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LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärgid

Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamist käsitleva direktiivi 96/82/EÜ (edaspidi 
„Seveso II direktiiv”) eesmärk on hoida ära suurõnnetusi, mis on seotud I lisas loetletud 
ohtlike ainete (või nende segude) suurte kogustega, ning piirata kõnealuste õnnetuste 
tagajärgede ulatust inimeste ja keskkonna jaoks. 

Üldised tähelepanekud Seveso II direktiivi muutmise kohta

Seveso II direktiivi kohta esitatud muudatusettepanekud tulenevad vajadusest kohandada seda 
määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist. Selle kohandamisega seoses on komisjon otsustanud teha piiratud arvu 
muudatusi ka muudes direktiivi sätetes, säilitades samas Seveso süsteemi peamised 
elemendid. Arvamuse koostaja leiab, et kahetasandiline lähenemine (kus eristatakse kõrge ja 
väiksema riski kategooriaga käitajaid) on igati õigustatud ja vajalik, et säilitada kehtiva 
süsteemi tasakaal ja ettenähtavus. Kuna Seveso II direktiivi muudatused tulenevad vajadusest 
kohandada seda klassifitseerimise määrusega, mitte suurõnnetuste sagenemisest, on arvamuse 
koostaja seisukohal, et õigustatud ei ole üldise hoiaku muutmine seoses lahendustega, mis on 
vastu võetud Seveso II direktiivis. 

I lisa muutmist puudutavad tähelepanekud 

I lisa on Seveso II direktiivi võtmeelement: selles loetletakse ohtlikud ained ning madalama ja 
kõrgema tasandi nõuded. Seega tuleb I lisa pidada otsustavalt tähtsaks direktiivi 
kohaldamisala ja seega ka käitajate arvu määratlemisel, keda direktiivi sätted puudutavad. 
Komisjoni ettepaneku artiklis 4 esitatakse ettepanek I lisa muutmise mehhanismi kohta, 
soovitades kehtestada kogu ELi hõlmava erandi mehhanismi, mis võimaldaks aineid või 
segusid I lisast välja jätta, samuti kaitseklausli, mille alusel saaks I lisasse uusi aineid või 
segusid lisada. Komisjoni ettepaneku kohaselt oleks I lisa muutmine võimalik delegeeritud 
õigusaktide abil. Arvamuse koostaja ei poolda seda ja leiab, et kõnealuse lisa muudatused 
tuleks teha seadusandliku tavamenetluse kohaselt. Samuti soovib ta, et VII lisa, kus 
loetletakse artiklis 4 sätestatud erandi kriteeriumid, võetaks vastu seadusandliku 
tavamenetluse teel.

Arvamuse koostaja tähelepanekud muude muudatuste kohta 

Arvamuse koostaja kiidab heaks Seveso II direktiivi täiendamiseks esitatud uued sätted ning 
komisjoni täpsustused suurema osa juba kehtivate sätete kohta, eelkõige sätete kohta, mis 
käsitlevad: üldsuse teavitamist (artikkel 13), üldsusega konsulteerimist ja üldsuse kaasamist 
otsuste tegemisse (artikkel 14), õiguskaitse kättesaadavust (artikkel 22) ning infosüsteemi ja 
teabevahetust (artikkel 20). 

Teabevahetussüsteemide osas on arvamuse koostaja kõige rohkem rahul Seveso käitiste kohta 
teabe saamise süsteemi (SPIRS) avamisega üldsusele, üheaastase maksimaalse tähtaja 
kehtestamisega suurõnnetusi puudutavate andmete edastamisele ning I lisa 3. veerus toodud 
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teatamiskohustusega piirmäära vähendamisega 5%-lt 1%-le. Tänu alandatud 
teatamiskohustusele suureneb suurõnnetustest teatamise arv, see aitab teistel käitajatel teha 
järeldusi tulevikku silmas pidades ning õppida teiste vigadest. Oluline on siiski, et 
süsteemides SPIRS ja MARS talletatud teave oleks täielik. Praegu on teave süsteemis MARS 
kahjuks mittetäielik. Arvamuse koostaja teeb ettepaneku, et komisjon esitaks korrapäraselt 
(iga 4 aasta järel) parlamendile ja nõukogule aruande suurõnnetuste kohta, mis on juhtunud 
Euroopa Liidus, ning järelduste kohta, mida nende põhjal tuleb teha, et suurendada Seveso II 
direktiivi tõhusust. 

