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Grozījums Nr. 21
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lielas avārijas var radīt sekas aiz valstu 
robežām, un ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas nākas uzņemties ne tikai avārijas 
skartajam uzņēmumam, bet arī attiecīgajai 
dalībvalstij. Tāpēc jāveic pasākumi, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni visā 
Savienībā.

(6) Lielas avārijas var radīt sekas aiz valstu 
robežām, un ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas nākas uzņemties ne tikai avārijas 
skartajam uzņēmumam, bet arī attiecīgajai 
dalībvalstij. Tāpēc jāveic pasākumi, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni visā 
Savienībā, un jāstiprina sadarbība starp 
dalībvalstīm un līdz ar to starp 
reģionālajām un vietējām iestādēm, lai 
novērstu pārrobežu avārijas un 
nodrošinātu koordinētu reakciju uz lielām 
avārijām.

Or. es

Grozījums Nr. 22
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai veicinātu piekļuvi informācijai par 
vidi saskaņā ar Orhūsas konvenciju par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 
ko Savienības vārdā apstiprināja ar 
Padomes 2005. gada 17. februāra 
Lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas 
Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 
būtu jāuzlabo sabiedrībai sniedzamās 
informācijas līmenis un kvalitāte. Konkrēti, 
personām, kuras varētu skart lielas avārijas, 

(16) Lai veicinātu piekļuvi informācijai par 
vidi saskaņā ar Orhūsas konvenciju par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 
ko Savienības vārdā apstiprināja ar 
Padomes 2005. gada 17. februāra 
Lēmumu 2005/370/EK par to, ka Eiropas 
Kopienas vārdā noslēdz Konvenciju par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, 
būtu jāuzlabo sabiedrībai sniedzamās 
informācijas līmenis un kvalitāte. Konkrēti, 
personām, kuras varētu skart lielas avārijas, 
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jāsniedz pietiekama informācija par to, kā 
pareizi rīkoties tādos gadījumos. Papildus 
aktīvai informācijas nodrošināšanai bez 
attiecīga pieprasījuma iesniegšanas un 
neizslēdzot citus informācijas izplatīšanas 
veidus, aktualizētai informācijai ir jābūt 
pastāvīgi pieejamai internetā. Lai cita 
starpā risinātu ar drošību saistītus 
jautājumus, vienlaicīgi būtu jāparedz 
atbilstoši konfidencialitātes 
aizsargpasākumi.

jāsniedz pietiekama informācija par to, kā 
pareizi rīkoties tādos gadījumos. Papildus 
aktīvai informācijas nodrošināšanai bez 
attiecīga pieprasījuma iesniegšanas un 
neizslēdzot citus informācijas izplatīšanas 
veidus, aktualizētai informācijai ir jābūt 
pastāvīgi pieejamai internetā. Lai 
nodrošinātu labāku pārredzamību, pēc 
pieprasījuma būtu jāsniedz precīzāka un 
pilnīgāka informācija, tostarp dokumenti.
Lai cita starpā risinātu ar drošību saistītus 
jautājumus, vienlaicīgi būtu jāparedz 
atbilstoši konfidencialitātes 
aizsargpasākumi.

Or. en

Pamatojums

Piekļuve papildu informācijai vai dokumentiem pēc jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
pieprasījuma veicinātu pārredzamību un sabiedrības uzticību rūpniecisko iekārtu drošumam, 
taču vienlaikus jāievēro pasākumi saistībā ar konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 23
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22a) Pēc katras Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pielāgošanas tehnikas 
progresam būtu jānovērtē, vai nav 
jāpielāgo arī šīs direktīvas I pielikums. 
Līdz ar to tiktu izveidota funkcionāla 
saikne starp abiem tiesību aktiem un 
nodrošināta stabila augsta līmeņa cilvēka 
veselības un vides aizsardzība.

Or. it

Pamatojums

Seveso direktīvas darbības jomas pielāgošanai Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (KMI) jākļūst par 
nepārtrauktu procesu, ņemot vērā to, ka KMI regula jau atbilstoši tās raksturam paredz 
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dinamisku procesu.

