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Predlog spremembe 21
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Večje nesreče imajo lahko čezmejne 
posledice, pri čemer ekološke in 
gospodarske stroške nesreče poleg zadevne 
organizacije krije tudi zadevna država 
članica. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
zagotavljanje visoke ravni varstva v vsej 
Uniji.

(6) Večje nesreče imajo lahko čezmejne 
posledice, pri čemer ekološke in 
gospodarske stroške nesreče poleg zadevne 
organizacije krije tudi zadevna država 
članica. Zato je treba sprejeti ukrepe za 
zagotavljanje visoke ravni varstva v vsej 
Uniji in okrepiti sodelovanje med 
regionalnimi in lokalnimi oblastmi, da bi 
preprečili čezmejne nesreče in zagotovili 
usklajen odziv na večje nesreče.

Or. es

Predlog spremembe 22
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Za spodbujanje dostopa do informacij 
o okolju v skladu z Aarhuško konvencijo o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah, ki je bila v 
imenu Unije odobrena s Sklepom 
Sveta 2005/370/ES z dne 
17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah9, v imenu 
Evropske skupnosti, je treba izboljšati 
raven in kakovost informacij za javnost. 
Zlasti morajo imeti osebe, za katere obstaja 
verjetnost, da jih bo prizadela večja 
nesreča, dovolj informacij o tem, kako naj 
pravilno ukrepajo v takšnem primeru. 

(16) Za spodbujanje dostopa do informacij 
o okolju v skladu z Aarhuško konvencijo o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah, ki je bila v 
imenu Unije odobrena s Sklepom 
Sveta 2005/370/ES z dne 
17. februarja 2005 o sklenitvi Konvencije o 
dostopu do informacij, udeležbi javnosti 
pri odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah9, v imenu 
Evropske skupnosti, je treba izboljšati 
raven in kakovost informacij za javnost. 
Zlasti morajo imeti osebe, za katere obstaja 
verjetnost, da jih bo prizadela večja 
nesreča, dovolj informacij o tem, kako naj 
pravilno ukrepajo v takšnem primeru. 
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Poleg dejavnega zagotavljanja informacij, 
pri čemer javnosti ni treba predložiti 
zahtevka in niso izključene druge oblike 
razširjanja informacij, morajo biti te 
informacije stalno na voljo in se 
posodabljati na internetu. Hkrati morajo 
biti na voljo ustrezni zaščitni ukrepi, da se 
med drugim odpravijo pomisleki, povezani 
z varnostjo.

Poleg dejavnega zagotavljanja informacij, 
pri čemer javnosti ni treba predložiti 
zahtevka in niso izključene druge oblike 
razširjanja informacij, morajo biti te 
informacije stalno na voljo in se 
posodabljati na internetu. Da bi dosegli 
večjo preglednost, bi bilo treba dati na 
razpolago na zahtevo podrobnejše in 
izčrpnejše informacije, tudi v obliki 
dokumentov. Hkrati morajo biti na voljo 
ustrezni zaščitni ukrepi, da se med drugim 
odpravijo pomisleki, povezani z varnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Ob skrbi za varovanje zaupnosti bi dostop do dodatnih informacij ali dokumentov na zahtevo 
za vse fizične in pravne osebe povečal preglednost in zaupanje javnosti v varnost industrijskih 
obratov.

Predlog spremembe 23
Amalia Sartori

Predlog direktive
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Vsaki prilagoditvi Uredbe (ES) 
št. 1272/2008 tehničnemu napredku mora 
slediti ocena potrebe po prilagoditvi 
Priloge I tej direktivi. S tem bi bila 
vzpostavljena funkcionalna povezava med 
zakonodajnima aktoma in zagotovljeno 
ohranjanje visoke stopnje varovanja 
človekovega zdravja in okolja.

