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Tarkistus 21
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Suuronnettomuuksilla voi olla rajat 
ylittäviä seurauksia, ja onnettomuuden 
ekologisista ja taloudellisista 
kustannuksista joutuvat vastaamaan sekä 
asianomainen laitos että kyseessä olevat 
jäsenvaltiot. Sen vuoksi olisi toteutettava 
toimenpiteitä suojelun korkean tason 
varmistamiseksi koko unionissa.

(6) Suuronnettomuuksilla voi olla rajat 
ylittäviä seurauksia, ja onnettomuuden 
ekologisista ja taloudellisista 
kustannuksista joutuvat vastaamaan sekä 
asianomainen laitos että kyseessä olevat 
jäsenvaltiot. Sen vuoksi olisi toteutettava 
toimenpiteitä suojelun korkean tason 
varmistamiseksi koko unionissa ja 
vahvistettava jäsenvaltioiden välistä 
yhteistyötä sekä samasta syystä myös alue-
ja paikallisviranomaisten yhteistyötä, jotta 
voidaan estää rajatylittävät 
onnettomuudet ja reagoida koordinoidusti 
suuronnettomuuksiin.

Or. es

Tarkistus 22
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Jotta voitaisiin parantaa ympäristöä 
koskevan tiedon saatavuutta noudattaen 
tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevaa Århusin yleissopimusta, joka 
hyväksyttiin unionin puolesta tiedon 
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 

(16) Jotta voitaisiin parantaa ympäristöä 
koskevan tiedon saatavuutta noudattaen 
tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
koskevaa Århusin yleissopimusta, joka 
hyväksyttiin unionin puolesta tiedon 
saantia, yleisön osallistumisoikeutta 
päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa 
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koskevan yleissopimuksen tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta 17 päivänä 
helmikuuta 2005 tehdyllä komission 
päätöksellä 2005/370/EY, olisi lisättävä 
yleisölle suunnattua tiedottamista ja 
parannettava sen laatua. Erityisesti 
henkilöillä, joita suuronnettomuus 
mahdollisesti koskee, olisi oltava 
käytettävissään riittävät tiedot, jotta he 
osaavat toimia oikein onnettomuuden 
mahdollisesti sattuessa. Sen lisäksi, että 
tietoa annetaan aktiivisesti ilman, että 
yleisön on sitä pyydettävä, tiedot, joita 
päivitetään jatkuvasti, olisi asetettava 
pysyvästi saataville internetiin, tämän 
kuitenkaan estämättä tiedon levittämistä 
muilla tavoin. Samalla olisi taattava 
luottamuksellisuuden suojaaminen 
esimerkiksi asioissa, joissa on kyse 
turvallisuudesta.

koskevan yleissopimuksen tekemisestä 
Euroopan yhteisön puolesta 17 päivänä 
helmikuuta 2005 tehdyllä komission 
päätöksellä 2005/370/EY, olisi lisättävä 
yleisölle suunnattua tiedottamista ja 
parannettava sen laatua. Erityisesti 
henkilöillä, joita suuronnettomuus 
mahdollisesti koskee, olisi oltava 
käytettävissään riittävät tiedot, jotta he 
osaavat toimia oikein onnettomuuden 
mahdollisesti sattuessa. Sen lisäksi, että 
tietoa annetaan aktiivisesti ilman, että 
yleisön on sitä pyydettävä, tiedot, joita 
päivitetään jatkuvasti, olisi asetettava 
pysyvästi saataville internetiin, tämän 
kuitenkaan estämättä tiedon levittämistä 
muilla tavoin. Avoimemman 
tiedonsaannin varmistamiseksi myös 
asiakirjojen muodossa olevaa 
yksityiskohtaisempaa ja kattavampaa 
tietoa olisi asetettava saataville pyynnöstä.
Samalla olisi taattava luottamuksellisuuden 
suojaaminen esimerkiksi asioissa, joissa on 
kyse turvallisuudesta.

