevet indkredset og at de nødvendige forholdsregler er 
blevet truffet, er det essentielt at sikre muligheden for, at offentligheden høres desangående.

Ændringsforslag 31
María Irigoyen Pérez

Forslag til direktiv
Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 20a
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Kommissionen forelægger på baggrund af 
de oplysninger, som medlemsstaterne 
indsender, eller som opbevares i 
databaser, rapporter for Europa-
Parlamentet og Rådet om de større uheld, 
der er indtruffet inden for EU, og deres 
mulige virkninger, for så vidt angår dette 
direktivs virkningskraft. Kommissionen 
forelægger en sådan rapport hvert fjerde 
år. I tilfælde af et uheld, der anses for 
ekstremt alvorligt, hvad angår antallet af
ofre eller skade på miljøet, skal der 
udarbejdes en rapport med det formål at 
forebygge eventuelle nye skader.

Or. es

Ændringsforslag 32
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at den berørte 
offentlighed har adgang til klage og 
domstolsprøvelse i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2003/4/EF for at anfægte 
kompetente myndigheders handlinger eller 
mangel på handling i forbindelse med 
enhver anmodning om oplysninger i 
henhold til dette direktivs artikel 13 eller 
artikel 21, stk. 1. Medlemsstaterne sikrer 
inden for rammerne af deres relevante 
nationale lovgivning, at den berørte 
offentlighed har adgang til ved en domstol 
eller et andet uafhængigt og uvildigt ved 
lov nedsat organ at få prøvet den materielle 
eller processuelle lovlighed af enhver 
afgørelse, handling eller undladelse i
anliggender omfattet af artikel 14, når:

Medlemsstaterne sikrer, at den berørte 
offentlighed har adgang til klage og 
domstolsprøvelse i overensstemmelse med 
artikel 6 i direktiv 2003/4/EF for at anfægte 
kompetente myndigheders handlinger eller 
mangel på handling i forbindelse med 
enhver anmodning om oplysninger i 
henhold til dette direktivs artikel 5, 9, 13 
eller 19 eller artikel 21, stk. 1. 
Medlemsstaterne sikrer inden for 
rammerne af deres relevante nationale 
lovgivning, at den berørte offentlighed har 
adgang til ved en domstol eller et andet 
uafhængigt og uvildigt ved lov nedsat 
organ at få prøvet den materielle eller 
processuelle lovlighed af enhver afgørelse, 
handling eller undladelse i anliggender 
omfattet af artikel 14, når:

Or. en
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Begrundelse

Offentligheden skal i tråd med Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet 
have adgang til domstolsprøvelse og retslig vurdering af den proceduremæssige og 
indholdsmæssige lovlighed af retsakter såvel som af privatpersoners eller offentlige 
myndigheders undladelser. Adgangen til domstolsprøvelse, for så vidt angår operatørerne 
generelle forpligtelser, inspektioner og sikkerhedsrapporter, bør derfor også stilles til 
rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 33
Antonyia Parvanova

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående adgang 
til klage og domstolsprøvelse. Med henblik 
herpå anses den interesse, som enhver 
ikke-statslig organisation, der arbejder for 
at fremme miljøbeskyttelse og opfylder alle 
krav efter national lovgivning, måtte have, 
for at være tilstrækkelig, jf. stk. 2, litra a).

Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående adgang 
til klage og domstolsprøvelse. Med henblik 
herpå anses den interesse, som enhver 
ikke-statslig organisation, der arbejder for 
at fremme miljøbeskyttelse eller 
sundhedsbeskyttelse og opfylder alle krav 
efter national lovgivning, måtte have, for at 
være tilstrækkelig, jf. stk. 2, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 34
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at tilpasse bilag I-VII til den 
tekniske udvikling i overensstemmelse 
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overensstemmelse med artikel 24. med artikel 24.

Kommissionen afgør senest seks måneder 
efter vedtagelsen af en retsakt om 
tilpasning af forordning (EF) nr. 
1272/2008 til tekniske fremskridt, hvorvidt 
bilag I ligeledes må tilpasses på grund af 
et stof, der muligvis udgør en risiko for 
større uheld og jævnfør kriterierne for 
anvendelse af artikel 4.

Or. it

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) og tilpasninger hertil bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-
forordningen i sagens natur vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag 1 – del 2 – skema – nederste række (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolo
nne 1

CAS
-
num
mer

Kolo
nne 2

Kolo
nne 3

Kolo
nne 1

CAS
-
num
mer

Kolo
nne 2

Kolo
nne 3

Æter
iske 
olier 
og 
ligne
nde 
stoff
er 
(note 
19a)

1000 5000

Or. fr
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Ændringsforslag 36
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag 1 – del 2 – skema – nederste række (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kolo
nne 1

CAS
-
num
mer

Kolo
nne 2

Kolo
nne 3

Kolo
nne 1

CAS
-
num
mer

Kolo
nne 2

Kolo
nne 3

Natri
umh
ypoc
hlori
toplø
snin
g 
… % 
aktiv
chlor

7681
-52-9

200 500

Or. it

Begrundelse

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.

Ændringsforslag 37
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag 1 – Noter til bilag I – punkt 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Med henblik på fastsættelsen af 
tærskelmængder skal blandinger 
klassificeret som miljøfarlige i del 2, 
afsnit E1 og E2 ikke være omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde, hvis de 
er emballeret i små mængder (individuel 
emballering på op til 5 liter/5 kg og 
kombineret emballering på op til 30 kg), 
som specificeret i FN's anbefalinger om 
transport af farligt gods.

Or. it

Begrundelse

Hensigtsmæssig emballering er en måde at reducere risikoen for uheld i form af udslip af 
stoffer i miljøet på, både under transport og oplagring. Eftersom varer pakket i små mængder 
ikke udgør nogen betydelig risiko for større uheld, bør de lades ude af betragtning i 
forbindelse med fastsættelsen af tærskelmængderne.

Ændringsforslag 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag 1 – Noter til bilag I – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19a. Æteriske olier og lignende stoffer 
(1000/5000):
Dette gælder for æteriske olier og 
lignende stoffer som defineret af ISO-
standard 9235, med undtagelse af stoffer 
af akut toksicitet, kategori 1 - alle 
optagelsesveje, kategori 2 - alle 
optagelsesveje og kategori 3 - eksponering 
og indånding (se note 7) og specifik 
målorgantoksicitet - enkelt eksponering, 
kategori 1.

Or. fr
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Begrundelse

Tærsklerne for fare for vandmiljø formår ikke at inddrage klassifikationsændringerne i 
forordning (EF) nr. 1272/2008. Tærskler på 1000/5000 ville være mere passende for disse 
varer af landbrugsoprindelse, der emballeres og oplagres i 180 kg-nettovægtstønder, som 
ikke udgør nogen fare for en dominoeffekt, når de opbevares på ét enkelt, afspærret område. 
Et stort antal foretagender – heraf mange SMV'er, der er specialiseret i fremstilling, 
oplagring, distribution og blanding af æteriske olier – ville eller falde ind under Seveso-
bestemmelserne, selv om de ikke udgør nogen risiko for større uheld.