Or. it

Obrazložitev

Prilagajanje področja uporabe direktive Seveso Uredbi (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) bi 
moralo postati nenehen proces, saj uredba CLP že po naravi predpostavlja dinamičen proces.
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Predlog spremembe 24
Oreste Rossi

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) izkoriščanje (iskanje, pridobivanje in 
predelava) rudnin v rudnikih, kamnolomih 
ali s pomočjo vrtin, z izjemo podzemnega 
skladiščenja plina v naravnih plasteh in 
opuščenih rudnikih ter kemijskih in 
toplotnih postopkov obdelave ter 
skladiščenja, povezanega s temi postopki, 
ki vključujejo nevarne snovi, kot so 
opredeljene v Prilogi I;

(e) izkoriščanje (iskanje, pridobivanje in 
predelava) rudnin v rudnikih, kamnolomih 
ali s pomočjo vrtin, z izjemo podzemnega 
skladiščenja plina v naravnih plasteh, 
solnih rudnikih in opuščenih rudnikih ter 
kemijskih in toplotnih postopkov obdelave 
ter skladiščenja, povezanega s temi 
postopki, ki vključujejo nevarne snovi, kot 
so opredeljene v Prilogi I;

Or. it

Obrazložitev

Predlog Komisije zajema le skladiščenje v naravnih plasteh in opuščenih rudnikih, ne pa tudi 
v solnih rudnikih. Zaradi tega lahko pride do konkurenčnih neravnovesij med tipi 
skladiščenja, ki so zajeti, in tistimi, ki niso, kar je zlasti v škodo držav članic, ki nimajo solnih 
rudnikov.

Predlog spremembe 25
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz Priloge V vedno dostopne 
javnosti, tudi v elektronski obliki.
Informacije se pregledujejo in po potrebi 
posodobijo vsaj enkrat na leto.

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz Priloge V razumljive in 
jasne ter so vedno dostopne javnosti, tudi v 
elektronski obliki. Informacije se 
pregledujejo in po potrebi posodobijo vsaj 
enkrat na leto.

Or. es
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Predlog spremembe 26
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz Priloge V vedno dostopne 
javnosti, tudi v elektronski obliki. 
Informacije se pregledujejo in po potrebi 
posodobijo vsaj enkrat na leto.

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz Priloge V vedno dostopne 
javnosti, tudi v elektronski obliki. 
Informacije se pregledujejo in po potrebi 
posodobijo vsaj enkrat na leto. Države 
članice na zahtevo fizične ali pravne 
osebe zagotovijo, da se tej osebi dajo na 
razpolago podrobnejše in dodatne 
informacije, ki presegajo informacije iz 
Priloge V in v skladu s členom 21 te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ob skrbi za spoštovanje določb o zaupnosti iz člena 21 je treba fizični ali pravni osebi na 
zahtevo dati na razpolago dostop do drugih dodatnih informacij poleg tistih iz Priloge V, na 
primer popolno inšpekcijsko poročilo v skladu s členom 19.

Predlog spremembe 27
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) se vsem ljudem, ki bi jih lahko prizadela 
večja nesreča, redno in v najustreznejši 
obliki posredujejo informacije o varnostnih 
ukrepih ter pravilnem obnašanju ob 
nesreči, ne da bi to posebej zahtevali;

a) se vsem ljudem, ki bi jih lahko prizadela 
večja nesreča, redno in v najustreznejši 
obliki posredujejo razumljive in jasne 
informacije o varnostnih ukrepih ter 
pravilnem obnašanju ob nesreči, ne da bi to 
posebej zahtevali;

Or. es
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Predlog spremembe 28
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) je varnostno poročilo na zahtevo na 
voljo javnosti v skladu s členom 21(3); 
kadar se uporablja člen 21(3), je na voljo 
spremenjeno poročilo v obliki 
netehničnega povzetka, ki vključuje vsaj 
splošne informacije o nevarnostih večjih 
nesreč, možnih učinkih in pravilnem 
obnašanju ob nesreči;

b) je varnostno poročilo na zahtevo na 
voljo javnosti v skladu s členom 21(3); 
kadar se uporablja člen 21(3), je na voljo 
spremenjeno poročilo v obliki 
netehničnega povzetka, ki vključuje vsaj 
splošne informacije o nevarnostih večjih 
nesreč, možnih učinkih na človekovo 
zdravje in okolje in pravilnem obnašanju 
ob nesreči;

Or. es

Predlog spremembe 29
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če se je zadevna država članica odločila, 
da organizacija v bližini ozemlja druge 
države članice ne pomeni nevarnosti večje 
nesreče izven območja organizacije v 
smislu člena 11(6) in zato zanjo ni treba 
pripraviti načrta ukrepov zunaj 
organizacije ob nesrečah v skladu s 
členom 11(1), o tem obvesti drugo državo 
članico.

