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Módosítás 21
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A súlyos baleseteknek államhatárokon 
átnyúló következményei is lehetnek, és 
ökológiai és gazdasági költségeiket 
nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az 
érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket 
kell tenni a magas szintű védelemnek az 
egész Unió területén való biztosítása 
érdekében.

(6) A súlyos baleseteknek államhatárokon 
átnyúló következményei is lehetnek, és 
ökológiai és gazdasági költségeiket 
nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az 
érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket 
kell tenni a magas szintű védelemnek az 
egész Unió területén való biztosítása és a 
tagállamok – és ennélfogva a regionális és 
helyi hatóságok – közötti együttműködés 
megerősítése érdekében, valamint a 
határokon átnyúló balesetek megelőzése 
és a súlyos balesetek esetében teendő 
összehangolt válaszlépések biztosítása 
céljából.

Or. es

Módosítás 22
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A környezetre vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés segítése 
érdekében – a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, az Unió részéről a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 

(16) A környezetre vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés segítése 
érdekében – a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, az Unió részéről a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 
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Európai Közösség nevében való 
megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal9
jóváhagyott Århusi Egyezménynek 
megfelelően – javítani kell a nyilvánosság 
tájékoztatásának szintjét és minőségét.
Különösen a súlyos balesettel valószínűleg 
érintett személyeknek kell elegendő 
információt biztosítani ahhoz, hogy kellően 
tájékozottak legyenek az ilyen esetben 
teendő megfelelő lépésekről. Az aktív, a 
nyilvánosság kérése nélkül történő 
tájékoztatáson kívül, és az információ 
terjesztésének egyéb módjait nem kizárva 
az információkat az interneten állandóan 
elérhetővé kell tenni és naprakészen kell 
tartani. Ugyanakkor megfelelő titoktartási 
biztosítékok is szükségesek, egyebek 
között a biztonsággal kapcsolatos 
aggodalmak kezelése érdekében.

Európai Közösség nevében való 
megkötéséről szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal9
jóváhagyott Århusi Egyezménynek 
megfelelően – javítani kell a nyilvánosság 
tájékoztatásának szintjét és minőségét.
Különösen a súlyos balesettel valószínűleg 
érintett személyeknek kell elegendő 
információt biztosítani ahhoz, hogy kellően 
tájékozottak legyenek az ilyen esetben 
teendő megfelelő lépésekről. Az aktív, a 
nyilvánosság kérése nélkül történő 
tájékoztatáson kívül, és az információ 
terjesztésének egyéb módjait nem kizárva 
az információkat az interneten állandóan 
elérhetővé kell tenni és naprakészen kell 
tartani. Az átláthatóság fokozása 
érdekében kérésre részletesebb és átfogó 
információkat kell – többek között 
dokumentumok formájában is –
rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor 
megfelelő titoktartási biztosítékok is 
szükségesek, egyebek között a 
biztonsággal kapcsolatos aggodalmak 
kezelése érdekében.

Or. en

Indokolás

Előmozdítaná az átláthatóságot és a közvéleménynek az ipari létesítmények biztonsága iránti 
bizalmát, ha – a titoktartási biztosítékok tiszteletben tartása mellett – bármely természetes 
vagy jogi személy kérésére kiegészítő információkat vagy dokumentumokat bocsátanának 
rendelkezésre.

Módosítás 23
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) Az 1272/2008/EK irányelvnek a 
műszaki haladáshoz történő bármely 
hozzáigazítását követően fel kellene 
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mérni, hogy szükség van-e az ezen 
irányelv I. mellékletének kiigazítására is. 
Ez funkcionális kapcsolatot hozna létre e 
két jogszabály között, és biztosítaná az
emberi egészség és a környezet magas 
szintű védelmének fenntartását.

Or. it

Indokolás

A Seveso irányelv hatályának az 1272/2008/EK  rendelethez (az osztályozási rendelethez) 
való igazítását folyamatos eljárássá kellene tenni, tekintettel arra, hogy az osztályozási 
rendelet jellegéből fakadóan dinamikus eljárást igényel.