Or. en

Perustelu

Kenen tahansa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön mahdollisuus saada pyytämiään 
lisätietoja tai asiakirjoja edistäisi avoimuutta ja parantaisi kansalaisten luottamusta 
teollisuuslaitosten turvallisuuteen, mutta samalla on varmistettava luottamuksellisten tietojen 
suojaaminen.

Tarkistus 23
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Aina kun asetusta (EY) N:o 
1272/2008 mukautetaan tekniseen 
kehitykseen, olisi laadittava arviointi 
tarpeesta mukauttaa liitettä I tähän 
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direktiiviin. Tällä tavoin luotaisiin 
toiminnallinen yhteys kahden säädöksen 
välillä ja varmistettaisiin ihmisten 
terveyden ja ympäristön suojelun korkean 
tason säilyminen.

Or. it

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) 
olisi tehtävä jatkuva prosessi, koska itse CLP-asetuksen luonteeseen kuuluu dynaaminen 
prosessi.

Tarkistus 24
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) mineraalien hyödyntämiseen (etsintään, 
louhintaan ja prosessointiin) maanalaisissa 
kaivoksissa, avolouhoksissa tai 
porausreikien kautta, lukuun ottamatta 
kaasun varastointia maan alla 
luonnollisissa kerrostumissa ja 
käyttämättömissä kaivoksissa sekä 
kemiallisia ja lämpöprosessitoimintoja ja 
sellaisiin toimintoihin liittyvää varastointia, 
joissa käytetään liitteessä I määriteltyjä 
vaarallisia aineita,

(e) mineraalien hyödyntämiseen (etsintään, 
louhintaan ja prosessointiin) maanalaisissa 
kaivoksissa, avolouhoksissa tai 
porausreikien kautta, lukuun ottamatta 
kaasun varastointia maan alla 
luonnollisissa kerrostumissa, 
suolakuvuissa ja käyttämättömissä 
kaivoksissa sekä kemiallisia ja 
lämpöprosessitoimintoja ja sellaisiin 
toimintoihin liittyvää varastointia, joissa 
käytetään liitteessä I määriteltyjä 
vaarallisia aineita,

Or. it

Perustelu

Komission ehdotus kattaa ainoastaan varastoinnin luonnollisissa kerrostumissa ja 
käyttämättömissä kaivoksissa, eikä se kata varastointia suolakuvuissa. Tämä johtaa kilpailun 
kannalta epätasapainoon ehdotuksen kattamien varastointimuotojen ja ehdotuksen 
ulkopuolelle jäävien varastointimuotojen välillä, mikä on erityisen haitallista jäsenvaltioille, 
joilla ei ole suolakupuja.
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Tarkistus 25
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi 
yleisön saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa. Tiedot on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot on esitetty
ymmärrettävästi ja selkeästi ja että ne ovat 
pysyvästi yleisön saatavilla, myös 
sähköisessä muodossa. Tiedot on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle vähintään kerran vuodessa.

Or. es

Tarkistus 26
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi 
yleisön saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa. Tiedot on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi 
yleisön saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa. Tiedot on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitettuja tietoja 
yksityiskohtaisemmat ja kattavammat 
tiedot saatetaan pyynnöstä ja tämän 
direktiivin 21 artiklan mukaisesti kenen 
tahansa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön saataville. 

Or. en

Perustelu

Edellä 21 artiklan mukaisia salassapitosäännöksiä noudattaen muut kuin liitteessä V 
tarkoitetut asiakirjat, esimerkiksi 19 artiklan mukaisesti laaditut kattavat 
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tarkastuskertomukset, olisi pyynnöstä asetettava kenen tahansa luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön saataville.

