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Pakeitimas 21
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didelės avarijos gali turėti padarinių ir 
kaimyninėms šalims, o avarijos padaryti 
ekologiniai ir ekonominiai nuostoliai tenka 
ne tik objektui, kuriame įvyko avarija, bet 
ir visai valstybei narei. Todėl būtina imtis 
priemonių, kuriomis būtų užtikrintas 
aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje.

(6) Didelės avarijos gali turėti padarinių ir 
kaimyninėms šalims, o avarijos padaryti 
ekologiniai ir ekonominiai nuostoliai tenka 
ne tik objektui, kuriame įvyko avarija, bet 
ir visai valstybei narei. Todėl būtina imtis 
priemonių, kuriomis būtų užtikrintas 
aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje, ir 
sustiprinti valstybių narių 
bendradarbiavimą, tai pat dėl šios 
priežasties sustiprinti regioninių ir vietos 
institucijų bendradarbiavimą, kad būtų 
galima užkirsti kelią tarpvalstybinio masto 
avarijoms ir užtikrinti  suderintą reakciją 
į dideles avarijas.

Or. es

Pakeitimas 22
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Pagal Orhuso konvenciją dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais, 
Sąjungos vardu patvirtintą 2005 m. 
vasario 17 d. Tarybos sprendimu 
2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 
sudarymo Europos bendrijos vardu9, 
siekiant gerinti prieigą prie informacijos 
apie aplinką, reikėtų gerinti visuomenei 

(16) Pagal Orhuso konvenciją dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais, 
Sąjungos vardu patvirtintą 2005 m. 
vasario 17 d. Tarybos sprendimu 
2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės 
gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į 
teismus aplinkosaugos klausimais 
sudarymo Europos bendrijos vardu9, 
siekiant gerinti prieigą prie informacijos 
apie aplinką, reikėtų gerinti visuomenei 
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teikiamos informacijos lygį ir kokybę. Visų 
pirma asmenims, kuriuos gali paveikti 
didelė avarija, turėtų būti suteikiama 
pakankamai informacijos apie tai, kaip 
tinkamai elgtis avarijos atveju. Informacija 
visuomenei ne tik turi būti teikiama 
aktyviai, bet ir prieinama internete, 
nereikalaujant pateikti atskiro prašymo ir 
netrukdant jos skleisti kitais būdais. Tačiau 
kartu turėtų būti užtikrinama tinkama 
konfidencialios informacijos apsauga, kuri, 
be kita ko, reikalinga saugumo tikslais.

teikiamos informacijos lygį ir kokybę. Visų 
pirma asmenims, kuriuos gali paveikti 
didelė avarija, turėtų būti suteikiama 
pakankamai informacijos apie tai, kaip 
tinkamai elgtis avarijos atveju. Informacija 
visuomenei ne tik turi būti teikiama 
aktyviai, bet ir prieinama internete, 
nereikalaujant pateikti atskiro prašymo ir 
netrukdant jos skleisti kitais būdais. Kad 
būtų pasiekta didesnio skaidrumo, 
detalesnė ir išsamesnė informacija, 
įskaitant dokumentus, turėtų būti 
teikiama paprašius. Tačiau kartu turėtų 
būti užtikrinama tinkama konfidencialios 
informacijos apsauga, kuri, be kita ko, 
reikalinga saugumo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis konfidencialumo reikalavimų, galimybė bet kurio fizinio ar juridinio asmens 
prašymu gauti papildomos informacijos arba dokumentus padidintų skaidrumą ir visuomenės 
pasitikėjimą pramoninių įrenginių sauga.

Pakeitimas 23
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Po kiekvieno Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 suderinimo su technine 
pažanga turėtų būti vertinamas poreikis 
suderinti šios direktyvos I priedą. Taip 
būtų nustatytas funkcinis ryšys tarp šių 
dviejų teisės aktų ir užtikrinama, kad bus 
išlaikytas aukštas žmonių sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygis.

Or. it
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Pagrindimas

SEVESO direktyvos aprėpties suderinimas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) turėtų 
tapti nuolatiniu procesu atsižvelgiant į tai, kad dėl paties savo pobūdžio KŽP reglamentas 
susijęs su dinaminiu procesu.