Módosítás 24
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az ásványi anyagok bányákban, 
kőbányákban vagy fúrólyukakon át történő 
kinyerésére (feltárására, kitermelésére és 
feldolgozására), kivéve a vegyi és a 
termikus feldolgozási műveleteket és az I. 
mellékletben meghatározott veszélyes 
anyagokkal végzett műveletekkel 
kapcsolatos tárolást;

e) az ásványi anyagok bányákban, 
kőbányákban vagy fúrólyukakon át történő 
kinyerésére (feltárására, kitermelésére és 
feldolgozására), kivéve a föld alatt 
természetes rétegben, sótárnákban és 
bezárt bányákban végzett gáztárolást, a
vegyi és a termikus feldolgozási 
műveleteket és az I. mellékletben 
meghatározott veszélyes anyagokkal 
végzett műveletekkel kapcsolatos tárolást;

Or. it

Indokolás

A bizottsági javaslat csak a természetes rétegekben és bezárt bányákban végzett tárolást fedi, 
de nem terjed ki a sótárnákra. Ez növeli a lefedett és a mentességet élvező tárolási típusok 
közötti verseny egyensúlyának megbomlását, amely különösen káros azokra az országokra 
nézve, amelyek egyáltalán nem rendelkeznek sótárnákkal. 

Módosítás 25
María Irigoyen Pérez
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Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
mellékletben felsorolt információk a 
nyilvánosság számára állandóan elérhetőek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetőséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
mellékletben felsorolt információk érthető 
és világos megfogalmazásban a 
nyilvánosság számára állandóan elérhetőek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetőséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik.

Or. es

Módosítás 26
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
mellékletben felsorolt információk a 
nyilvánosság számára állandóan elérhetőek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetőséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik.

1. A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
mellékletben felsorolt információk a 
nyilvánosság számára állandóan elérhetőek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetőséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik. A tagállamok 
biztosítják, hogy bármely természetes vagy 
jogi személy – ha ezt kéri – az V. 
mellékletben előírt és az ezen irányelv 21-
cikkével összhangban megadott 
tájékoztatásnál részletesebb további 
információkhoz jusson.

Or. en

Indokolás

Az V. mellékletben előírt tájékoztatást kiegészítő dokumentumokat, például a 19. cikk alapján 
készített teljes ellenőrzési jelentéseket bármely természetes vagy jogi személy kérésére – a 21. 
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cikkben előírt titoktartási biztosítékok tiszteletben tartása mellett – rendelkezésre kell 
bocsátani.

Módosítás 27
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden olyan személy, akit egy súlyos 
baleset valószínűsíthetően érinteni fog, 
rendszeresen és a legmegfelelőbb 
formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon 
a biztonsági intézkedésekről és a baleset 
esetén követendő magatartásról;

a) minden olyan személy, akit egy súlyos 
baleset valószínűsíthetően érinteni fog, 
rendszeresen és a legmegfelelőbb 
formában, kérés nélkül érthetően és 
világosan megfogalmazott tájékoztatást 
kapjon a biztonsági intézkedésekről és a 
baleset esetén követendő magatartásról;

Or. es

Módosítás 28
María Irigoyen Pérez

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 21. cikk (3) bekezdésére is 
figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre 
hozzáférhető legyen a nyilvánosság 
számára; a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben módosított 
jelentést kell elérhetővé tenni nem 
technikai jellegű összefoglaló formájában, 
amely tartalmazza legalább a súlyos 
balesetek veszélyeire vonatkozó általános 
információkat, a lehetséges hatásokat és a 
baleset esetén követendő magatartást;

b) a 21. cikk (3) bekezdésére is 
figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre 
hozzáférhető legyen a nyilvánosság 
számára; a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben módosított 
jelentést kell elérhetővé tenni nem 
technikai jellegű összefoglaló formájában, 
amely tartalmazza legalább a súlyos 
balesetek veszélyeire vonatkozó általános 
információkat, az emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat 
és a baleset esetén követendő magatartást;

Or. es
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Módosítás 29
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy 
egy üzem, amely egy másik tagállam 
területe közelében található, a határain túl a 
11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása 
értelmében nem okozhatja súlyos baleset 
veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső 
vészhelyzeti tervet készítsen, erről 
tájékoztatja a másik tagállamot.