Grozījums Nr. 24
Oreste Rossi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minerālizejvielu ieguvi (izpēti, ieguvi un 
pārstrādi) raktuvēs, karjeros vai ar 
urbumiem, izņemot gāzes glabāšanu 
pazemes krātuvēs dabiskos slāņos un 
neizmantotās šahtās, I pielikumā minēto 
bīstamo vielu ķīmiskās un termiskās 
pārstrādes operācijas un ar šīm operācijām 
saistīto glabāšanu;

e) minerālizejvielu ieguvi (izpēti, ieguvi un 
pārstrādi) raktuvēs, karjeros vai ar 
urbumiem, izņemot gāzes glabāšanu 
pazemes krātuvēs dabiskos slāņos, sāls 
iegulu dobumos un neizmantotās šahtās, I 
pielikumā minēto bīstamo vielu ķīmiskās 
un termiskās pārstrādes operācijas un ar 
šīm operācijām saistīto glabāšanu;

Or. it

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir minēta glabāšana dabiskos slāņos un neizmantotās šahtās, bet nav 
minēti sāls iegulu dobumi. Tas rada konkurences izkropļojumus starp tādām vietām, uz kurām 
direktīva attiecas, un tādām, kuras kļūst par izņēmumiem, kas ir īpaši nelabvēlīgi 
dalībvalstīm, kurās nav sāls iegulu dobumu.

Grozījums Nr. 25
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikumā minētā 
informācija, arī elektroniskā veidā. 
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka V pielikumā 
minētā informācija ir saprotama, skaidri 
formulēta un pastāvīgi pieejama
sabiedrībai, tostarp arī elektroniskā veidā. 
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē.

Or. es
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Grozījums Nr. 26
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikumā minētā 
informācija, arī elektroniskā veidā. 
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikumā minētā 
informācija, arī elektroniskā veidā. 
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē. Pēc fiziskas 
vai juridiskas personas pieprasījuma 
dalībvalstis nodrošina to, ka saskaņā ar 
šīs direktīvas 21. pantu attiecīgajai 
personai ir pieejama precīzāka un papildu 
informācija, kas ir plašāka par to, kura 
minēta V pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Citiem dokumentiem papildus tiem, kas minēti V pielikumā, piemēram, pilniem inspekciju 
ziņojumiem, kuri veikti saskaņā ar 19. pantu, jābūt pieejamiem pēc jebkuras fiziskas vai 
juridiskas personas pieprasījuma, taču vienlaikus jāievēro konfidencialitātes noteikumi 
atbilstoši 21. pantam.

Grozījums Nr. 27
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) visas personas, kuras varētu skart liela 
avārija, regulāri un vispiemērotākajā veidā 
bez īpaša pieprasījuma saņem informāciju 
par drošības pasākumiem un atbilstošu 
rīcību, notiekot avārijai;

a) visas personas, kuras varētu skart liela 
avārija, regulāri un vispiemērotākajā veidā 
bez īpaša pieprasījuma saņem saprotamu 
un skaidri formulētu informāciju par 
drošības pasākumiem un atbilstošu rīcību, 
notiekot avārijai;
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Or. es

Grozījums Nr. 28
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ievērojot 21. panta 3. punkta 
noteikumus, drošības pārskats sabiedrībai 
ir pieejams pēc pieprasījuma; gadījumos, 
uz kuriem attiecas 21. panta 3. punkts, tam 
jābūt pieejamam kopsavilkuma veidā, kas 
nesatur tehniskus datus un kurā ir vismaz 
vispārīga informācija par lielu avāriju 
bīstamību, to iespējamo ietekmi un 
atbilstošu rīcību, notiekot avārijai;

b) ievērojot 21. panta 3. punkta 
noteikumus, drošības pārskats sabiedrībai 
ir pieejams pēc pieprasījuma; gadījumos, 
uz kuriem attiecas 21. panta 3. punkts, tam 
jābūt pieejamam kopsavilkuma veidā, kas 
nesatur tehniskus datus un kurā ir vismaz 
vispārīga informācija par lielu avāriju 
bīstamību, to iespējamo ietekmi uz cilvēku 
veselību un vidi un atbilstošu rīcību, 
notiekot avārijai;

Or. es

Grozījums Nr. 29
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja attiecīgā dalībvalsts ir pieņēmusi 
lēmumu, ka kāds uzņēmums, kas atrodas 
tuvu citas dalībvalsts teritorijai, ārpus 
valsts robežām nevar radīt lielu avāriju 
bīstamību 11. panta 6. punkta nozīmē, un 
tāpēc tam nepieprasa izstrādāt ārējās 
operatīvās rīcības plānu saskaņā ar 
11. panta 1. punktu, tā par to informē šo 
citu dalībvalsti.

