
AM\871144SV.doc PE467.237v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

2010/0377(COD)

22.6.2011

ÄNDRINGSFÖRSLAG
21 - 38

Förslag till yttrande
Małgorzata Handzlik
(PE464.762v02-00)

Åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser 
där farliga ämnen ingår

Förslag till direktiv
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))



PE467.237v01-00 2/12 AM\871144SV.doc

SV

Ändringsförslag 21
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
följder som sträcker sig över gränserna, 
och de miljömässiga och ekonomiska 
kostnaderna för en olyckshändelse belastar 
inte enbart den verksamhet som berörs utan 
också de berörda medlemsstaterna. Det är 
därför lämpligt att vidta åtgärder som kan 
säkerställa en hög skyddsnivå inom hela 
unionen.

(6) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
följder som sträcker sig över gränserna, 
och de miljömässiga och ekonomiska 
kostnaderna för en olyckshändelse belastar 
inte enbart den verksamhet som berörs utan 
också de berörda medlemsstaterna. Det är 
därför lämpligt att vidta åtgärder som kan 
säkerställa en hög skyddsnivå inom hela 
unionen och att stärka samarbetet mellan 
medlemsstaterna och följaktligen mellan 
regionala och lokala myndigheter för att 
förebygga gränsöverskridande olyckor 
och åstadkomma en samordnad insats vid 
allvarliga olyckshändelser.

Or. es

Ändringsförslag 22
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att främja tillgång till information 
om miljön, i enlighet med 
Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, som infördes av 
unionen genom rådets beslut 2005/370/EG 
av den 17 februari 2005 om ingående på 
Europeiska gemenskapens vägnar av 
konventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 

(16) För att främja tillgång till information 
om miljön, i enlighet med 
Århuskonventionen om tillgång till 
information, allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser och tillgång till rättslig 
prövning i miljöfrågor, som infördes av 
unionen genom rådets beslut 2005/370/EG 
av den 17 februari 2005 om ingående på 
Europeiska gemenskapens vägnar av 
konventionen om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 
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och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor1, bör nivån och kvaliteten på 
information till allmänheten förbättras. 
Särskilt gäller att personer som kan 
påverkas av en allvarlig olyckshändelse bör 
få tillräckligt med information om hur de 
ska agera om en sådan olyckshändelse 
inträffar. Utöver att information ska lämnas 
aktivt, utan att allmänheten behöver begära 
ut den, och utan att det utesluter andra 
former av spridning, bör informationen 
också vara ständigt tillgänglig och 
uppdaterad på Internet. Samtidigt bör det 
finnas tillbörliga skyddsåtgärder för 
sekretess, bl.a. med tanke på 
säkerhetsrelaterade aspekter.

och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor1, bör nivån och kvaliteten på 
information till allmänheten förbättras. 
Särskilt gäller att personer som kan 
påverkas av en allvarlig olyckshändelse bör 
få tillräckligt med information om hur de 
ska agera om en sådan olyckshändelse 
inträffar. Utöver att information ska lämnas 
aktivt, utan att allmänheten behöver begära 
ut den, och utan att det utesluter andra 
former av spridning, bör informationen 
också vara ständigt tillgänglig och 
uppdaterad på Internet. För att säkerställa 
större öppenhet bör mer ingående och 
omfattande information, även i form av 
handlingar, göras tillgänglig på begäran.
Samtidigt bör det finnas tillbörliga 
skyddsåtgärder för sekretess, bl.a. med 
tanke på säkerhetsrelaterade aspekter.

Or. en

Motivering

Skyddsåtgärderna för sekretess ska följas, men det skulle öka öppenheten och allmänhetens 
förtroende för industrianläggningars säkerhet om fysiska eller juridiska personer på begäran 
fick tillgång till ytterligare information eller handlingar. 

