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Amendement 21
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Zware ongevallen kunnen gevolgen 
hebben die de landsgrenzen overschrijden, 
en de ecologische en economische kosten 
van een ongeval worden niet alleen 
gedragen door de getroffen inrichting, 
maar ook door de betrokken lidstaat. Er 
moeten daarom maatregelen worden 
genomen om in de hele Unie een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen.

(6) Zware ongevallen kunnen gevolgen 
hebben die de landsgrenzen overschrijden, 
en de ecologische en economische kosten 
van een ongeval worden niet alleen 
gedragen door de getroffen inrichting, 
maar ook door de betrokken lidstaat. Er 
moeten daarom maatregelen worden 
genomen om in de hele Unie een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen en om 
de samenwerking tussen de lidstaten en 
tussen de regionale en lokale overheden te 
verbeteren teneinde grensoverschrijdende 
ongevallen te voorkomen en na een zwaar 
ongeval tot een gecoördineerde respons te 
komen.

Or. es

Amendement 22
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Teneinde de toegang tot 
milieugegevens te bevorderen, moeten 
conform het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden, 
dat namens de Unie is goedgekeurd bij 
Besluit 2005/370/EG van de Raad van 17 
februari 2005 betreffende het sluiten, 
namens de Europese Gemeenschap, van 
het Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 

(16) Teneinde de toegang tot 
milieugegevens te bevorderen, moeten 
conform het Verdrag van Aarhus 
betreffende toegang tot informatie, 
inspraak bij besluitvorming en toegang tot 
de rechter inzake milieuaangelegenheden, 
dat namens de Unie is goedgekeurd bij 
Besluit 2005/370/EG van de Raad van 
17 februari 2005 betreffende het sluiten, 
namens de Europese Gemeenschap, van 
het Verdrag betreffende toegang tot 
informatie, inspraak bij besluitvorming en 
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toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden9, het niveau en de 
kwaliteit van de informatie voor het 
publiek worden verbeterd. In het bijzonder 
moet aan personen die kans lopen te 
worden getroffen door een zwaar ongeval, 
voldoende informatie worden verstrekt om 
hen te informeren over de juiste actie die in 
dat geval moet worden ondernomen. Niet 
alleen moet informatie actief worden 
verstrekt, zonder dat het publiek erom 
hoeft te vragen, maar de informatie moet 
ook, zonder uitsluiting van andere vormen 
van verspreiding, permanent beschikbaar 
worden gesteld op het internet en actueel 
worden gehouden. Tegelijkertijd moeten er 
passende waarborgen voor de 
vertrouwelijkheid zijn, onder andere om 
veiligheidsredenen.

toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden9, het niveau en de 
kwaliteit van de informatie voor het 
publiek worden verbeterd. In het bijzonder 
moet aan personen die kans lopen te 
worden getroffen door een zwaar ongeval, 
voldoende informatie worden verstrekt om 
hen te informeren over de juiste actie die in 
dat geval moet worden ondernomen. Niet 
alleen moet informatie actief worden 
verstrekt, zonder dat het publiek erom 
hoeft te vragen, maar de informatie moet 
ook, zonder uitsluiting van andere vormen 
van verspreiding, permanent beschikbaar 
worden gesteld op het internet en actueel 
worden gehouden. Met het oog op een 
grotere transparantie moet op verzoek 
gedetailleerder en vollediger informatie, 
ook in documentvorm, beschikbaar 
worden gesteld. Tegelijkertijd moeten er 
passende waarborgen voor de 
vertrouwelijkheid zijn, onder andere om 
veiligheidsredenen.

Or. en

Motivering

Toegang tot bijkomende informatie of documenten voor alle natuurlijke of rechtspersonen die 
daarom verzoeken, waarbij de vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd, zou de transparantie en 
het vertrouwen van het publiek in de veiligheid van industriële installaties ten goede komen.

Amendement 23
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Na aanpassing van verordening 
(EG) nr. 1272/2008 aan de technische 
vooruitgang moet ook systematisch 
worden nagegaan of bijlage I van de 
onderhavige richtlijn moet worden 
aangepast. Zo garanderen beide 



PE467.237v01-00 4/13 AM\871144NL.doc

NL

wetsteksten een samenhangende 
regelgeving en een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid en het milieu.

Or. it

Motivering

De toepassingssfeer van de Sevesorichtlijn moet voortdurend aan verordening (EG) 
nr. 1272/2008 (CLP-verordening) worden aangepast, aangezien de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen van nature een dynamisch proces is. 