Tarkistus 27
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kaikki henkilöt, joihin suuronnettomuus 
voi vaikuttaa, saavat säännöllisesti 
mahdollisimman sopivassa muodossa ja 
heidän sitä pyytämättä tietoa 
turvallisuustoimenpiteistä ja 
onnettomuuden tapahtuessa 
noudatettavasta käyttäytymisestä;

(a) kaikki henkilöt, joihin suuronnettomuus 
voi vaikuttaa, saavat säännöllisesti 
mahdollisimman sopivassa muodossa ja 
heidän sitä pyytämättä ymmärrettävää ja 
selkeää tietoa turvallisuustoimenpiteistä ja 
onnettomuuden tapahtuessa 
noudatettavasta käyttäytymisestä;

Or. es

Tarkistus 28
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) turvallisuusselvitys saatetaan yleisön 
saataville pyynnöstä, kuitenkin siten, että 
noudatetaan 21 artiklan 3 kohtaa; jos 
sovelletaan 21 artiklan 3 kohtaa, saataville 
on toimitettava muutettu raportti 
yleistajuisena tiivistelmänä, joka sisältää 
vähintään yleiset tiedot 
suuronnettomuuksien vaaroista, 
mahdollisista vaikutuksista ja 
onnettomuuden tapahtuessa 
noudatettavasta käyttäytymisestä;

(b) turvallisuusselvitys saatetaan yleisön 
saataville pyynnöstä, kuitenkin siten, että 
noudatetaan 21 artiklan 3 kohtaa; jos 
sovelletaan 21 artiklan 3 kohtaa, saataville 
on toimitettava muutettu raportti 
yleistajuisena tiivistelmänä, joka sisältää 
vähintään yleiset tiedot 
suuronnettomuuksien vaaroista, 
mahdollisista vaikutuksista ihmisten 
terveyteen ja ympäristöön ja 
onnettomuuden tapahtuessa 
noudatettavasta käyttäytymisestä;

Or. es
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Tarkistus 29
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyseessä oleva jäsenvaltio on 
päättänyt, että lähellä toisen jäsenvaltion 
aluetta sijaitseva tuotantolaitos ei voi 
aiheuttaa 11 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua alueensa ulkopuolelle ulottuvaa 
suuronnettomuuden vaaraa eikä se siitä 
johtuen vaadi 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ulkoisen pelastussuunnitelman 
laatimista, se ilmoittaa tästä toiselle 
jäsenvaltiolle.

5. Jos kyseessä oleva jäsenvaltio on 
päättänyt, että lähellä toisen jäsenvaltion 
aluetta sijaitseva tuotantolaitos ei voi 
aiheuttaa 11 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettua alueensa ulkopuolelle ulottuvaa 
suuronnettomuuden vaaraa eikä se siitä 
johtuen vaadi 11 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun ulkoisen pelastussuunnitelman 
laatimista, se ilmoittaa toiselle 
jäsenvaltiolle tästä päätöksestä ja sen 
perusteista.

Or. en

Tarkistus 30
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) turvallisuusselvitys 9 artiklan 
mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Koska turvallisuusselvitykset osoittavat parhaiten, että suuronnettomuuden vaarat ja 
mahdolliset suuronnettomuusskenaariot on tunnistettu ja että on toteutettu tarpeelliset 
toimenpiteet niiden estämiseksi, on erittäin tärkeää, että suurta yleisöä voidaan kuulla tästä 
asiasta.
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Tarkistus 31
María Irigoyen Pérez

Ehdotus direktiiviksi
20 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

20 a artikla
Komissio antaa jäsenvaltioiden 
ilmoittamien tietojen ja tietokannoissa 
olevien tietojen perusteella Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksia 
Euroopan unionin alueella sattuneista 
suuronnettomuuksista ja niiden 
mahdollisesta vaikutuksesta tämän 
direktiivin soveltamisen tehokkuuteen. 
Komissio antaa tällaisia kertomuksia 
neljän vuoden välein. Kuitenkin jokaisen, 
uhrien lukumäärän tai suurten 
ympäristövahinkojen perusteella erittäin 
vakavaksi luokitellun onnettomuuden 
jälkeen kertomus on laadittava 
mahdollisten uusien vahinkojen 
torjumista silmällä pitäen.