5. Če se je zadevna država članica odločila, 
da organizacija v bližini ozemlja druge 
države članice ne pomeni nevarnosti večje 
nesreče izven območja organizacije v 
smislu člena 11(6) in zato zanjo ni treba 
pripraviti načrta ukrepov zunaj 
organizacije ob nesrečah v skladu s 
členom 11(1), obvesti drugo državo članico 
o tej odločitvi in o razlogih zanjo.

Or. en

Predlog spremembe 30
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pri varnostnem poročilu v skladu s 
členom 9.

Or. en

Obrazložitev

Ker so varnostna poročila pomemben dokaz, da so bile opredeljene nevarnosti večjih nesreč 
in predvideni poteki večjih nesreč ter sprejeti potrebni ukrepi za njihovo preprečevanje, je 
pomembno, da dobi širša javnost priložnost, da pove svoje mnenje o tem. 

Predlog spremembe 31
María Irigoyen Pérez

Predlog direktive
Člen 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 20a
Komisija na podlagi podatkov, ki jih 
posredujejo države članice, in informacij 
iz baz podatkov za Evropski parlament in 
Svet oblikuje poročila o večjih nesrečah, 
ki so se zgodile v Evropski uniji, in o 
njihovem morebitnem učinku v smislu 
učinkovitosti te direktive. Komisija o tem 
poroča vsaka štiri leta. Poročilo pripravi 
tudi v primeru nesreče, ki se opredeli kot 
izjemno resna v smislu števila žrtev ali 
večje škode za okolje, z namenom 
preprečevanja morebitne nove škode;

Or. es

Predlog spremembe 32
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)
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Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko 
predstavniki zadevne javnosti v skladu s 
členom 6 Direktive 2003/4/ES zahtevajo 
pregled dejanj ali opustitev pristojnega 
organa v zvezi s katero koli zahtevo po 
informacijah v skladu s členom 13 ali 
členom 21(1) te direktive. Države članice v 
skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo 
zagotovijo predstavnikom zadevne javnosti 
dostop do revizijskega postopka pred 
sodiščem ali drugim neodvisnim in 
nepristranskim organom, ki je določen z 
zakonom, da izpodbijajo materialno in 
postopkovno zakonitost odločitev, dejanj 
ali opustitev v zvezi z zadevami v skladu s 
členom 14, če:

Države članice zagotovijo, da lahko 
predstavniki zadevne javnosti v skladu s 
členom 6 Direktive 2003/4/ES zahtevajo 
pregled dejanj ali opustitev pristojnega 
organa v zvezi s katero koli zahtevo po 
informacijah v skladu s členi 5, 9,13, 19 ali 
21(1) te direktive. Države članice v skladu 
z ustrezno nacionalno zakonodajo 
zagotovijo predstavnikom zadevne javnosti 
dostop do revizijskega postopka pred 
sodiščem ali drugim neodvisnim in 
nepristranskim organom, ki je določen z 
zakonom, da izpodbijajo materialno in 
postopkovno zakonitost odločitev, dejanj 
ali opustitev v zvezi z zadevami v skladu s 
členom 14, če:

Or. en

Obrazložitev

V skladu z Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, javnem sodelovanju pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah mora biti javnosti omogočen dostop do 
pravnega varstva in pravnega pregleda materialne in postopkovne zakonitosti dejanj ali 
opustitev zasebnikov ali javnih organov. Dostop do pravnega varstva, kar zadeva splošne 
obveznosti upravljavca, inšpekcijske preglede in varnostna poročila bi zato tudi morala biti 
na voljo javnosti.

Predlog spremembe 33
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice v skladu s ciljem
omogočanja dostopa zadevne javnosti do 
sodišč določijo, kaj pomeni zadosten 
interes in kršitev pravice. Zato se šteje, da 
za namen odstavka 2(a) zadošča interes 

Države članice v skladu s ciljem 
omogočanja dostopa zadevne javnosti do 
sodišč določijo, kaj pomeni zadosten 
interes in kršitev pravice. Zato se šteje, da 
za namen odstavka 2(a) zadošča interes 
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katere koli nevladne organizacije, ki 
spodbuja varstvo okolja in izpolnjuje vse 
zahteve nacionalne zakonodaje.

katere koli nevladne organizacije, ki 
spodbuja varstvo okolja ali javnega 
zdravja in izpolnjuje vse zahteve 
nacionalne zakonodaje.