Amendement 24
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de exploitatie (exploratie, winning en 
verwerking) van delfstoffen in mijnen en 
groeven of door middel van boringen, met 
uitzondering van ondergrondse gasopslag 
in natuurlijke strata en niet meer gebruikte 
mijnen en van chemische en thermische 
verwerkingsactiviteiten en opslag die 
samenhangt met activiteiten waarbij 
gevaarlijke stoffen betrokken zijn, als 
gedefinieerd in bijlage I;

e) de exploitatie (exploratie, winning en 
verwerking) van delfstoffen in mijnen en 
groeven of door middel van boringen, met 
uitzondering van ondergrondse gasopslag 
in natuurlijke strata, zoutholten en niet 
meer gebruikte mijnen en van chemische 
en thermische verwerkingsactiviteiten en 
opslag die samenhangt met activiteiten 
waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, 
als gedefinieerd in bijlage I;

Or. it

Motivering

Volgens de formulering van het Commissievoorstel heeft de richtlijn alleen betrekking op 
opslag in uitgeputte velden of niet meer gebruikte mijnen, terwijl opslag in zoutholten van de 
richtlijn uitgesloten is. Hierdoor ontstaat een onevenwicht tussen de verschillende soorten 
opslag die al dan niet onder de richtlijn vallen, en worden met name lidstaten die niet over 
zoutholten beschikken benadeeld.

Amendement 25
María Irigoyen Pérez
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V 
permanent voor het publiek beschikbaar is, 
onder meer in elektronische vorm. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V in 
begrijpelijke en transparante vorm 
permanent voor het publiek beschikbaar is, 
onder meer in elektronisch formaat. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt.

Or. es

Amendement 26
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V 
permanent voor het publiek beschikbaar is, 
onder meer in elektronische vorm. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie als bedoeld in bijlage V 
permanent voor het publiek beschikbaar is, 
onder meer in elektronische vorm. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt. Indien een natuurlijke of 
rechtspersoon daarom verzoekt, stellen de 
lidstaten deze persoon naast de informatie 
als bedoeld in bijlage V bijkomende, meer 
gedetailleerde informatie ter beschikking, 
in overeenstemming met artikel 21 van 
deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Indien natuurlijke of rechtspersonen daarom verzoeken, moeten zij naast de documenten als 
bedoeld in Bijlage V ook toegang krijgen tot bijkomende documenten zoals de volledige 
verslagen van de inspecties uit hoofde van artikel 19, met eerbiediging van de in artikel 21 
vastgestelde voorschriften inzake vertrouwelijkheid.
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Amendement 27
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ambtshalve, regelmatig en in de meest 
passende vorm informatie wordt verstrekt 
aan personen die door een zwaar ongeval 
kunnen worden getroffen over de bij een 
ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen 
en de in dat geval te volgen gedragslijn;

a) ambtshalve, regelmatig en in de meest 
passende vorm begrijpelijke en 
transparante informatie wordt verstrekt 
aan personen die door een zwaar ongeval 
kunnen worden getroffen over de bij een 
ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen 
en de in dat geval te volgen gedragslijn.

Or. es

Amendement 28
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het veiligheidsrapport op verzoek ter 
beschikking van het publiek wordt gesteld 
onverminderd artikel 21, lid 3; wanneer 
artikel 21, lid 3, van toepassing is, wordt 
een aangepast rapport in de vorm van een 
niet-technische samenvatting beschikbaar 
gesteld, die ten minste algemene informatie 
over gevaren van zware ongevallen, hun 
mogelijke effecten en de te volgen 
gedragslijn bij een ongeval bevat;

b) het veiligheidsrapport op verzoek ter 
beschikking van het publiek wordt gesteld 
onverminderd artikel 21, lid 3; wanneer 
artikel 21, lid 3, van toepassing is, wordt 
een aangepast rapport in de vorm van een 
niet-technische samenvatting beschikbaar 
gesteld, die ten minste algemene informatie 
over gevaren van zware ongevallen, hun 
mogelijke effecten op de menselijke 
gezondheid en het milieu en de te volgen 
gedragslijn bij een ongeval bevat;

Or. es

Amendement 29
Antonyia Parvanova
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de betrokken lidstaat heeft 
besloten dat een inrichting dicht bij het 
grondgebied van een andere lidstaat geen 
gevaar voor een zwaar ongeval buiten de 
grenzen van het bedrijfsterrein oplevert als 
bedoeld in artikel 11, lid 6, en derhalve de 
opstelling van een extern noodplan als 
bedoeld in artikel 11, lid 1, niet wordt 
verlangd, stelt die lidstaat de andere 
lidstaat daarvan in kennis.