Pakeitimas 24
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) mineralų eksploatavimui (žvalgybai, 
gavybai ir perdirbimui) kasyklose, 
karjeruose ar gręžiniuose, išskyrus dujų 
saugojimą požeminiuose gamtiniuose 
sluoksniuose ir nebenaudojamose 
kasyklose, taip pat cheminio ir šiluminio 
perdirbimo operacijas ir su jomis susijusį 
sandėliavimą naudojant pavojingas 
medžiagas, kaip apibrėžta I priede;

e) mineralų eksploatavimui (žvalgybai, 
gavybai ir perdirbimui) kasyklose, 
karjeruose ar gręžiniuose, išskyrus dujų 
saugojimą požeminiuose gamtiniuose 
sluoksniuose, druskų kavernose ir 
nebenaudojamose kasyklose, taip pat 
cheminio ir šiluminio perdirbimo 
operacijas ir su jomis susijusį sandėliavimą 
naudojant pavojingas medžiagas, kaip 
apibrėžta I priede;

Or. it

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas apima tik saugojimą požeminiuose gamtiniuose sluoksniuose ir 
nebenaudojamose kasyklose, tačiau neapima saugojimo druskų kavernose. Taip atsiranda 
konkurencijos salygų nevienodumas tarp saugojimo rūšių, kurioms taikomas šis pasiūlymas, 
ir saugojimo rūšių, kurioms jis netaikomas, ir tai ypač nepalanku valstybėms narėms, kurios 
neturi druskų kavernų.

Pakeitimas 25
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodyta informacija būtų nuolat prieinama 

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodyta informacija būtų suprantama ir 
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visuomenei, taip pat ir elektronine forma. 
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

aiškiai suformuluota ir nuolat prieinama 
visuomenei, taip pat ir elektronine forma. 
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

Or. es

Pakeitimas 26
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodyta informacija būtų nuolat prieinama 
visuomenei, taip pat ir elektronine forma. 
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede 
nurodyta informacija būtų nuolat prieinama 
visuomenei, taip pat ir elektronine forma. 
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.
Valstybės narės užtikrina, kad bet kurio 
fizinio ar juridinio asmens prašymu šiam 
asmeniui būtų suteikta išsamesnė ir 
papildoma informacija, kuri būtų 
išsamesnė, nei V priede minima 
informacija, ir kaip nurodyta pagal šios 
direktyvos 21 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis nuostatų dėl konfidencialumo, nustatytų 21 straipsnyje, bet kurio fizinio ar juridinio 
asmens prašymu jam turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su papildomais dokumentais, ne 
tik nurodytais V priede, pavyzdžiui, išsamių patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį, 
ataskaitomis.

Pakeitimas 27
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visiems asmenims, kuriuos gali paveikti 
didelė avarija, reguliariai tinkamiausiu 
būdu ir be atskiro prašymo būtų pateikiama 
informacija apie saugos priemones ir apie 
tai, kaip reikia elgtis įvykus avarijai;

a) visiems asmenims, kuriuos gali paveikti 
didelė avarija, reguliariai tinkamiausiu 
būdu ir be atskiro prašymo būtų pateikiama 
suprantama ir aiškiai suformuluota  
informacija apie saugos priemones ir apie 
tai, kaip reikia elgtis įvykus avarijai;

Or. es

Pakeitimas 28
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) saugos ataskaita pagal 21 straipsnio 
3 dalį pateikiama visuomenei, kai ji to 
paprašo; kai taikoma 21 straipsnio 3 dalis, 
pateikiama iš dalies pakeista ataskaita, t. y. 
netechninio pobūdžio jos santrauka, kurioje 
nurodoma bent bendro pobūdžio 
informacija apie didelės avarijos pavojus, 
galimą avarijos poveikį ir tai, kaip reikia 
elgtis įvykus avarijai;

b) saugos ataskaita pagal 21 straipsnio 
3 dalį pateikiama visuomenei, kai ji to 
paprašo; kai taikoma 21 straipsnio 3 dalis, 
pateikiama iš dalies pakeista ataskaita, t. y. 
netechninio pobūdžio jos santrauka, kurioje 
nurodoma bent bendro pobūdžio 
informacija apie didelės avarijos pavojus, 
galimą avarijos poveikį žmonių sveikatai ir 
aplinkai ir tai, kaip reikia elgtis įvykus 
avarijai;

Or. es

Pakeitimas 29
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jei valstybė narė nusprendžia, kad netoli 
kitos valstybės narės teritorijos esančiame 
objekte didelė avarija, kurios padariniai 

5. Jei valstybė narė nusprendžia, kad netoli 
kitos valstybės narės teritorijos esančiame 
objekte didelė avarija, kurios padariniai 
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būtų juntami kitoje valstybėje narėje, įvykti 
negali ir kad todėl 11 straipsnio 6 dalies 
taikymo tikslais nebūtina sudaryti išorės 
avarinio plano pagal 11 straipsnio 1 dalį, ji 
apie tai informuoja kitą valstybę narę.

