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Muudatusettepanek 21
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Suurõnnetuse tagajärjed võivad olla 
piiriülesed ning sellega seotud ökoloogilisi 
ja majanduslikke kulusid ei kanna mitte 
üksnes kahjustatud käitis, vaid ka 
asjaomane liikmesriik. Seepärast on vaja 
võtta meetmed, mis tagaksid 
kõrgetasemelise kaitse kogu ELi ulatuses.

(6) Suurõnnetuse tagajärjed võivad olla 
piiriülesed ning sellega seotud ökoloogilisi 
ja majanduslikke kulusid ei kanna mitte 
üksnes kahjustatud käitis, vaid ka 
asjaomane liikmesriik. Seepärast on vaja 
võtta meetmed, mis tagaksid 
kõrgetasemelise kaitse kogu ELi ulatuses, 
ning tugevdada koostööd liikmesriikide ja 
sel põhjusel ka piirkondlike ja kohalike 
asutuste vahel, et vältida piiriüleseid 
õnnetusi ning tagada kooskõlastatud 
reageerimine suurõnnetustele.

Or. es

Muudatusettepanek 22
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Juurdepääsu hõlbustamiseks 
keskkonnateabele tuleb vastavalt Århusi 
konventsioonile, milles käsitletakse 
juurdepääsu teabele, avalikkuse kaasamist 
otsuste langetamisse ja õiguskaitse 
kättesaadavust keskkonnaküsimustes ning 
mis kiideti ELi nimel heaks nõukogu 17. 
veebruari 2005. aasta otsusega 
2005/370/EÜ keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel, suurendada üldsusele 
pakutava teabe mahtu ja parandada teabe 

(16) Juurdepääsu hõlbustamiseks 
keskkonnateabele tuleb vastavalt Århusi 
konventsioonile, milles käsitletakse 
juurdepääsu teabele, avalikkuse kaasamist 
otsuste langetamisse ja õiguskaitse 
kättesaadavust keskkonnaküsimustes ning 
mis kiideti ELi nimel heaks nõukogu 17. 
veebruari 2005. aasta otsusega 
2005/370/EÜ keskkonnainfo
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel, suurendada üldsusele 
pakutava teabe mahtu ja parandada teabe 
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kvaliteeti. Eelkõige tuleb piisavalt 
teavitada isikuid, kelle puhul on tõenäosus 
sattuda suurõnnetuse mõjualasse, et nad 
oleksid teadlikud sellises olukorras 
võetavatest meetmetest. Lisaks aktiivsele 
teavitamisele üldsuse poolsete päringuteta 
ning välistamata muid teabelevi viise, peab 
kõnealusele pidevalt ajakohastatavale 
teabele olema püsijuurdepääs internetis. 
Samal ajal tuleks turvalisuse kaalutlusel 
muu hulgas võtta asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

kvaliteeti. Eelkõige tuleb piisavalt 
teavitada isikuid, kelle puhul on tõenäosus 
sattuda suurõnnetuse mõjualasse, et nad 
oleksid teadlikud sellises olukorras 
võetavatest meetmetest. Lisaks aktiivsele 
teavitamisele üldsuse poolsete päringuteta 
ning välistamata muid teabelevi viise, peab 
kõnealusele pidevalt ajakohastatavale 
teabele olema püsijuurdepääs internetis. 
Suurema läbipaistvuse tagamiseks tuleks 
taotluse korral teha kättesaadavaks 
üksikasjalikum ja põhjalikum teave, 
sealhulgas dokumentide kujul. Samal ajal 
tuleks turvalisuse kaalutlusel muu hulgas 
võtta asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Järgides konfidentsiaalsusmeetmeid, suurendaks mis tahes füüsilise või juriidilise isiku 
taotluse korral antav juurdepääs täiendavale teabele või dokumentidele läbipaistvust ja 
üldsuse usaldust tööstusrajatiste ohutuse vastu.

Muudatusettepanek 23
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Igale määruse (EÜ) nr 1272/2008 
kohandamisele tehnika arenguga peaks 
järgnema käesoleva direktiivi I lisa 
kohandamise vajaduse hindamine. See 
looks funktsionaalse seose nende kahe 
õigusakti vahel ning tagaks inimeste 
tervise ja keskkonna kaitstuse kõrge 
taseme säilimise.

Or. it
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Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala kohandamine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) peaks 
muutuma pidevaks protsessiks, arvestades seda, et oma loomu poolest hõlmab CLP-määrus 
dünaamilist protsessi.