Or. es

Tarkistus 32
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siihen yleisöön kuuluvat, joita asia koskee, 
voivat direktiivin 2003/4/EY 6 artiklan 
mukaisesti hakea muutosta viranomaisen 
toimeen tai laiminlyöntiin, joka liittyy 
tämän direktiivin 13 artiklan tai 21 artiklan 
1 kohdan mukaiseen tietopyyntöön. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kansallisen oikeusjärjestelmän mukaisesti 
siihen yleisöön kuuluvilla, joita asia 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
siihen yleisöön kuuluvat, joita asia koskee, 
voivat direktiivin 2003/4/EY 6 artiklan 
mukaisesti hakea muutosta viranomaisen 
toimeen tai laiminlyöntiin, joka liittyy 
tämän direktiivin 5, 9, 13, 19 artiklan tai 
21 artiklan 1 kohdan mukaiseen 
tietopyyntöön. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kansallisen 
oikeusjärjestelmän mukaisesti siihen 
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koskee, on 14 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvissa tapauksissa mahdollisuus 
saattaa tuomioistuimessa tai muussa 
laillisesti perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa elimessä päätösten, 
toimien tai laiminlyöntien asiasisällön 
taikka niihin liittyvien menettelyjen 
laillisuus uudelleen tutkittavaksi, kun

yleisöön kuuluvilla, joita asia koskee, on 
14 artiklan soveltamisalaan kuuluvissa 
tapauksissa mahdollisuus saattaa 
tuomioistuimessa tai muussa laillisesti 
perustetussa riippumattomassa ja 
puolueettomassa elimessä päätösten, 
toimien tai laiminlyöntien asiasisällön 
taikka niihin liittyvien menettelyjen 
laillisuus uudelleen tutkittavaksi, kun

Or. en

Perustelu

Tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen mukaisesti 
kansalaisilla on oltava oikeus muutoksenhakuun ja vireillepanoon ja oikeus valvoa 
yksityishenkilöiden tai julkisviranomaisten toimien ja laiminlyöntien sekä niihin liittyvien 
menettelyjen lainmukaisuutta. Kansalaisilla olisi näin ollen oltava toiminnanharjoittajien 
yleisiä velvoitteita sekä tarkastuksia ja turvallisuusselvityksiä koskeva muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus.

Tarkistus 33
Antonyia Parvanova

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja mikä oikeuden 
heikentymisen tavoitteenaan antaa 
yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. 
Ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
järjestöjen edun katsotaan olevan 2 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetulla tavalla riittävä.

Jäsenvaltioiden on määriteltävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja mikä oikeuden 
heikentymisen tavoitteenaan antaa 
yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus. 
Ympäristönsuojelua tai kansanterveyden 
suojelua edistävien ja kansallisen 
lainsäädännön vaatimukset täyttävien 
valtioista riippumattomien järjestöjen edun 
katsotaan olevan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetulla tavalla riittävä.

Or. en
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Tarkistus 34
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissiolla on valta antaa
delegoituja säädöksiä 24 artiklan 
mukaisesti, tämän kuitenkaan rajoittamatta 
4 artiklan soveltamista.

Kuuden kuukauden kuluessa sellaisen 
säädöksen antamisesta, jolla asetus (EY) 
N:o 1272/2008 mukautetaan tekniseen 
kehitykseen, komissio tutkii, onko myös 
liitettä I tarpeen mukauttaa ottaen 
huomioon asianomaisen aineen 
mahdollisesti aiheuttaman 
suuronnettomuusvaaran sekä 4 artiklan 
soveltamista koskevat kriteerit.