būtų juntami kitoje valstybėje narėje, įvykti 
negali ir kad todėl 11 straipsnio 6 dalies 
taikymo tikslais nebūtina sudaryti išorės 
avarinio plano pagal 11 straipsnio 1 dalį, ji 
informuoja kitą valstybę narę apie tą 
sprendimą ir apie to sprendimo priėmimo 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 30
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) saugos ataskaita pagal 9 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Saugos ataskaitos yra pagrindiniai elementai siekiant parodyti, kad didelių avarijų pavojai ir 
galimi didelių avarijų scenarijai nustatyti ir kad imtasi būtinų priemonių siekiant užkirsti 
kelią tokioms avarijoms; itin svarbu, kad plačiajai visuomenei būtų suteikta galimybė išsakyti 
savo nuomonę šiuo klausimu.

Pakeitimas 31
María Irigoyen Pérez

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a straipsnis
Remdamasi valstybių narių pateikta 
informacija ir duomenų bazėse laikoma 
informacija Komisija pateikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie 
dideles avarijas, kurios įvyko Europos 
Sąjungoje, ir galimą jų poveikį šios 
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direktyvos veiksmingumo aspektu. Šias 
ataskaitas Komisija teikia kas ketverius 
metus. Vis dėlto po kiekvienos avarijos, 
priskiriamos itin didelėms pagal aukų 
skaičių arba didelę žalą aplinkai, 
parengiama ataskaita siekiant užkirsti 
kelią galimai naujai žalai;

Or. es

Pakeitimas 32
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti 
visuomenės atstovai galėtų pagal 
Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsnį kreiptis 
dėl kompetentingos institucijos veiksmų 
arba neveikimo, susijusio su bet kokiu 
prašymu suteikti informacijos pagal šios 
direktyvos 13 straipsnį arba 21 straipsnio 
1 dalį, peržiūros. Valstybės narės užtikrina, 
kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę 
sistemą suinteresuoti visuomenės atstovai 
turėtų teisę į peržiūros procedūrą teisme ar 
kitoje įstatymu nustatytoje 
nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, 
kad užginčytų sprendimų, veiksmų arba 
neveikimo, susijusių su atvejais, kuriems 
taikomas 14 straipsnis, materialinį ar 
procesinį teisėtumą, jeigu jie:

Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuoti 
visuomenės atstovai galėtų pagal 
Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsnį kreiptis 
dėl kompetentingos institucijos veiksmų 
arba neveikimo, susijusio su bet kokiu 
prašymu suteikti informacijos pagal šios 
direktyvos 5, 9, 13, 19 straipsnius arba 
21 straipsnio 1 dalį, peržiūros. Valstybės 
narės užtikrina, kad pagal atitinkamą 
nacionalinę teisinę sistemą suinteresuoti 
visuomenės atstovai turėtų teisę į peržiūros 
procedūrą teisme ar kitoje įstatymu 
nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje 
institucijoje, kad užginčytų sprendimų, 
veiksmų arba neveikimo, susijusių su 
atvejais, kuriems taikomas 14 straipsnis, 
materialinį ar procesinį teisėtumą, jeigu jie:

Or. en

Pagrindimas

Pagal Orhuso konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant 
sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais visuomenė galės kreiptis į 
teismus ir teisėtai peržiūrėti privačių asmenų arba viešųjų institucijų veiksmų arba neveikimo 
procedūrų ir turinio teisėtumą. Todėl visuomenė turi turėtų turėti teisę kreiptis į teismus dėl 
bendrų veiklos vykdytojų įsipareigojimų, patikrinimų ir saugos ataskaitų. 
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Pakeitimas 33
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas yra pakankamas suinteresuotumas ir 
teisės pažeidimas nustato valstybės narės, 
atsižvelgdamos į tai, kad suinteresuotiems 
visuomenės atstovams būtina suteikti 
plačias galimybes kreiptis į teismą. Todėl 
2 dalies a punkte laikoma, kad bet kokių 
nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių 
aplinkos apsauga ir atitinkančių visus 
nacionalinės teisės aktų reikalavimus, 
suinteresuotumas yra pakankamas.

Kas yra pakankamas suinteresuotumas ir 
teisės pažeidimas nustato valstybės narės, 
atsižvelgdamos į tai, kad suinteresuotiems 
visuomenės atstovams būtina suteikti 
plačias galimybes kreiptis į teismą. Todėl 2 
dalies a punkte laikoma, kad bet kokių 
nevyriausybinių organizacijų, užsiimančių 
aplinkos apsauga arba visuomenės 
sveikata ir atitinkančių visus nacionalinės 
teisės aktų reikalavimus, suinteresuotumas 
yra pakankamas.