Or. en

Predlog spremembe 34
Amalia Sartori

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 4 Komisija zaradi 
prilagoditve prilog I do VII tehničnemu 
napredku sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 24.

Brez poseganja v člen 4 se Komisijo zaradi 
prilagoditve prilog I do VII tehničnemu 
napredku pooblasti za sprejetje delegiranih 
aktov v skladu s členom 24.

Komisija šest mesecev po sprejetju akta o 
prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1272/2008 
tehničnemu napredku preuči , ali je treba 
zaradi snovi, ki morda pomenijo 
nevarnost večje nesreče, in meril za 
uporabo člena 4, prilagoditi tudi 
Prilogo I.

Or. it

Obrazložitev

Uskladitev področja uporabe direktive Seveso Uredbi (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP) in
njeno prilagajanje bi moralo postati nenehen proces, saj uredba CLP že po naravi 
predpostavlja dinamičen proces.

Predlog spremembe 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Predlog direktive
Priloga I – del 2 – tabela – zadnja vrstica (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolp Števi Stolp Stolp Stolp Števi Stolp Stolp



PE467.237v01-00 10/12 AM\871144SL.doc

SL

ec 1 lka 
CAS

ec 2 ec 3 ec 1 lka 
CAS

ec 2 ec 3

Eteri
čna 
olja 
in 
podo
bne 
snovi 
(19a)

1000 5000

Or. fr

Predlog spremembe 36
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga I – Del 2 – tabela – zadnja vrstica (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Stolp
ec 1

Števi
lka 
CAS

Stolp
ec 2

Stolp
ec 3

Stolp
ec 1

Števi
lka 
CAS

Stolp
ec 2

Stolp
ec 3

razto
pina 
natri
jeveg
a 
hipo
klorit
a ... 
% 
aktiv
nega 
klora

7681
-52-9

200 500

Or. it

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 37
Amalia Sartori

Predlog direktive
Priloga I – opombe k prilogi I – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Za namene vzpostavitve količine za 
razvrstitev zmesi, razvrščene kot nevarne 
za okolje v oddelkih E1 in E2, del 2 ne 
spada v področje uporabe te direktive, če 
so pakirane v omejenih količinah 
(posamično pakiranje do 5 litrov/5 kg in 
skupno pakiranje do 30 kg) v skladu s 
priporočili Združenih narodov o prevozu 
nevarnih snovi.

Or. it

Obrazložitev

Ustrezno pakiranje je način za zmanjšanje nevarnosti izpusta snovi v okolje med prevozom in 
skladiščenjem. Ker proizvodi, pakirani v majhnih količinah, ne pomenijo nevarnosti večjih 
nesreč, jih ne bi smeli upoštevati pri določitvi količin za razvrstitev.

Predlog spremembe 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Predlog direktive
Priloga I – opombe k prilogi I – točka 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19 a. Eterična olja in podobne snovi 
(1000/5000):
To se uporablja za eterična olja in 
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podobne snovi, opredeljene s standardom 
ISO 9235, razen za tiste, razvrščene kot 
akutno strupene, kategorija 1, akutno 
strupene kategorije 2, akutno strupene, 
kategorija 3, načina izpostavljenosti v 
stiku s kožo in pri vdihavanju (glej 
opombo 7), razvrščene kot akutno 
strupene, kategorije 1 do 3, strupene za 
posamezen organ (STOT) – enkratna 
izpostavljenost, kategorija 1.

Or. fr

Obrazložitev

Pragi nevarnosti za vodno okolje ne upoštevajo sprememb sistema razvrščanja iz uredbe 
1272/2008. Pragi 1000/5000 T bi bili bolj prilagojeni tem proizvodom kmetijskega izvora, ki 
se pakirajo in shranjujejo v sodih s kapaciteto 180 kg neto, brez nevarnosti domino efekta, če 
so shranjeni v skupnem zaprtem prostoru. Tako bi mnoga podjetja, pogosto mala in srednja 
podjetja, specializirana v proizvodnji, shranjevanju, distribuciji ali mešanju eteričnih olj, 
spadala pod direktivo Seveso, ne da bi predstavljala nova tveganja za velike nesreče.