5. Wanneer de betrokken lidstaat heeft 
besloten dat een inrichting dicht bij het 
grondgebied van een andere lidstaat geen 
gevaar voor een zwaar ongeval buiten de 
grenzen van het bedrijfsterrein oplevert als 
bedoeld in artikel 11, lid 6, en derhalve de 
opstelling van een extern noodplan als 
bedoeld in artikel 11, lid 1, niet wordt 
verlangd, stelt die lidstaat de andere 
lidstaat van dit besluit en de motivering 
ervan in kennis.

Or. en

Amendement 30
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) veiligheidsrapporten als bedoeld in 
artikel 9.

Or. en

Motivering

Aangezien veiligheidsrapporten een belangrijk element zijn om aan te tonen dat ernstige 
ongevallenrisico's en scenario's voor mogelijke zware ongevallen zijn geïdentificeerd en dat 
het noodzakelijke is gedaan om dergelijke ongevallen te voorkomen, is het van essentieel 
belang dat het publiek daarover wordt geraadpleegd.

Amendement 31
María Irigoyen Pérez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 20 bis
Op grond van de informatie die de 
lidstaten hebben verstrekt en van de 
informatie die is opgeslagen in de 
databanken, legt de Commissie het 
Parlement en de Raad een verslag voor 
over de zware ongevallen die zich op het 
grondgebied van de Europese Unie 
hebben voorgedaan en over de eventuele 
gevolgen van deze zware ongevallen voor 
de efficiënte werking van deze richtlijn. 
De Commissie legt in principe om de vier 
jaar een dergelijk verslag voor. Na een 
ongeval dat wegens een groot aantal 
slachtoffers of ernstige milieuschade als 
zeer zwaar wordt aangemerkt, wordt 
echter een verslag opgesteld met het doel 
verdere schade te voorkomen.

Or. es

Amendement 32
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat leden 
van het betrokken publiek conform artikel 
6 van Richtlijn 2003/4/EG bij een 
rechterlijke instantie in beroep kunnen 
gaan tegen het handelen of nalaten van een 
bevoegde autoriteit in verband met een 
verzoek om inlichtingen krachtens artikel
13 of artikel 21, lid 1, van deze richtlijn.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
leden van het betrokken publiek in 
overeenstemming met het relevante 
nationale rechtsstelsel toegang hebben tot 
een beroepsprocedure voor een rechterlijke 
instantie of een ander, bij wet opgericht 

De lidstaten dragen er zorg voor dat leden 
van het betrokken publiek conform artikel 
6 van Richtlijn 2003/4/EG bij een 
rechterlijke instantie in beroep kunnen 
gaan tegen het handelen of nalaten van een 
bevoegde autoriteit in verband met een 
verzoek om inlichtingen krachtens de 
artikelen 5, 9, 13, 19 of artikel 21, lid 1, 
van deze richtlijn. De lidstaten dragen er 
zorg voor dat de leden van het betrokken 
publiek in overeenstemming met het 
relevante nationale rechtsstelsel toegang 
hebben tot een beroepsprocedure voor een 
rechterlijke instantie of een ander, bij wet 
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onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de 
materiële of formele rechtmatigheid van 
enig besluit, handelen of nalaten te 
beoordelen met betrekking tot 
aangelegenheden die onder artikel 14 
vallen, indien:

opgericht onafhankelijk en onpartijdig 
orgaan om de materiële of formele 
rechtmatigheid van enig besluit, handelen 
of nalaten te beoordelen met betrekking tot 
aangelegenheden die onder artikel 14 
vallen, indien:

Or. en

Motivering

In overeenstemming met het Verdrag van Aarhus betreffende de toegang tot informatie, 
inspraak bij de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, moet 
het publiek toegang hebben tot justitie en beroep kunnen aantekenen met betrekking tot de 
materiële en formele rechtmatigheid van enig handelen of nalaten van particuliere personen 
of overheidsinstanties. Het publiek moet derhalve ook toegang hebben tot justitie met 
betrekking tot de algemene verplichtingen van exploitanten, inspecties en 
veiligheidsrapporten.

Amendement 33
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat een voldoende belang en een inbreuk 
op een recht vormt, wordt vastgesteld door 
de lidstaten, in overeenstemming met het 
gestelde doel het betrokken publiek ruime 
toegang tot de rechter te verschaffen. 
Hiertoe wordt het belang van elke niet-
gouvernementele organisatie die de 
bescherming van het milieu bevordert en 
voldoet aan de eisen van het nationaal 
recht, voldoende geacht in de zin van lid 2, 
onder a).