Muudatusettepanek 24
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) mineraalide tootmine (otsimine, 
kaevandamine ja töötlemine) kaevandustes, 
karjäärides või puuraukudest, välja arvatud 
gaasi maa-alune ladustamine looduslikes 
kihtides ja mahajäetud kaevandustes ning 
keemilised ja termilised 
töötlemistoimingud ja nende toimingutega 
kaasnev ladustamine, millega seoses 
kasutatakse I lisas määratletud ohtlikke 
aineid;

e) mineraalide tootmine (otsimine, 
kaevandamine ja töötlemine) kaevandustes, 
karjäärides või puuraukudest, välja arvatud 
gaasi maa-alune ladustamine looduslikes 
kihtides, soolakaevandustes ja mahajäetud 
kaevandustes ning keemilised ja termilised 
töötlemistoimingud ja nende toimingutega 
kaasnev ladustamine, millega seoses 
kasutatakse I lisas määratletud ohtlikke 
aineid;

Or. it

Selgitus

Komisjoni ettepanek hõlmab ainult ladustamist looduslikes kihtides ja mahajäetud 
kaevandustes, kuid ei hõlma ladustamist soolakaevandustes. See tekitab ebavõrdse 
konkurentsi nende ladustamisliikide vahel, mis on hõlmatud, ja nende vahel, mis on välja 
jäetud, mis on eriti kahjulik nende liikmesriikide jaoks, kus soolakaevandusi ei ole.

Muudatusettepanek 25
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on arusaadav ja selgelt sõnastatud 
ning üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
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vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

Or. es

Muudatusettepanek 26
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas. Mis tahes füüsilise või 
juriidilise isiku taotluse korral tagab 
liikmesriik, et sellele isikule tehakse
kättesaadavaks üksikasjalikum ja 
täiendav teave, mis läheb kaugemale V 
lisas osutatud teabest ja on kooskõlas 
käesoleva direktiivi artikliga 21.

Or. en

Selgitus

Järgides artiklis 21 sätestatud konfidentsiaalsussätteid, peaks juurdepääs muudele kui V lisas 
osutatud täiendavatele dokumentidele, näiteks artikli 19 kohaselt läbi viidud inspekteerimise 
täielikele aruannetele, olema võimalik mis tahes füüsilise või juriidilise isiku taotluse korral.

Muudatusettepanek 27
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikud, keda suurõnnetus võib mõjutada, 
saaksid, ilma et peaksid seda taotlema, 
korrapäraselt ja sobivaimas vormis teavet 

a) isikud, keda suurõnnetus võib mõjutada, 
saaksid, ilma et peaksid seda taotlema, 
korrapäraselt ja sobivaimas vormis
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ohutusmeetmete ja õnnetuse korral 
käitumise kohta;

arusaadavat ja selgelt sõnastatud teavet 
ohutusmeetmete ja õnnetuse korral 
käitumise kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 28
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ohutusaruanne tehakse taotluse korral 
üldsusele kättesaadavaks, arvestades artikli 
21 lõiget 3; artikli 21 lõike 3 kohaldamise 
korral tehakse kättesaadavaks aruande 
muudetud versioon tehniliste üksikasjadeta 
kokkuvõtte kujul, mis hõlmab vähemalt 
teavet suurõnnetuse ohu, võimalike 
tagajärgede ja õnnetuse korral kohustusliku 
käitumise kohta;

b) ohutusaruanne tehakse taotluse korral 
üldsusele kättesaadavaks, arvestades artikli 
21 lõiget 3; artikli 21 lõike 3 kohaldamise 
korral tehakse kättesaadavaks aruande 
muudetud versioon tehniliste üksikasjadeta 
kokkuvõtte kujul, mis hõlmab vähemalt 
teavet suurõnnetuse ohu, inimeste tervisele
ja keskkonnale avalduvate võimalike 
tagajärgede ja õnnetuse korral kohustusliku 
käitumise kohta;

Or. es

Muudatusettepanek 29
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui asjaomane liikmesriik on 
otsustanud, et teise liikmesriigi 
territooriumi lähedal asuv käitis ei saa 
tekitada suurõnnetuse ohtu väljaspool selle 
riigi territooriumi vastavalt artikli 11 
lõikele 6, ja seega ei ole vaja esitada 
käitisevälist hädaolukorras toimimise 
plaani vastavalt artikli 11 lõikele 1, teatab 
ta sellest teisele liikmesriigile.