Ändringsförslag 23
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Anpassningar av förordning 
(EG) nr 1272/2008 till den tekniska 
utvecklingen bör följas upp av en 
systematisk utvärdering av huruvida det 
är nödvändigt att anpassa bilaga I till 
detta direktiv. Detta skulle säkerställa en 
funktionell samordning mellan de båda 
lagstiftningarna och en hög folkhälso-
och miljöskyddsnivå skulle bibehållas.
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Or. it

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272/2008 
(CLP-förordningen) bör vara en löpande process, eftersom CLP till sin natur är en dynamisk 
process.

Ändringsförslag 24
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utvinning (provbrytning, brytning och 
bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott 
eller med hjälp av borrhål, med undantag 
för lagring av gas under jord i naturliga 
lager och nedlagda gruvor samt kemisk och 
termisk bearbetning och lagring i 
anknytning till detta, där det förekommer 
farliga ämnen i enlighet med definitionen i 
bilaga I.

e) Utvinning (provbrytning, brytning och 
bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott 
eller med hjälp av borrhål, med undantag 
för lagring av gas under jord i naturliga 
lager, salthåligheter och nedlagda gruvor 
samt kemisk och termisk bearbetning och 
lagring i anknytning till detta, där det 
förekommer farliga ämnen i enlighet med 
definitionen i bilaga I.

Or. it

Motivering

Kommissionens förslag omfattar bara lagring i naturliga lager eller i nedlagda gruvor, men 
inte lagring i salthåligheter. Detta skapar en konkurrensmässig obalans mellan de olika 
formerna av lagring som det görs undantag för, särskilt för de medlemsstater som inte har 
salthåligheter.

Ändringsförslag 25
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V ständigt 

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V är 
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är tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året. 

lättfattlig, överskådlig och ständigt 
tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en
gång om året.

Or. es

Ändringsförslag 26
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V ständigt 
är tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året. 

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V ständigt 
är tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året. Medlemsstaterna ska på 
begäran från fysisk eller juridisk person 
se till att mer ingående och ytterligare 
information än den information som 
avses i bilaga V, och i enlighet med 
artikel 21 i detta direktiv, görs tillgänglig 
för den personen.

Or. en

Motivering

Sekretessbestämmelserna i artikel 21 ska följas, men fysiska och juridiska personer ska på 
begäran få tillgång till ytterligare handlingar än de som avses i bilaga V, såsom de 
fullständiga inspektionsrapporterna som utförts enligt artikel 19.

Ändringsförslag 27
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) alla personer som kan beröras av en 
allvarlig olyckshändelse automatiskt, 
regelbundet och på lämpligaste sätt får 
information om säkerhetsåtgärder och om 
hur de förväntas agera om en olycka 
inträffar, 

a) alla personer som kan beröras av en 
allvarlig olyckshändelse automatiskt, 
regelbundet och på lämpligaste sätt får 
lättfattlig och överskådlig information om 
säkerhetsåtgärder och om hur de förväntas 
agera om en olycka inträffar,

Or. es

Ändringsförslag 28
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) säkerhetsrapporten på begäran görs 
tillgänglig för allmänheten enligt 
artikel 21.3 när denna artikel gäller, och att 
en anpassad version av rapporten görs 
tillgänglig i form av ett icke-tekniskt 
sammandrag som ska innehålla minst 
allmän information om farorna för 
allvarliga olyckshändelser, eventuella 
följder och förväntat agerande om en 
olycka inträffar,

b) säkerhetsrapporten på begäran görs 
tillgänglig för den berörda allmänheten 
enligt artikel 21.3 när denna artikel gäller, 
och att en anpassad version av rapporten 
görs tillgänglig i form av ett icke-tekniskt 
sammandrag som ska innehålla minst 
allmän information om farorna för 
allvarliga olyckshändelser, eventuella 
följder för människors hälsa och miljön
och förväntat agerande om en olycka 
inträffar,

Or. es

Ändringsförslag 29
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om den berörda medlemsstaten har 
beslutat att en verksamhet som är belägen 