Wat een voldoende belang en een inbreuk 
op een recht vormt, wordt vastgesteld door 
de lidstaten, in overeenstemming met het 
gestelde doel het betrokken publiek ruime 
toegang tot de rechter te verschaffen. 
Hiertoe wordt het belang van elke niet-
gouvernementele organisatie die de 
bescherming van milieu en 
volksgezondheid bevordert en voldoet aan 
de eisen van het nationaal recht, voldoende 
geacht in de zin van lid 2, onder a).

Or. en

Amendement 34
Amalia Sartori
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 4 stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om de bijlagen I tot en 
met VII aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Onverminderd artikel 4 stelt de Commissie 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om de bijlagen I tot en 
met VII aan te passen aan de technische 
vooruitgang.

Binnen zes maanden na de vaststelling 
van een wijziging van verordening (EG) 
nr. 1272/2008 met het oog op aanpassing 
aan de technische vooruitgang, gaat de 
Commissie na of bijlage I op grond van 
een hoger ongevallenrisico voor een 
bepaalde stof en de criteria voor de 
toepassing van artikel 4 eveneens moet 
worden aangepast.

Or. it

Motivering

De toepassingssfeer van de Sevesorichtlijn moet voortdurend aan verordening (EG) 
nr. 1272/2008 (CLP-verordening) en de opeenvolgende wijzigingen daarvan worden 
aangepast, aangezien de indeling, etikettering en verpakking van stoffen van nature een 
dynamisch proces is. 

Amendement 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel 2 – tabel – rij onderaan (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 1 CAS-
nummer

Kolom 2 Kolom 3 Kolom 1 CAS-
nummer

Kolom 2 Kolom 3

Essentië
le oliën 
en 
soortgeli
jke 
stoffen 
(punt 19 

1000 5000
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bis)

Or. fr

Amendement 36
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – deel 2 – tabel – rij onderaan (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Kolom 1 CAS-
nummer

Kolom 2 Kolom 3 Kolom 1 CAS-
nummer

Kolom 2 Kolom 3

natrium
hypochl
oriet in 
oplossin
g van … 
% actief 
chloor

7681-
52-9

200 500

Or. it

Motivering

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.

Amendement 37
Amalia Sartori

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – aantekeningen bij bijlage 1 – punt 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij de vaststelling van de 
drempelwaarden vallen de als gevaarlijk 
aangemerkte stoffen van de categorieën 
E1 en E2, deel 2,  niet onder de richtlijn 
wanneer zij verpakt zijn in kleine 
hoeveelheden (binnenverpakking tot 5 
liter/5 kg, gecombineerde verpakking tot 
30 kg), overeenkomstig de aanbevelingen 
van de Verenigde Naties over het vervoer 
van gevaarlijke goederen.

Or. it

Motivering

Door de verpakking kan het risico op accidenteel vrijkomen van een stof worden verminderd, 
zowel tijdens het vervoer als tijdens de opslag. Omdat producten die in kleine hoeveelheden 
zijn verpakt geen wezenlijk risico op ernstige ongevallen inhouden, moeten zij niet in 
aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de drempelwaarden.

Amendement 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – aantekeningen bij bijlage 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19 bis. Essentiële oliën en soortgelijke 
stoffen (1000/5000):
Van toepassing op essentiële oliën en 
soortgelijke stoffen volgens ISO-norm 
9235, met uitzondering van stoffen die 
vallen in de gevarenklasse Acuut toxisch 
categorie 1, alle wijzen van blootstelling, 
categorie 2, alle wijzen van blootstelling, 
categorie 3, dermaal en bij inademing (zie 
punt 7) of specifieke doelorgaantoxiciteit 
(STOT) - eenmalige blootstelling 
categorie 1.

Or. fr
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Motivering

De risicodrempelwaarden voor het aquatisch milieu  houden geen rekening met de 
wijzigingen in de classificatie van verordening 1272/2008. Drempelwaarden van 1000 / 5000 
ton lijken beter geschikt voor deze landbouwproducten die worden verpakt en opgeslagen in 
vaten van 180 kg netto, waarbij geen risico op domino-effecten bestaat wanneer de opslag in 
hermetisch gesloten recipiënten plaatsvindt. Talrijke bedrijven, vaak KMO's gespecialiseerd 
in de productie, opslag en distributie of het mengen van essentiële oliën zouden anders onder 
de Seveso-regeling vallen, terwijl geen nieuwe risico's op zware ongevallen bestaan.