5. Kui asjaomane liikmesriik on 
otsustanud, et teise liikmesriigi 
territooriumi lähedal asuv käitis ei saa 
tekitada suurõnnetuse ohtu väljaspool selle 
riigi territooriumi vastavalt artikli 11 
lõikele 6, ja seega ei ole vaja esitada 
käitisevälist hädaolukorras toimimise 
plaani vastavalt artikli 11 lõikele 1, teatab 
ta sellest otsusest ja sellise otsuse tegemise 
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põhjustest teisele liikmesriigile.

Or. en

Muudatusettepanek 30
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) artikli 9 kohane ohutusaruanne.

Or. en

Selgitus

Kuna ohutusaruanded on peamiseks elemendiks näitamaks, et suurõnnetuse ohud ja 
võimalikud suurõnnetuse stsenaariumid on kindlaks tehtud ning et võetud on vajalikud 
meetmed selliste õnnetuste vältimiseks, on oluline, et üldsusele antakse võimalus selles 
küsimuses nõu anda.

Muudatusettepanek 31
María Irigoyen Pérez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Liikmesriikide esitatud teabe ning 
andmebaasides sisalduva teabe alusel 
esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruandeid ELi territooriumil 
toimunud suurõnnetuste ning nende 
õnnetuste võimaliku mõju kohta 
käesoleva direktiivi tulemuslikkuse 
mõttes. Komisjon esitab need aruanded 
iga nelja aasta järel. Iga ohvrite arvu või 
keskkonnakahju suuruse mõttes äärmiselt 
tõsiseks liigitatud õnnetuse toimumise 
järel koostatakse siiski aruanne 
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eesmärgiga vältida võimalikku uut kahju.

Or. es

Muudatusettepanek 32
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et asjaomase üldsuse 
esindajad võivad vastavalt direktiivi 
2003/4/EÜ artiklile 6 taotleda pädeva 
asutuse tegevuse või tegevusetuse 
läbivaatamist seoses mis tahes 
teabenõudega vastavalt käesoleva direktiivi 
artiklile 13 või artikli 21 lõikele 1. 
Liikmesriik tagab, et kooskõlas asjaomase 
riigi õigussüsteemiga oleks asjaomase 
üldsuse esindajatel juurdepääs 
läbivaatamismenetlusele kohtu või muu 
sõltumatu ja erapooletu organi poolt, mis 
on seaduslikult asutatud, et vaidlustada 
otsuste, tegevuse või tegevusetuse sisulist 
või protseduurilist seaduslikkust seoses 
artikli 14 kohaste juhtumitega, kui:

Liikmesriik tagab, et asjaomase üldsuse 
esindajad võivad vastavalt direktiivi 
2003/4/EÜ artiklile 6 taotleda pädeva 
asutuse tegevuse või tegevusetuse 
läbivaatamist seoses mis tahes 
teabenõudega vastavalt käesoleva direktiivi 
artiklitele 5, 9, 13, 19 või artikli 21 lõikele 
1. Liikmesriik tagab, et kooskõlas 
asjaomase riigi õigussüsteemiga oleks 
asjaomase üldsuse esindajatel juurdepääs 
läbivaatamismenetlusele kohtu või muu 
sõltumatu ja erapooletu organi poolt, mis 
on seaduslikult asutatud, et vaidlustada 
otsuste, tegevuse või tegevusetuse sisulist 
või protseduurilist seaduslikkust seoses 
artikli 14 kohaste juhtumitega, kui:

Or. en

Selgitus

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooni kohaselt peab üldsusele olema 
kättesaadav õiguskaitse ning eraisikute või riigiasutuste tegevuse või tegevusetuse 
protseduurilise või sisulise seaduslikkuse õigusliku läbivaatamise võimalus. Seetõttu peaks 
üldsusele olema kättesaadav õiguskaitse ka käitajate üldiste kohustuste, inspekteerimiste ja 
ohutusaruannete osas.

Muudatusettepanek 33
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik määrab kooskõlas eesmärgiga 
anda asjaomasele üldsusele laialdane 
juurdepääs õiguskaitsele kindlaks, mis 
moodustab küllaldase huvi ja õiguse 
kahjustuse. Sel eesmärgil loetakse lõike 2 
punkti a tähenduses piisavaks iga 
siseriikliku õiguse nõuetele vastava 
keskkonnakaitsega tegeleva vabaühenduse 
huvi edendada keskkonnakaitset.