Avalikkuse teavitamine on ülioluline, et luua usaldust ja tõsta üldsuse teadlikkust sellest, 
millised on õiged meetmed suurõnnetuse korral. Tähtis on, et üldsust ei koormata ebavajaliku 
teabega ning et edastatav teave oleks täpselt sõnastatud ning arusaadav, teave ei tohiks 
tekitada asjatut paanikat, kui tõsist ohtu pole, kuid peaks tagama asjakohaste meetmete 
võtmise suurõnnetuse korral. See teave peaks jõudma võimalikult suure hulga isikuteni, keda 
võivad ohustada suurõnnetuse tagajärjed. Käitajad peavad tegema jõupingutusi selleks, et 
teavitada üldsust korrapäraselt ja aktiivselt ning süstemaatiliselt ajakohastada vastavat teavet. 
See teave peaks olema ka elektroonilisel teel kättesaadav. Lisaks põhiteabele peaks üldsusel 
olema võimalik saada põhjalikumat teavet. Julgeoleku, ärilise ja tööstusteabe 
konfidentsiaalsuse ning intellektuaalomandi õiguste tõttu tuleks osa teabest teha 
kättesaadavaks üksnes taotluse korral.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Suurõnnetuse tagajärjed võivad olla 
piiriülesed ning sellega seotud ökoloogilisi 
ja majanduslikke kulusid ei kanna mitte 
üksnes kahjustatud käitis, vaid ka 
asjaomane liikmesriik. Seepärast on vaja 
võtta meetmed, mis tagaksid 
kõrgetasemelise kaitse kogu ELi ulatuses.

(6) Suurõnnetuse tagajärjed võivad olla 
piiriülesed ning sellega seotud ökoloogilisi 
ja majanduslikke kulusid ei kanna mitte 
üksnes kahjustatud käitis, vaid ka 
asjaomane liikmesriik. Seepärast on vaja 
võtta meetmed, mis tagaksid 
kõrgetasemelise kaitse kogu ELi ulatuses.
Liikmesriigid peavad vahetama teavet 
piiriülese mõjuga suurõnnetuste ohu 
kohta ning niisuguste õnnetuste korral 
koostööd tegema.

Or. pl
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Selgitus

Paljud rajatised, kus võib toimuda suurõnnetus, asuvad piirialadel ning õnnetusel võivad 
seega olla piiriülesed tagajärjed. Et suurõnnetuse korral võetavaid meetmeid optimeerida, on 
hädavajalik, et suurõnnetuse ohus olevate liikmesriikide pädevad asutused koostööd teeksid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käitajate suhtes peaks kehtima üldine 
kohustus võtta kõik vajalikud meetmed 
suurõnnetuse ärahoidmiseks ja selle 
tagajärgede leevendamiseks. Kui käitises 
olevad ohtlike ainete kogused ületavad 
teatava piiri, annavad käitajad pädevale 
asutusele piisaval määral teavet, et asutus 
saaks kindlaks teha käitise, selles olevad 
ohtlikud ained ja võimalikud ohud. Käitaja 
töötab välja suurõnnetuse vältimise 
põhimõtted ja esitab need pädevale 
asutusele, nähes suurõnnetuse ohu 
ohjeldamiseks ette üldise lähenemisviisi ja 
meetmed, sealhulgas asjakohase ohutuse 
juhtimise süsteemi.

