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BEKNOPTE MOTIVERING

Doelstellingen van het voorstel

Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij 
gevaarlijke stoffen zijn betrokken (hierna de Seveso II-richtlijn te noemen) heeft tot doel zware 
ongevallen waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen (of mengsels daarvan) als vermeld in 
bijlage I bij deze richtlijn zijn betrokken, te voorkomen en de gevolgen van zulke ongevallen 
voor mens en milieu te beperken. 

Algemene opmerkingen betreffende de wijzigingen aan de Seveso II-richtlijn

De voorgestelde wijzigingen aan de Seveso II-richtlijn vloeien voort uit de noodzaak deze aan te 
passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking 
van stoffen en mengsels (CLP-verordening). In het kader van deze aanpassing heeft de 
Commissie besloten kleinere wijzigingen aan te brengen aan andere bepalingen van de richtlijn, 
waarbij de hoofdelementen van het Seveso-systeem behouden blijven. De rapporteur voor advies 
is van mening dat een aanpak op twee niveaus (waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 
exploitanten die drempelwaarden voor een lage en een hoge categorie gebruiken) volkomen 
gerechtvaardigd en noodzakelijk is om de stabiliteit en de voorspelbaarheid van het huidige 
systeem te vrijwaren. Aangezien de wijzigingen aan de Seveso II-richtlijn voortvloeien  uit de 
noodzaak deze aan te passen aan de verordening betreffende de indeling, en niet uit een toename 
van het aantal zware ongevallen, is de rapporteur voor advies van oordeel dat een andere globale 
aanpak van de in de Seveso II-richtlijn aangebrachte veranderingen niet gerechtvaardigd is. 

Opmerkingen betreffende de wijzigingen aan bijlage I 

Bijlage I is een essentieel onderdeel van de Seveso II-richtlijn en bevat een lijst van gevaarlijke 
stoffen en drempelwaarden voor een lage en een hoge categorie. Bijgevolg moet bijlage I als een 
essentieel onderdeel worden beschouwd om het toepassingsgebied van de richtlijn vast te stellen 
en dus ook het aantal exploitanten waarop deze van toepassing is. Artikel 4 van het 
Commissievoorstel voorziet in mechanismen tot wijziging van bijlage I via een 
afwijkingsmechanisme dat voor geheel Europa geldt en waardoor stoffen en mengsels van 
bijlage I kunnen worden uitgesloten, alsook via een vrijwaringsmechanisme waardoor nieuwe 
stoffen of mengsels aan bijlage I kunnen worden toegevoegd. De Commissie stelt voor dat de 
wijzigingen aan bijlage I via gedelegeerde handelingen gebeuren. De rapporteur voor advies is 
het niet met deze aanpak eens en is van mening dat wijzigingen aan deze bijlage via de gewone 
wetgevingsprocedure moeten plaatsvinden. In dezelfde geest stelt ze voor dat ook bijlage VII, 
die de lijst van uitzonderingscriteria overeenkomstig artikel 4 bevat, via de gewone 
wetgevingsprocedure wordt vastgesteld.

Opmerkingen van de rapporteur voor advies betreffende de andere wijzigingen 

De rapporteur voor advies is ingenomen met de nieuwe bepalingen die de Seveso II-richtlijn 
aanvullen en met de preciseringen die de Commissie aan een groot deel van de reeds bestaande 
bepalingen heeft aangebracht, met name de bepalingen met betrekking tot: informatie voor het 
publiek (artikel 13), publieke raadpleging en participatie in de besluitvorming (artikel 14), 
toegang tot de rechter (artikel 22) en het informatiesysteem en gegevensuitwisselingen (artikel 
20). 
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Wat de gegevensuitwisselingssystemen betreft, is de rapporteur voor advies met name 
ingenomen met de openstelling van het Seveso Plants Information Retrieval System (SPIRS) 
voor het publiek, met de vaststelling van een maximale termijn van één jaar voor de transmissie 
van informatie over zware ongevallen, en met een verlaging van de drempelwaarde voor 
meldingsplicht van 5% naar 1% van de in kolom 3 van bijlage I vermelde hoeveelheid. Dankzij 
deze verlaging van de drempelwaarden voor meldingsplicht zal het aantal gemelde zware 
ongevallen weliswaar toenemen, maar zullen de andere exploitanten tegelijkertijd lessen voor de 
toekomst kunnen trekken en kunnen leren uit de fouten van anderen. Het is wel belangrijk dat de 
informatie in de SPIRS- en MARS-systemen volledig is. Momenteel vertoont de informatie in 
het MARS-systeem echter nog ernstige hiaten. De rapporteur voor advies stelt voor dat de 
Commissie regelmatig, om de vier jaar, een verslag aan het Europees Parlement en de Raad 
voorlegt over de zware ongevallen die zich op het grondgebied van de Europese Unie hebben 
voorgedaan alsook over de lessen die hieruit moeten worden getrokken voor de efficiëntie van de 
Seveso II-richtlijn. 