5. Ja attiecīgā dalībvalsts ir pieņēmusi 
lēmumu, ka kāds uzņēmums, kas atrodas 
tuvu citas dalībvalsts teritorijai, ārpus 
valsts robežām nevar radīt lielu avāriju 
bīstamību 11. panta 6. punkta nozīmē, un 
tāpēc tam nepieprasa izstrādāt ārējās 
operatīvās rīcības plānu saskaņā ar 
11. panta 1. punktu, tā par šo lēmumu un 
tā pieņemšanas iemesliem informē šo citu 
dalībvalsti.

Or. en
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Grozījums Nr. 30
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) par drošības pārskatu, ko sagatavo 
saskaņā ar 9. pantu;

Or. en

Pamatojums

Tā kā drošības pārskati ir svarīgs elements, lai apliecinātu, ka ir apzināti lielu avāriju riski 
un iespējamu lielu avāriju scenāriji un ka ir veikti vajadzīgie pasākumi, lai šādas avārijas 
nenotiktu, ir būtiski piedāvāt sabiedrībai iespēju izteikt viedokli šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 31
María Irigoyen Pérez

Direktīvas priekšlikums
20.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

20.a pants
Pamatojoties uz dalībvalstu iesniegto un 
datubāzēs iekļauto informāciju, Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumus par Eiropas 
Savienības teritorijā notikušām lielām 
avārijām un par to iespējamo ietekmi no 
šīs direktīvas darbības efektivitātes 
viedokļa. Komisija šādus ziņojumus 
iesniedz ik pēc četriem gadiem. Taču pēc 
ikvienas avārijas, kas klasificēta kā 
ārkārtīgi nopietna upuru skaita vai videi 
nodarītā kaitējuma ziņā, tiek sagatavots 
ziņojums ar mērķi novērst iespējamu 
jaunu kaitējumu.

Or. es
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Grozījums Nr. 32
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētās 
sabiedrības daļas pārstāvji saskaņā ar 
6. pantu Direktīvā 2003/4/EK var lūgt 
izskatīt kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību saistībā ar jebkādu informācijas 
pieprasījumu atbilstoši šīs direktīvas 
13. pantam vai 21. panta 1. punktam. 
Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
konkrētās valsts tiesību sistēmu 
ieinteresētās sabiedrības daļas locekļiem ir 
iespēja ierosināt lietu tiesā vai citā ar 
likumu noteiktā neatkarīgā un objektīvā 
institūcijā, lai apstrīdētu tādu lēmumu, 
darbību vai bezdarbību būtības vai 
procesuālo likumību gadījumos, uz ko 
attiecas 14. pants, ja:

Dalībvalstis nodrošina, ka ieinteresētās 
sabiedrības daļas pārstāvji saskaņā ar 
6. pantu Direktīvā 2003/4/EK var lūgt 
izskatīt kompetentās iestādes darbību vai 
bezdarbību saistībā ar jebkādu informācijas 
pieprasījumu atbilstoši šīs direktīvas 5., 9., 
13., 19. pantam vai 21. panta 1. punktam. 
Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā ar 
konkrētās valsts tiesību sistēmu 
ieinteresētās sabiedrības daļas locekļiem ir 
iespēja ierosināt lietu tiesā vai citā ar 
likumu noteiktā neatkarīgā un objektīvā 
institūcijā, lai apstrīdētu tādu lēmumu, 
darbību vai bezdarbību būtības vai 
procesuālo likumību gadījumos, uz ko 
attiecas 14. pants, ja:

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Orhūsas konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu 
pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, sabiedrībai jābūt 
iespējai vērsties tiesu iestādēs un ierosināt lietas par privātpersonu vai publisku iestāžu 
darbības vai bezdarbības būtības vai procesuālo likumību. Sabiedrībai jābūt piekļuvei tiesu 
iestādēm arī saistībā ar operatoru vispārējiem pienākumiem, inspekcijām un drošības 
pārskatiem.