(11) Käitajate suhtes peaks kehtima üldine 
kohustus võtta kõik vajalikud meetmed 
suurõnnetuse ärahoidmiseks ja selle 
tagajärgede leevendamiseks ning 
kõrvaldamiseks. Kui käitises olevad 
ohtlike ainete kogused ületavad teatava 
piiri, annavad käitajad pädevale asutusele 
piisaval määral teavet, et asutus saaks 
kindlaks teha käitise, selles olevad ohtlikud 
ained ja võimalikud ohud. Käitaja töötab 
välja suurõnnetuse vältimise põhimõtted ja 
esitab need pädevale asutusele, nähes 
suurõnnetuse ohu ohjeldamiseks ette üldise 
lähenemisviisi ja meetmed, sealhulgas 
asjakohase ohutuse juhtimise süsteemi.

Or. pl

Selgitus

Käitajad peavad olema kohustatud õnnetuse tagajärgi kõrvaldama.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Juurdepääsu hõlbustamiseks 
keskkonnateabele tuleb vastavalt Århusi 
konventsioonile, milles käsitletakse 
juurdepääsu teabele, avalikkuse kaasamist 
otsuste langetamisse ja õiguskaitse 

(16) Juurdepääsu hõlbustamiseks 
keskkonnateabele tuleb vastavalt Århusi 
konventsioonile, milles käsitletakse 
juurdepääsu teabele, avalikkuse kaasamist 
otsuste langetamisse ja õiguskaitse 



PE464.762v01-00 6/14 PA\867139ET.doc

ET

kättesaadavust keskkonnaküsimustes ning 
mis kiideti ELi nimel heaks nõukogu 17. 
veebruari 2005. aasta otsusega 
2005/370/EÜ keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel, suurendada üldsusele
pakutava teabe mahtu ja parandada teabe 
kvaliteeti. Eelkõige tuleb piisavalt 
teavitada isikuid, kelle puhul on tõenäosus 
sattuda suurõnnetuse mõjualasse, et nad 
oleksid teadlikud sellises olukorras 
võetavatest meetmetest. Lisaks aktiivsele 
teavitamisele üldsuse poolsete päringuteta 
ning välistamata muid teabelevi viise, peab 
kõnealusele pidevalt ajakohastatavale 
teabele olema püsijuurdepääs internetis.
Samal ajal tuleks turvalisuse kaalutlusel 
muu hulgas võtta asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

kättesaadavust keskkonnaküsimustes ning 
mis kiideti ELi nimel heaks nõukogu 17. 
veebruari 2005. aasta otsusega 
2005/370/EÜ keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise 
konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa 
Ühenduse nimel, suurendada üldsusele 
pakutava teabe mahtu ja parandada teabe 
kvaliteeti. Eelkõige tuleb piisavalt 
teavitada isikuid, kelle puhul on tõenäosus 
sattuda suurõnnetuse mõjualasse, et nad 
oleksid teadlikud sellises olukorras 
võetavatest meetmetest. Üldsusele antav 
teave peab olema sõnastatud selgel ja 
arusaadaval viisil. Lisaks aktiivsele 
teavitamisele üldsuse poolsete päringuteta 
ning välistamata muid teabelevi viise, peab 
kõnealusele pidevalt ajakohastatavale 
teabele olema püsijuurdepääs internetis.
Samal ajal tuleks turvalisuse kaalutlusel 
muu hulgas võtta asjakohaseid 
konfidentsiaalsusmeetmeid.