Voorlichting van het publiek is een uiterst belangrijk element om vertrouwen te wekken, maar 
ook om de samenleving op te voeden en te leren welke houding bij een zwaar ongeval moet 
worden aangenomen. Het is belangrijk dat het publiek niet wordt overspoeld door informatie die 
het niet nodig heeft, maar nauwkeurige en begrijpelijke informatie krijgt die geen onnodige 
paniek veroorzaakt als er geen dreiging is maar waarborgt dat bij een zwaar ongeval de juiste 
maatregelen worden getroffen. Deze informatie moet worden verstrekt aan een zo groot 
mogelijke groep personen die door eventuele gevolgen van een zwaar ongeval worden bedreigd. 
De exploitanten moeten meer inspanningen leveren om het publiek regelmatig en actief te 
informeren en om te waarborgen dat de informatie stelselmatig wordt bijgewerkt. Deze 
informatie moet ook in elektronische vorm beschikbaar zijn. Naast deze basisinformatie moet het 
publiek ook meer gedetailleerde informatie kunnen krijgen. Onder meer om veiligheidsredenen 
en vanwege het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie en van 
intellectuele-eigendomsrechten, moet bepaalde informatie alleen maar op verzoek worden 
verstrekt.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Amendement 1

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 

(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 
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genomen om in de hele Unie een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen.

genomen om in de hele Unie een hoog 
beschermingsniveau te waarborgen. De 
lidstaten moeten informatie uitwisselen 
over potentiële risico's op zware 
ongevallen met grensoverschrijdende 
gevolgen en moeten samenwerken 
wanneer zich een zwaar ongeval met 
grensoverschrijdende gevolgen voordoet.

Or. pl

Motivering

Veel inrichtingen waar zich zware ongevallen kunnen voordoen zijn gelegen in grensgebieden, 
waardoor eventuele ongevallen een grensoverschrijdend karakter kunnen hebben. Om bij een 
zwaar ongeval optimaal te kunnen optreden, is het absoluut noodzakelijk dat de bevoegde 
organen van de lidstaten die door de gevolgen van een zwaar ongeval worden bedreigd, 
onderling samenwerken.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Exploitanten moeten in het algemeen 
worden verplicht alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om zware 
ongevallen te voorkomen en de gevolgen 
daarvan te beperken. Wanneer in 
inrichtingen gevaarlijke stoffen aanwezig 
zijn in hoeveelheden die bepaalde 
grenswaarden overschrijden, moet de 
exploitant de bevoegde autoriteit 
voldoende informatie verstrekken om deze 
autoriteit in staat te stellen de inrichting, de 
aanwezige gevaarlijke stoffen en de 
mogelijke gevaren te identificeren. De 
exploitant moet dient tevens een 
preventieplan voor zware ongevallen te
ontwikkelen waarin hij zijn algemene 
aanpak en maatregelen, met inbegrip van 
passende veiligheidsbeheerssystemen, voor 
het beheersen van de gevaren van zware 
ongevallen uiteenzet, en hij dient dit plan 
aan de bevoegde autoriteit toe te zenden.

(11) Exploitanten moeten in het algemeen 
worden verplicht alle noodzakelijke 
maatregelen te treffen om zware 
ongevallen te voorkomen en de gevolgen 
daarvan te beperken. Wanneer in 
inrichtingen gevaarlijke stoffen aanwezig 
zijn in hoeveelheden die bepaalde 
grenswaarden overschrijden, moet de 
exploitant de bevoegde autoriteit 
voldoende informatie verstrekken om deze 
autoriteit in staat te stellen de inrichting, de 
aanwezige gevaarlijke stoffen en de 
mogelijke gevaren te identificeren. De 
exploitant moet tevens een preventieplan 
voor zware ongevallen ontwikkelen waarin 
hij zijn algemene aanpak en maatregelen, 
met inbegrip van passende 
veiligheidsbeheerssystemen, voor het 
beheersen van de gevaren van zware 
ongevallen uiteenzet, en hij dient dit plan 
aan de bevoegde autoriteit toe te zenden.

Or. pl
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Motivering

De verplichting om de gevolgen van een ongeval af te schaffen, ligt bij de exploitanten.

Amendement 3

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 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, 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.

(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 
toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden, 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. De 
informatie die aan het publiek wordt 
verstrekt, moet duidelijk en begrijpelijk 
geformuleerd zijn. 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.