Grozījums Nr. 33
Antonyia Parvanova

Direktīvas priekšlikums
22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms Dalībvalstis nosaka, kas tieši uzskatāms 
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par pietiekamu ieinteresētību un tiesību 
aizskārumu, paturot prātā mērķi –
attiecīgajai sabiedrības daļai nodrošināt 
tiesas pieejamību. Šajā nolūkā 2. punkta a) 
apakšpunkta mērķiem par pietiekamām 
uzskata tādas nevalstiskas organizācijas 
intereses, kura atbalsta vides aizsardzību 
un ievēro visas prasības saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem.

par pietiekamām interesēm un tiesību 
aizskārumu, ņemot vērā mērķi nodrošināt 
ieinteresētajai sabiedrības daļai tiesas 
pieejamību. Šajā nolūkā 2. punkta 
a) apakšpunkta mērķiem par pietiekamām 
uzskata tādas nevalstiskas organizācijas 
intereses, kura atbalsta vides vai 
sabiedrības veselības aizsardzību un ievēro 
visas prasības saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus.

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos tiesību aktus.

Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad ir 
pieņemts tiesību akts, ar kuru Regula 
(EK) Nr. 1272/2008 tiek pielāgota 
tehnikas progresam, Komisija apsver, vai 
ir jāpielāgo arī I pielikums, ņemot vērā 
vielas īpašības, kas potenciāli palielina 
avārijas risku, un 4. panta piemērošanas 
kritērijus.

Or. it

Pamatojums

Seveso direktīvas darbības jomas saskaņošanai ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (KMI) un tās 
pielāgošanai jākļūst par nepārtrauktu procesu, ņemot vērā to, ka KMI regula jau atbilstoši 
tās raksturam paredz dinamisku procesu.

Grozījums Nr. 35
Amalia Sartori, Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – tabula – pēdējā rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ail
e

CAS
num
urs

2. ail
e

3. ail
e

1. ail
e

CAS
num
urs

2. ail
e

3. ail
e

Ēteriskās 
eļļas un 
līdzīgas 
vielas 
(sk. 19.a 
piezīmi)

1000 5000

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – 2. daļa – tabula – pēdējā rinda (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aile CAS 
num
urs

aile aile 1. ail
e

CAS
num
urs

2. ail
e

3. ail
e

Nātrija 
hipohlorīts
, .. % 
šķīdums ar 
aktīvo 
hloru

7681
-52-9

200 500

Or. it

Pamatojums

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 
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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.

Grozījums Nr. 37
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – piezīmes I pielikumam – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kritisko daudzumu noteikšanas labad 
maisījumi, kas E1 un E2 sadaļas 2. daļā 
klasificēti kā videi bīstami, nav iekļaujami 
šīs direktīvas darbības jomā, ja tie ir fasēti 
ierobežotā daudzumā (atsevišķā 
iepakojumā līdz 5 litriem / 5 kg vai jauktā 
iepakojumā līdz 30 kg), kā noteikts United 
Nations Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods.

Or. it

Pamatojums

Atbilstošs iepakojums ir veids, kā gan transportēšanas, gan uzglabāšanas laikā mazināt vielas 
nejaušas noplūdes vidē risku. Tā kā ražojumi, kas iepakoti nelielā daudzumā, nerada vērā 
ņemamu lielas avārijas risku, tos kritiskā daudzuma noteikšanā nav jāņem vērā.

Grozījums Nr. 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
1. pielikums – piezīmes I pielikumam – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a Ēteriskās eļļas un līdzīgas vielas 
(1000/5000)
Attiecas uz ēteriskām eļļām un līdzīgām 
vielām, kā noteikts ISO 9235 standartā, 
izņemot vielas, kas iekļautas akūta 
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toksiskuma 1. kategorijā (visi iedarbības 
ceļi), 2. kategorijā (visi iedarbības ceļi) un 
3. kategorijā (iedarbības ceļš caur ādu un 
ieelpojot) (sk. 7. piezīmi) un 
mērķorgāniem specifiska toksiskuma 
(STOT) — vienreizēja iedarbība 
1. kategorijā.

Or. fr

Pamatojums

Ūdens videi bīstamu vielu robežvērtību noteikšanā nav ņemta vērā mainītā klasifikācija 
Regulā (EK) Nr. 1272/2008. Robežvērtības 1000/5000 būtu vairāk atbilstošas šiem 
lauksaimniecības produktiem, kas iepildīti un uzglabāti 180 kg tvertnēs, uz kurām neattiecas 
domino efekta risks, ja tās tiek uzglabātas atsevišķā noslēgtā teritorijā. Citādi uz daudziem 
uzņēmumiem, no kuriem liela daļa ir MVU, kas specializējas ēterisko eļļu ražošanā, 
uzglabāšanā, izplatīšanā vai sajaukšanā, attiektos Seveso direktīvas noteikumi pat tad, ja tie 
neradītu nekādu lielu avāriju risku.