Or. pl

Selgitus

Avalikkuse teavitamise viis on väga tähtis, et saavutada õnnetuse korral asjakohane 
käitumine. Teave peab olema selge ja ei tohi jätta kahtlusi selle suhtes, kuidas tuleb 
suurõnnetuse korral käituda.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Teabevahetuse tagamiseks ja 
samalaadsete õnnetuste vältimiseks 
tulevikus peaksid liikmesriigid edastama 
komisjonile teabe oma territooriumil 
toimunud suurõnnetuste kohta, et komisjon 
saaks analüüsida nende õnnetustega seotud 
ohte ja käivitada süsteemi eelkõige 

(20) Teabevahetuse tagamiseks ja 
samalaadsete õnnetuste vältimiseks 
tulevikus peaksid liikmesriigid edastama 
komisjonile teabe oma territooriumil 
toimunud suurõnnetuste kohta, et komisjon 
saaks analüüsida nende õnnetustega seotud 
ohte ja käivitada süsteemi eelkõige 
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suurõnnetusi ja nendest saadud õppetunde 
käsitleva teabe levitamiseks. Kõnealune 
teabevahetus peaks käsitlema ka esinenud 
ohtlikke olukordi, mida liikmesriigid 
peavad suurõnnetuse vältimisel ja selle 
tagajärgede piiramisel tehniliselt eriti 
oluliseks.

suurõnnetusi ja nendest saadud õppetunde 
käsitleva teabe levitamiseks. Kõnealune 
teabevahetus peaks käsitlema ka esinenud 
ohtlikke olukordi, mida liikmesriigid 
peavad suurõnnetuse vältimisel ja selle 
tagajärgede piiramisel tehniliselt eriti 
oluliseks. Liikmesriigid ja komisjon 
peavad suurendama jõupingutusi, et 
suurõnnetuste korral teabe vahetamiseks 
loodud infosüsteemid sisaldaksid täielikku 
teavet.

Or. pl

Selgitus

Teabevahetussüsteem on hädavajalik, et liikmesriigid saaksid kogemusi jagada. Eelkõige 
võimaldavad need süsteemid käitajatel teavet hankida. Seejuures on oluline, et jagatav teave 
oleks täielik ja võimaldaks õnnetuse põhjused kindlaks teha.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiivi lisade
muutmiseks ja erandite kehtestamiseks 
vajalike kriteeriumide kinnitamiseks
tuleks komisjonile anda Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikli 290 kohaselt 
volitused delegeeritud õigusaktide 
vastuvõtmiseks.

(23) Käesoleva direktiivi II – VI lisa
muutmiseks tuleks komisjonile anda 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule. On 
eriti oluline, et komisjon oma 
ettevalmistava töö käigus juba varakult 
viiks läbi asjakohased ja läbipaistvad 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

Or. pl
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Selgitus

Direktiivi I ja VII lisa sisaldavad olulisi koostisosi, seetõttu tuleb nende muutmiseks 
rakendada seadusandlikku tavamenetlust. Et tagada konsultatsioonide ja edastatud 
dokumentide läbipaistvus, tehakse ettepanek lisada delegeeritud õigusaktide kasutamise 
praktilist korda käsitleva ühise seisukoha sätted.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui käesoleva artikli lõikes 4 osutatud 
kriteeriumide kohaselt on ilmne, et 
teatavate I lisa 1. või 2. osas nimetatud 
ainete puhul puudub suurõnnetuse 
võimalus eelkõige seoses nende füüsilise 
kuju, omaduste, klassi, kontsentratsiooni 
või tavakohase pakendamisega, võib 
komisjon kanda sellised ained delegeeritud 
õigusaktidega I lisa 3. osasse vastavalt 
artiklile 24.

1. Kui käesoleva artikli lõikes 4 osutatud 
kriteeriumide kohaselt on ilmne, et 
teatavate I lisa 1. või 2. osas nimetatud 
ainete puhul puudub suurõnnetuse 
võimalus eelkõige seoses nende füüsilise 
kuju, omaduste, klassi, kontsentratsiooni 
või tavakohase pakendamisega, võib 
komisjon esitada seadusandliku 
ettepaneku eesmärgiga kanda sellised 
ained I lisa 3. osasse.