Or. en

Pakeitimas 34
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį.

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija įgaliota 
priimti deleguotuosius aktus pagal 24 
straipsnį.

Per šešis mėnesius nuo teisės akto, pagal 
kurį Reglamentas (EB) Nr. 1271/2008 
suderinamas su technine pažanga, 
priėmimo Komisija apsvarsto, ar reikia 
suderinti ir I priedą atsižvelgiant į 
medžiagą, kuri kelia didesnį avarijos 
pavojų, ir į 4 straipsnio taikymo kriterijus.

Or. it
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Pagrindimas

SEVESO direktyvos aprėpties suderinimas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir 
pakeitimai turėtų tapti nuolatiniu procesu atsižvelgiant į tai, kad dėl paties savo pobūdžio 
KŽP reglamentas susijęs su dinaminiu procesu.

Pakeitimas 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 dalies lentelės paskutinė eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 
skilti
s

CAS 
Nr.

2 
skilti
s

3 
skilti
s

1 
skilti
s

CAS 
Nr.

2 
skilti
s

3 
skilti
s

Eteri
niai 
aliej
ai ir 
pana
šios 
medž
iagos 
(19a 
pasta
ba)

1000 5000

Or. fr

Pakeitimas 36
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo 2 dalies lentelės paskutinė eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 
skilti
s

CAS 
Nr.

2 
skilti
s

3 
skilti
s

1 
skilti
s

CAS 
Nr.

2 
skilti
s

3 
skilti
s

Natri
o 

7681 200 500
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hipo
chlor
ito 
tirpal
as ... 
% 
aktyv
aus 
Cl 

-52-9

Or. it

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 37
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pastabų 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant nustatyti kvalifikacinius 
kiekius mišiniai, kurie priskirti keliančių 
pavojų aplinkai kategorijai pagal 2 dalies
E1 ir E2 skirsnius, nepatenka į šios 
direktyvos taikymo sritį, jei jie supakuoti 
riboto kiekio pakuotėse (viena pakuotė iki 
5 litrų ir (arba) 5 kg ir sujungtoji pakuotė 
iki 30 kg), kaip nurodyta Jungtinių Tautų 
rekomendacijose dėl pavojingų krovinių 
vežimų.

Or. it
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Pagrindimas

Tinkama pakuotė yra priemonė, kuria sumažinama rizika, kad dėl avarijos transportuojant 
arba saugant į aplinką išsilies medžiagos. Atsižvelgiant į tai, kad produktai, supakuoti mažais 
kiekiais, nekelia didelės avarijos pavojaus, į juos nereikėtų atsižvelgti nustatant 
kvalifikacinius kiekius.

Pakeitimas 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 priedo pastabų 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a. Eteriniai aliejai ir panašios 
medžiagos (1000/5000):
Tai taikoma eteriniams aliejams ir 
panašioms medžiagoms, kaip apibrėžta 
standarte ISO 9235, išskyrus priskiriamas 
1 ūmaus toksiškumo kategorijai – visi 
paveikimo būdai, priskiriamas 2 
toksiškumo kategorijai – visi paveikimo 
būdai, taip pat priskiriamas 3 ūmaus 
toksiškumo kategorijai – susilietus su oda, 
įkvėpus (žr. 7 pastabą), ir priskiriamas 
medžiagoms, pasižyminčioms specifiniu 
toksiškumu konkrečiam organui (angl. 
STOT) – vienkartinis poveikis, 1 
kategorija.

Or. fr

Pagrindimas

Vandens aplinkai pavojingų medžiagų ribos nustatytos neatsižvelgiant į klasifikavimo 
pakeitimus Reglamente (EB) Nr. 1272/2008. 1000 / 5000 ribos būtų tinkamesnės šiems žemės 
ūkio kilmės produktams, kurie pakuojami ir saugomi statinėmis po 180 kg grynojo svorio, dėl 
kurių nekyla grandininės reakcijos pavojaus, jei statinės saugomos atskiroje užtvertoje 
zonoje.   Daugybei įmonių, iš kurių dauguma yra MVĮ, kurių specializacija – eterinių aliejų 
gaminimas, saugojimas, platinimas arba maišymas, kitu atveju būtų taikomos SEVESO 
nuostatos ir nekiltų jokių naujų didelės avarijos pavojų. 
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