Or. it

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan ja asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) 
yhteensovittamisesta ja siitä johtuvista mukautuksista olisi tehtävä jatkuva prosessi, koska itse 
CLP-asetuksen luonteeseen kuuluu dynaaminen prosessi.

Tarkistus 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 osa – taulukko – viimeinen rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sara-
ke 1

CAS-
nume-
ro

Sara-
ke 2

Sara-
ke 3

Sara-
ke 1

CAS-
nume-
ro

Sara-
ke 2

Sara-
ke 3

Haih
tuvat 
öljyt 
ja 

1000 5000
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vasta
avan
laiset 
ainee
t 
(huo
maut
us 19 
a)

Or. fr

Tarkistus 36
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 osa – taulukko – viimeinen rivi (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Sara-
ke 1

CAS-
nume-
ro

Sara-
ke 2

Sara-
ke 3

Sara-
ke 1

CAS-
nume-
ro

Sara-
ke 2

Sara-
ke 3

Natri
umh
ypokl
oriitt
iliuo
s, ... 
% 
aktii
vista 
kloor
ia

7681
-52-9

200 500

Or. it

Perustelu

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 
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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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 37
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – huomautukset – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Aineiden vähimmäismäärien 
vahvistamista varten on otettava 
huomioon, että E1 ja E2 jaksossa 2 osassa 
ympäristölle vaaraa aiheuttaviksi 
luokitellut seokset eivät kuulu tämän 
direktiivin soveltamisalaan, jos ne pakattu 
pienissä määrissä (enintään 5 litran tai 
5 kg:n yksittäispakkaukset ja enintään 
30 kg:n yhdistelmäpakkaukset) 
vaarallisten aineiden kuljettamista 
koskevien Yhdistyneiden kansakuntien 
suositusten mukaisesti. 

Or. it

Perustelu

Asianmukaisia pakkauksia käyttämällä voidaan vähentää riskiä vaarallisten aineiden 
joutumisesta ympäristöön sekä niiden kuljetuksen että varastoinnin aikana. Koska pieniä 
määriä tuotetta sisältävät pakkaukset eivät aiheuta merkittäviä suuronnettomuusriskejä, niitä 
ei olisi otettava huomioon asianomaisia vähimmäismääriä vahvistettaessa. 

Tarkistus 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – huomautukset – 19 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a. Haihtuvat öljyt ja vastaavanlaiset 
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aineet (1000/5000):
Tätä sovelletaan ISO 9235 -standardissa 
määriteltyihin haihtuviin öljyihin ja 
vastaavanlaisiin aineisiin, lukuun 
ottamatta aineita, jotka on luokiteltu 
välitöntä myrkyllisyyttä kuvaavaan 
kategoriaan 1 – kaikki altistumistiet, 
kategoriaan 2 – kaikki altistumistiet ja 
kategoriaan 3 – altistuminen ihon kautta 
tai hengitysteitse (katso huomautus 7) ja 
elinkohtaista myrkyllisyyttä (STOT) 
kuvaavaan kategoriaan – kerta-
altistuminen, kategoria 1.

Or. fr

Perustelu

Vesiympäristölle vaarallisten aineiden vähimmäismäärien määrittelemisessä ei ole otettu 
huomioon asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelumuutoksia. Raja-arvot 1000/5000 
soveltuisivat paremmin näihin maataloudesta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka pakataan ja 
varastoidaan 180 kg:n erissä säiliöihin, joiden käsittelystä ei aiheudu dominovaikutusten 
vaaraa, koska ne on varastoitu yhdelle suljetulle alueelle. Suuri joukko yrityksiä, joista monet 
ovat haihtuvien öljyjen tuottamiseen, varastointiin, jakeluun tai niiden sekoittamiseen 
erikoistuneita pk-yrityksiä, kuuluisi muuten Seveso-direktiivin soveltamisalaan, vaikka ne 
eivät aiheuta mitään uusia suuronnettomuusvaaroja.