Or. pl

Selgitus

Direktiivi I osa sisaldab olulisi osi, mis määratlevad selle kohaldamisala. Seega peab selle 
lisa muutmine toimuma seadusandliku tavamenetluse ja mitte delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. 30. juuniks 2013 võtab komisjon artikli 
24 kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, 
et kehtestada kriteeriumid käesoleva artikli 
lõigetes 1 ja 3 sätestatud eesmärgil 
kasutamiseks ning et muuta vastavalt VII 
lisa.

4. 30. juuniks 2013 esitab komisjon 
seadusandliku ettepaneku, et kehtestada 
kriteeriumid käesoleva artikli lõigetes 1 ja 
3 sätestatud eesmärgil kasutamiseks ning et 
muuta vastavalt VII lisa.
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Or. pl

Selgitus

Direktiivi VII lisa sisaldab olulisi osi. Seega peab selle lisa muutmine toimuma seadusandliku 
tavamenetluse ja mitte delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib komisjon käesoleva 
lõike esimeses lõigus osutatud ained kanda
I lisa 1. või 2. osasse delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 24.

Vajaduse korral võib komisjon esitada 
seadusandliku ettepaneku eesmärgiga 
kanda käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud ained I lisa 1. või 2. osasse.

Or. pl

Selgitus

Direktiivi I osa sisaldab olulisi osi, mis määratlevad selle kohaldamisala. Seega peab selle 
lisa muutmine toimuma seadusandliku tavamenetluse ja mitte delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) asjaomase ohtliku aine või ohtlike ainete 
kogus ja füüsiline kuju;

e) asjaomase ohtliku aine või ohtlike ainete 
kogus, iseloom ja füüsiline kuju;

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb vajadusest säilitada kooskõla artikli 6 lõike 4 punktiga a.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist,

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek puudutab ainult poolakeelset versiooni ja tuleneb vajadusest säilitada 
kooskõla artikli 6 lõike 2 punktiga a.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rajatist, käitist, hoidlat või protsessi 
või ohtlike ainete laadi või kogust 
muudetakse viisil, mis võib oluliselt 
mõjutada suurõnnetuse ohtu, tagab 
liikmesriik, et käitaja:

Kui rajatist, käitist, hoidlat või protsessi 
või ohtlike ainete laadi, vormi või kogust 
muudetakse viisil, mis võib oluliselt 
mõjutada suurõnnetuse ohtu, tagab 
liikmesriik, et käitaja:

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepanek tuleneb vajadusest säilitada kooskõla artikli 6 lõike 4 punktiga a, samuti 
artikli 6 lõike 1 punktiga e.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
üks kord aastas.

1. Liikmesriik tagab, et V lisas osutatud 
teave on üldsusele pidevalt kättesaadav, ka 
elektrooniliselt. Teave peab olema 
sõnastatud selgelt ja üldsusele 
arusaadavalt. Teave vaadatakse läbi ja 
vajaduse korral ajakohastatakse vähemalt 
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üks kord aastas.

Or. pl

Selgitus

On oluline, et üldsusele antav teave oleks arusaadav ja ei jätaks mingit kahtlust selles, kuidas 
tuleb õnnetuse korral käituda.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) isikud, keda suurõnnetus võib mõjutada, 
saaksid, ilma et peaksid seda taotlema, 
korrapäraselt ja sobivaimas vormis teavet 
ohutusmeetmete ja õnnetuse korral 
käitumise kohta;

a) isikud, keda suurõnnetus võib mõjutada, 
saaksid, ilma et peaksid seda taotlema, 
korrapäraselt ja sobivaimas vormis teavet 
ohutusmeetmete ja õnnetuse korral 
käitumise kohta. Teave peab olema 
sõnastatud selgelt ja üldsusele 
arusaadavalt.