5. Om den berörda medlemsstaten har 
beslutat att en verksamhet som är belägen 
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nära en annan medlemsstats territorium 
inte medför fara för en allvarlig 
olyckshändelse utanför sitt område enligt 
artikel 11.6, och att det därför inte finns 
någon skyldighet att utarbeta en extern 
plan för räddningsinsatser enligt 
artikel 11.1, ska den andra medlemsstaten 
underrättas om detta.

nära en annan medlemsstats territorium 
inte medför fara för en allvarlig 
olyckshändelse utanför sitt område enligt 
artikel 11.6, och att det därför inte finns 
någon skyldighet att utarbeta en extern 
plan för räddningsinsatser enligt 
artikel 11.1, ska den andra medlemsstaten 
underrättas om detta beslut och på vilka 
grundvalar beslutet fattats.

Or. en

Ändringsförslag 30
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) säkerhetsrapporterna enligt artikel 9,

Or. en

Motivering

Eftersom säkerhetsrapporter är viktiga för att visa på att risk för allvarliga olyckshändelser 
och potentiella scenarier för allvarliga olyckshändelser har identifierats och att nödvändiga 
åtgärder har vidtagits för att förhindra sådana olyckor, är det viktigt att allmänheten får 
möjlighet att yttra sig i frågan. 

Ändringsförslag 31
María Irigoyen Pérez

Förslag till direktiv
Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 20a
Kommissionen ska på grundval av den 
information som medlemsstaterna skickar 
in eller som finns i databaser lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
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rådet om de allvarliga olyckshändelser 
som inträffat inom EU och deras 
eventuella återverkningar, med avseende 
på effektiviteten hos detta direktiv. 
Kommissionen ska i princip lägga fram 
en sådan rapport vart fjärde år. Vid 
olyckshändelser som betraktas som 
mycket allvarliga på grund av det stora 
antalet drabbade eller stora miljöskador 
ska det utarbetas en rapport i syfte att 
förhindra eventuella nya skador.

Or. es

Ändringsförslag 32
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
berörda allmänheten enligt artikel 6 i 
direktiv 2003/4/EG kan begära granskning 
av en behörig myndighets handlingar eller 
underlåtelse eller en begäran om 
information enligt artikel 13 eller 
artikel 21.1 i detta direktiv. 
Medlemsstaterna ska inom ramen för det 
relevanta nationella rättssystemet se till att 
medlemmar av den berörda allmänheten inför 
domstol eller annat oberoende och opartiskt 
organ inrättat enligt lag har rätt att pröva den 
materiella eller formella giltigheten av ett 
beslut, en handling eller en underlåtenhet i 
samband med fall som omfattas av artikel 14 
där

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
berörda allmänheten enligt artikel 6 i 
direktiv 2003/4/EG kan begära granskning 
av en behörig myndighets handlingar eller 
underlåtelse eller en begäran om 
information enligt artiklarna 5, 9, 13, 19 
eller 21.1 i detta direktiv. Medlemsstaterna 
ska inom ramen för det relevanta nationella 
rättssystemet se till att medlemmar av den 
berörda allmänheten inför domstol eller 
annat oberoende och opartiskt organ 
inrättat enligt lag har rätt att pröva den 
materiella eller formella giltigheten av ett 
beslut, en handling eller en underlåtenhet i 
samband med fall som omfattas av 
artikel 14 där

Or. en

Motivering

Allmänheten ska i enlighet med Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor ha rätt att pröva 
den materiella eller formella giltigheten av såväl privatpersoners som myndigheters 
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handlingar och underlåtenheter. Allmänheten bör därför också ha möjlighet att rättsligt 
pröva verksamhetsutövarnas allmänna skyldigheter, inspektioner och säkerhetsrapporter.