5. Ha az érintett tagállam úgy döntött, hogy 
egy üzem, amely egy másik tagállam 
területe közelében található, a határain túl a 
11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása 
értelmében nem okozhatja súlyos baleset 
veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külső 
vészhelyzeti tervet készítsen, erről a 
határozatáról és annak indokairól
tájékoztatja a másik tagállamot.

Or. en

Módosítás 30
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 9. cikkben előírt biztonsági jelentés.

Or. en

Indokolás

Mivel a biztonsági jelentések kulcsfontosságú tényezőt jelentenek annak kimutatásában, hogy 
a súlyos balesetek kockázatait és az azokra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket 
meghatározták, és hogy e balesetek megelőzése érdekében meghozták a szükséges 
intézkedéseket, ezért alapvető, hogy a nyilvánosság lehetőséget kapjon a tájékozódáshoz e 
tekintetben.

Módosítás 31
María Irigoyen Pérez
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Irányelvre irányuló javaslat
20 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20a. cikk
A Bizottság a tagállamok által 
szolgáltatott és az adatbázisokban tárolt 
információk alapján jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 
Európai Unióben bekövetkezett súlyos 
balesetekről és azoknak az ezen irányelv 
hatékonyságára gyakorolt lehetséges 
hatásairól. A Bizottságnak e jelentéseket 
négyéves gyakorisággal be kell nyújtania. 
Ha azonban olyan baleset történik, 
amelyet az áldozatok száma vagy a 
környezet károsításának mértéke miatt 
rendkívül súlyosnak minősítenek, akkor 
arról a lehetséges új károk megelőzése 
céljával jelentést kell készíteni;

Or. es

Módosítás 32
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 
6. cikkével összhangban kérhessék a 
hatáskörrel rendelkező hatóság olyan 
cselekményeinek és mulasztásainak 
felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv 
13. cikke vagy 21. cikkének (1) bekezdése 
szerinti információkéréshez kapcsolódnak.
A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 
joguk vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban az érintett nyilvánosság tagjai 
bíróság vagy törvény alapján létrehozott 
más független és pártatlan testület előtt 
jogorvoslattal élhessenek a 14. cikk szerinti 

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 
6. cikkével összhangban kérhessék a 
hatáskörrel rendelkező hatóság olyan 
cselekményeinek és mulasztásainak 
felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv
5., 9., 13., 19. cikke vagy 21. cikkének (1) 
bekezdése szerinti információkéréshez 
kapcsolódnak. A tagállamok biztosítják, 
hogy nemzeti joguk vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban az érintett 
nyilvánosság tagjai bíróság vagy törvény 
alapján létrehozott más független és 
pártatlan testület előtt jogorvoslattal 
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ügyekkel kapcsolatos határozatokkal, 
cselekményekkel és mulasztásokkal 
szemben, amennyiben azok anyagi vagy 
eljárási jogszerűségét kifogásolják, és:

élhessenek a 14. cikk szerinti ügyekkel 
kapcsolatos határozatokkal, 
cselekményekkel és mulasztásokkal 
szemben, amennyiben azok anyagi vagy 
eljárási jogszerűségét kifogásolják, és:

Or. en

Indokolás

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló aarhusi egyezmény értelmében a nyilvánosság tagjainak módjában kell állnia, hogy 
bírósághoz foruljanak és jogi  felülvizsgálatot igényeljenek, ha magánszemélyek vagy állami 
hatóságok fellépését vagy mulasztásait az anyagi vagy eljárási jogszerűség alapján 
kifogásolják. Ezért biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való jogot az érintett szereplők 
általános kötelezettségei tekintetében, továbbá  az ellenőrzések eredményeit és a biztonsági 
jelentéseket a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni. 

Módosítás 33
Antonyia Parvanova

Irányelvre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt, hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitűzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebből a célból a
környezetvédelem ügyének előmozdítására 
törekvő és a nemzeti jog követelményeit 
teljesítő nem kormányzati szervezet 
érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában kellő mértékűnek kell 
tekinteni.