Or. pl

Selgitus

On oluline, et teave, mida antakse isikutele, keda suurõnnetus võib mõjutada, oleks arusaadav 
ja ei jätaks mingit kahtlust selles, kuidas tuleb õnnetuse korral käituda.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike punkti a kohaselt esitatav 
teave sisaldab vähemalt V lisas nimetatud 
teavet. Kõnealune teave edastatakse samuti 
kõigile avalikke teenuseid osutavatele 
asutustele, sealhulgas koolidele ja 
haiglatele, ning artikliga 8 hõlmatud 
käitiste puhul lisaks veel kõigile 
naaberkäitistele. Liikmesriik tagab teabe 
esitamise ning selle korrapärase 

Käesoleva lõike punkti a kohaselt esitatav 
teave sisaldab vähemalt V lisas nimetatud 
teavet. Kõnealune teave edastatakse samuti 
kõigile avalikke teenuseid osutavatele 
asutustele, sealhulgas koolidele, kaasa 
arvatud eelkoolid, ja haiglatele, samuti 
muudele avalikele teenistustele ning 
artikliga 8 hõlmatud käitiste puhul lisaks 
veel kõigile naaberkäitistele. Liikmesriik 
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läbivaatamise ja ajakohastamise vähemalt 
kord viie aasta jooksul.

tagab teabe esitamise ning selle 
korrapärase läbivaatamise ja 
ajakohastamise vähemalt kord viie aasta 
jooksul. Nimetatud teavet ajakohastatakse 
eelkõige käesoleva direktiivi artiklis 10 
nimetatud muutmise korral.

Or. pl

Selgitus

Et tagada ohustatud isikute julgeolek ja asjakohane käitumine õnnetuse korral, on oluline, et 
teave jõuaks võimalikult suure hulga ohustatud isikuteni. Samuti tuleb teavet ajakohastada, 
kui rajatist, käitist või hoidlat muudetakse.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 20 a
Teabe põhjal, mille liikmesriigid artikli 16 
kohaselt esitavad, ning artikli 20 lõigetes 
3 ja 5 nimetatud andmebaasides sisalduva 
teabe põhjal esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande ELi 
territooriumil toimunud suurõnnetuste 
ning nende õnnetuste tagajärgede kohta 
seoses käesoleva direktiivi tõhusa 
toimimisega. Komisjon esitab niisuguse 
aruande iga nelja aasta järel.

Or. pl

Selgitus

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad saama korrapäraselt teavet ELi territooriumil 
toimunud suurõnnetuste kohta. Praegu puudub kohustus parlamendile ja nõukogule 
korrapäraselt aru anda.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist,
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
kuni VII lisa tehnika arenguga.

Komisjon võtab artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada II 
kuni VI lisa tehnika arenguga.

Or. pl

Selgitus

Direktiivi I ja VII lisa sisaldavad olulisi koostisosi, seetõttu tuleb nende muutmiseks 
rakendada seadusandlikku tavamenetlust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artiklites 4 ja 23 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

1. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta vastu artiklis 23 osutatud 
delegeeritud õigusakte.

Or. pl

Selgitus

Muudatus tuleneb artikli 4 muutmisest.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 24 osutatud volituste 
delegeerimise mis tahes ajal tagasi võtta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. pl
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Selgitus
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub kohe või otsuses osutatud 
hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba 
jõustunud delegeeritud õigusaktide 
kehtivust. Kõnealune otsus avaldatakse 
Euroopa Liidu Teatajas.

3. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine.
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses osutatud hilisemal kuupäeval.
Otsus ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Or. pl

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks on vaja piiritleda täpne ajakava. Selline sõnastus vastab 
delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korralduse ühise seisukoha lisas esitatud 
standardsättele.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega ühe kuu võrra.

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti 
teatavakstegemisest. Euroopa Parlamendi 
või nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.

Or. pl

Selgitus

Kooskõla ühise seisukohaga delegeeritud õigusaktide kasutamise praktilise korra kohta.