Liikmesriik määrab kooskõlas eesmärgiga 
anda asjaomasele üldsusele laialdane 
juurdepääs õiguskaitsele kindlaks, mis 
moodustab küllaldase huvi ja õiguse 
kahjustuse. Sel eesmärgil loetakse lõike 2 
punkti a tähenduses piisavaks iga 
siseriikliku õiguse nõuetele vastava 
keskkonnakaitset või rahva tervise kaitset 
edendava vabaühenduse huvi.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
kuni VII lisa tehnika arenguga.

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, on 
komisjonil õigus võtta artikli 24 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kohandada I kuni VII lisa tehnika 
arenguga.

Kuue kuu jooksul alates määrust (EÜ) nr 
1272/2008 tehnika arenguga kohandava 
akti vastuvõtmisest kaalub komisjon, kas I 
lisa on samuti tarvis kohandada, võttes 
arvesse ainet, mis võib kujutada endast 
suuremat õnnetusohtu, ning artikli 4 
kohaldamise kriteeriume.

Or. it

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala vastavusse viimine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja 
selle kohandamised peaks muutuma pidevaks protsessiks, arvestades seda, et oma loomu 
poolest hõlmab CLP-määrus dünaamilist protsessi.
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Muudatusettepanek 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 2. osa – tabel – viimane rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 
veerg

CASi 
num
ber

2. 
veerg

3. 
veerg

1. 
veerg

CASi 
num
ber

2.
veerg

3. 
veerg

Eeter
likud 
õlid 
ja 
sarn
ased 
aine
d 
(mär
kus 
19 a)

1000 5000

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 2. osa – tabel – viimane rida (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. 
veerg

CASi 
num
ber

2. 
veerg

3. 
veerg

1. 
veerg

CASi 
num
ber

2. 
veerg

3. 
veerg

Naat
rium
hüpo
klorit
i 
lahu
s, … 
% 

7681
-52-9

200 500
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aktii
vset 
kloor
i

Or. it

Selgitus

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.

Muudatusettepanek 37
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I lisa märkused – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Piirkoguste kindlaksmääramisel ei 
kuulu E1 ja E2 osas keskkonnaohuks 
klassifitseeritud segud 2. osa mõistes 
käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, 
kui need on pakendatud piiratud kogustes 
(kuni 5 l / 5 kg üksikpakend ja kuni 30 kg 
kombineeritud pakend), nagu on kindlaks 
määratud ÜRO soovitustes ohtlike 
kaupade veo kohta.

Or. it

Selgitus

Sobiv pakend on vahend õnnetuse puhul ainete keskkonda sattumise ohu vähendamiseks nii 
transportimise kui ka ladustamise ajal. Arvestades, et väikestes kogustes pakendatud tooted ei 
kujuta endast olulist suurõnnetuse ohtu, ei tuleks neid piirkoguste kindlaksmääramisel 
arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. Eeterlikud õlid ja sarnased ained 
(1000/5000):
See kehtib standardiga ISO 9235 
määratletud eeterlike õlide ja sarnaste 
ainete suhtes, välja arvatud nende suhtes, 
mis on klassifitseeritud akuutse 
toksilisuse 1. kategooriasse – kõik 
kokkupuuteviisid, 2. kategooriasse – kõik 
kokkupuuteviisid, 3. kategooriasse –
nahakaudne kokkupuude ja 
sissehingamine (vt märkus 7) ning 
sihtorgani suhtes toksiliseks (STOT) –
ühekordne kokkupuude, 1. kategooria.

Or. fr

Selgitus

Veekeskkonnale ohtlikkuse piirväärtuste puhul ei võeta arvesse määruse (EÜ) nr 1272/2008 
klassifikatsioonide muudatusi. Nende põllumajanduslikku päritolu toodete puhul, mida 
pakendatakse ja hoiustatakse 180 kg netomassiga tünnides, mille puhul puudub doominoefekti 
risk, kui hoiustamine toimub piiratud ja veekindlal alal, oleks asjakohasemad piirväärtused 
1000/5000 t. Vastasel juhul satuksid paljud eeterlike õlide tootmisele, hoiustamisele, 
turustamisele või kokkusegamisele spetsialiseerunud ettevõtjad – kellest paljud on VKEd –
Seveso sätete kohaldamisalasse, ilma et nad põhjustaksid uut suurõnnetuse ohtu.