Ändringsförslag 33
Antonyia Parvanova

Förslag till direktiv
Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. För 
detta ändamål ska det intresse som en icke-
statlig miljöskyddsorganisation som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning 
har, anses tillräckligt i den mening som 
avses i punkt 2 a.

2. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda allmänheten 
en omfattande rätt till rättslig prövning. För 
detta ändamål ska det intresse som en icke-
statlig miljöskydds- eller 
folkhälsoskyddsorganisation som 
uppfyller kraven i nationell lagstiftning 
har, anses tillräckligt i den mening som 
avses i punkt 2 a.

Or. en

Ändringsförslag 34
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 23 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I till VII till den tekniska 
utvecklingen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen ges befogenhet 
att anta delegerade akter enligt artikel 24 
för att anpassa bilagorna I till VII till den 
tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska, senast sex månader 
efter det att en ändring av förordning 
(EG) nr 1272/2008 antagits för att 
anpassa den till den tekniska 
utvecklingen, utvärdera om bilaga I också 
ska anpassas, med hänsyn till att ett ämne 
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potentiellt medför större risk för olyckor 
och till tillämpningen av artikel 4.

Or. it

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272/2008 
(CLP-förordningen) och anpassningar till detta bör vara en löpande process, eftersom CLP 
till sin natur är en dynamisk process.

Ändringsförslag 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 2 – tabell – tabellrad i slutet (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 1 CAS 
nummer

Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 1 CAS 
nummer

Kolumn 2 Kolumn 3

Eteriska 
oljor och 
liknande 
ämnen 
(not 19a)

1 000 5 000

Or. fr

Ändringsförslag 36
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 2 – tabell – tabellrad i slutet  (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kolumn 1 CAS 
nummer

Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 1 CAS 
nummer

Kolumn 2 Kolumn 3

Natrium-
hypo-
klorit-
lösning
…% aktiv 

7681-52-9 200 500
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klor

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.

Ändringsförslag 37
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – noter till bilaga I – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Vid fastställandet av tröskelvärden ska 
blandningar som klassificeras som 
miljöfarliga i del 2, avsnitt E1 och E2, 
inte omfattas av detta direktivs 
tillämpningsområde om de är förpackade 
i begränsade mängder (individuell 
förpackning på högst 5 liter/5 kg och 
kombinerad förpackning på högst 30 kg), 
vilket anges i FN:s rekommendationer om 
transport av farligt gods.

Or. it

Motivering

Förpackning är ett sätt att begränsa riskerna för utsläpp av ämnen i miljön, under både 
transport och lagring. Eftersom varor som förpackas i begränsade mängder inte utgör någon 
betydande risk för allvarliga olyckshändelser bör de inte tas i beaktande vid fastställandet av 
tröskelvärden.
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Ändringsförslag 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga I – noter till bilaga I – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Eteriska oljor och liknande ämnen 
(1000/5000)
Detta gäller för eteriska oljor och 
liknande ämnen som fastställs i ISO-
standarden 9235, med undantag för 
ämnen som klassificerats som akut 
toxiska kategori 1 – alla 
exponeringsvägar, kategori 2 – alla 
exponeringsvägar och kategori 3 –
exponeringsvägar dermalt och via 
inhalation (se not 7), och specifikt 
organtoxiska (Stot) – enstaka exponering 
kategori 1.

Or. fr

Motivering

Tröskelvärdena för fara för vattenmiljö tar inte hänsyn till klassificeringsändringarna i 
förordning (EG) nr 1272/2008. Trösklar på 1000/5000 vore lämpligare för dessa 
jordbruksprodukter som förpackas och lagras i tunnor på 180 kg i nettovikt, utan risk för 
dominoeffekt, så länge lagringen sker på ett vattenskyddat och enskilt område. Många 
företag, ofta små eller medelstora företag som är specialiserade på produktion, lagring, 
distribution eller blandning av eteriska oljor, skulle omfattas av Sevesodirektivet, även om de 
inte utgjorde någon risk för allvarliga olyckshändelser.