Azt, hogy mi minősül kellő mértékű 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitűzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebből a célból a
környezet vagy a közegegészség védelmét 
előmozdító és a nemzeti jog 
követelményeit teljesítő nem kormányzati 
szervezet érdekeltségét a (2) bekezdés a) 
pontja alkalmazásában kellő mértékűnek 
kell tekinteni.

Or. en
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Módosítás 34
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. 
mellékletnek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el.

A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. 
mellékletnek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottságot fel 
kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy a
24. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el.

A Bizottság az 1272/2008/EK rendeletet a 
műszaki fejlődéshez hozzáigazító bármely 
jogi aktus elfogadásától számított hat 
hónapon belül megvizsgálja, hogy – a 
súlyosabb baleset kockázatát 
potenciálisan magában hordozó anyagra, 
illetve a 4. cikk alkalmazásával 
kapcsolatos kritériumokra tekintettel –
szükség van-e az I. melléklet 
módosítására.

Or. it

Indokolás

A Seveso irányelv hatályának az 1272/2008/EK  rendelethez  való igazítását folyamatos 
eljárássá kellene tenni, tekintettel arra, hogy az osztályozási rendelet a jellegéből fakadóan 
dinamikus eljárást igényel.

Módosítás 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – táblázat – utolsó sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oszlop CAS-
szám

oszlop oszlop oszlop CAS-
szám

oszlop oszlop

illóolajok 
és 
hasonló 

1000 5000
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anyagok 
(19a 
megjegy-
zés)

Or. fr

Módosítás 36
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 rész – táblázat – utolsó sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

oszlop CAS-
szám

oszlop oszlop oszlop CAS-
szám

oszlop oszlop

nátrium-
hipoklorit, 
oldat % 
aktív klór

7681-
52-9

200 500

Or. it

Indokolás

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.

Módosítás 37
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – feljegyzések az I melléklethez – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A minősítéshez szükséges 
mennyiségek megállapítása céljaira nem 
esnek ezen irányelv hatálya alá az E1 
szakaszban és az E2 szakasz 2. részében 
környezeti szempontból a veszélyesként 
besorolt keverékek, amennyiben azokat 
korlátozott mennyiségben csomagolják 
(önálló csomagolás esetében legfeljebb 5 
l/5kg, kombinált csomagolás esetében 
legfeljebb 30 kg), a veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlások 
meghatározásának megfelelően.

Or. it

Indokolás

A megfelelő csomagolás csökkenti annak kockázatát, hogy baleset esetén az anyagok –
szállításuk vagy tárolásuk során – a természeti környezetbe kerüljenek. Tekintettel arra, hogy 
a kis mennyiségekben történő csomagolás nem jár a súlyos balesetek jelentős kockázatával, a 
minősítéshez szükséges mennyiségek megállapításakor ezeket nem kellene figyelembe venni.

Módosítás 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – feljegyzések az I melléklethez – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. Illóolajok és hasonló anyagok 
(1000/5000):
Ez az illóolajokra és hasonló anyagokra 
alkalmazandó, amint azokat az ISO 9235 
szabvány meghatározza – kivéve az akut 
toxicitás 1. kategória (a kitettség minden 
formája), 2. kategória (a kitettség minden 
formája), 3. kategória (bőrön keresztül és 
belélegzéssel ható kitettség, ld. a 7. 
megjegyzést) valamint a célszervi toxicitás 
(STOT) egyszeri kitettség, 1. kategória 
alatt feltüntetett illóolajokat és hasonló 
anyagokat.
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Or. fr

Indokolás

A vízi környezere vonatkozó kockázati határértékek nem veszik figyelembe az 1272/2008/EK 
rendeletben foganatosított besorolási módosításokat. Az 1000/5000 értékben megállapított 
küszöb megfelelőbb volna a nettó 150 kg-os hordókban elhelyezett azon mezőgazdasági 
eredetű termékekre, amelyek az egyterű, szellőztetett helyiségben történő tárolás során nem 
képviselik a dominó-elv kockázatát. Egyébként igen sok vállalkozás – közöttük az illóolajok 
előállítására, tárolására vagy vegyítésére szakosodott kis- és középvállalkozás – bekerülne a  
Seveso-rendelkezések hatálya alá, jóllehet a súlyos balesetek új kockázatait nem okozzák.