Or. pl



PA\867139NL.doc 7/15 PE464.762v02-00

NL

Motivering

De wijze waarop informatie aan het publiek wordt verstrekt, is uiterst belangrijk om het juiste 
gedrag te krijgen wanneer zich een ongeval voordoet. Deze informatie moet duidelijk zijn en 
mag geen twijfel laten bestaan over de wijze waarop bij een zwaar ongeval moet worden 
gehandeld.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om in de uitwisseling van gegevens te 
voorzien en in de toekomst soortgelijke 
ongevallen te voorkomen, dienen de 
lidstaten gegevens inzake zware 
ongevallen op hun grondgebied aan de 
Commissie te verstrekken, zodat zij de 
gevaren van zware ongevallen kan 
analyseren en een informatiesysteem voor 
de verspreiding van gegevens over, met 
name, het zware ongeval en de daaruit 
getrokken lering kan opzetten. Deze 
gegevensuitwisseling moet ook betrekking 
hebben op minder ernstige ongevallen of 
bijna-ongevallen die de lidstaten technisch 
bijzonder relevant achten voor de preventie 
van zware ongevallen en de beperking van 
de gevolgen daarvan.

(20) Om in de uitwisseling van gegevens te 
voorzien en in de toekomst soortgelijke 
ongevallen te voorkomen, dienen de 
lidstaten gegevens inzake zware 
ongevallen op hun grondgebied aan de 
Commissie te verstrekken, zodat zij de 
gevaren van zware ongevallen kan 
analyseren en een informatiesysteem voor 
de verspreiding van gegevens over, met 
name, het zware ongeval en de daaruit 
getrokken lering kan opzetten. Deze 
gegevensuitwisseling moet ook betrekking 
hebben op minder ernstige ongevallen of 
bijna-ongevallen die de lidstaten technisch 
bijzonder relevant achten voor de preventie 
van zware ongevallen en de beperking van 
de gevolgen daarvan. De lidstaten en de 
Commissie moeten hun inspanningen 
opdrijven om te waarborgen dat de 
informatie in de 
gegevensuitwisselingssystemen over zware 
ongevallen volledig is.

Or. pl

Motivering

De gegevensuitwisselingssystemen zijn voor de lidstaten van bijzonder groot belang om 
ervaringen uit te wisselen. De uitgewisselde informatie moet evenwel volledig zijn en de 
betrokkenen in staat stellen de oorzaken van het ongeval vast te stellen.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De Commissie dient voor de 
vaststelling van criteria voor afwijkingen 
en wijzigingen in de bijlagen bij deze 
richtlijn de bevoegdheid te krijgen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag.

(23) De Commissie dient voor wijzigingen 
in de bijlagen II tot en met VI bij deze 
richtlijn de bevoegdheid te krijgen om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van 
gedelegeerde handelingen zorgen voor 
gelijktijdige, snelle en adequate 
toezending van alle nuttige documenten 
aan het Europees Parlement en de Raad. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie gedurende de gehele 
voorbereiding tijdig passend en 
transparant overleg pleegt, onder meer 
met deskundigen.

Or. pl

Motivering

De bijlagen I en VII bij de richtlijn bevatten essentiële onderdelen en daarom moeten 
wijzigingen van deze onderdelen via de gewone wetgevingsprocedure worden aangebracht. Om 
de transparantie van het overleg en van de toegezonden documenten te waarborgen, wordt 
voorgesteld de bepaling van de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van 
gedelegeerde handelingen te integreren.

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer, op basis van de criteria als 
bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt 
aangetoond dat bepaalde stoffen die onder 
bijlage I, deel 1 of deel 2, vallen geen 
gevaar voor een zwaar ongeval kunnen 
opleveren, in het bijzonder vanwege hun 
fysische vorm, eigenschappen, indeling, 
concentratie of generieke verpakking, kan 
de Commissie deze stoffen door middel 
van gedelegeerde handelingen 
overeenkomstig artikel 24 opnemen in 
bijlage I, deel 3.

1. Wanneer, op basis van de criteria als 
bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt 
aangetoond dat bepaalde stoffen die onder 
bijlage I, deel 1 of deel 2, vallen geen 
gevaar voor een zwaar ongeval kunnen 
opleveren, in het bijzonder vanwege hun 
fysische vorm, eigenschappen, indeling, 
concentratie of generieke verpakking, kan 
de Commissie een wetgevingsvoorstel 
indienen om deze stoffen op te nemen in 
bijlage I, deel 3.
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Or. pl

Motivering

Bijlage I bij de richtlijn bevat essentiële onderdelen die het toepassingsgebied ervan vaststellen. 
Een wijziging van deze bijlage moet bijgevolg via de gewone wetgevingsprocedure gebeuren, en 
niet via gedelegeerde handelingen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt voor 30 juni 2013
conform artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast om de criteria vast te 
stellen die moeten worden gebruikt voor de 
doelen van respectievelijk lid 1 en lid 3 van 
dit artikel en om bijlage VII 
dienovereenkomstig te wijzigen.

4. De Commissie dient voor 30 juni 2013
een wetgevingsvoorstel in om de criteria 
vast te stellen die moeten worden gebruikt 
voor de doelen van respectievelijk lid 1 en 
lid 3 van dit artikel en om bijlage VII 
dienovereenkomstig te wijzigen.

Or. pl

Motivering

Bijlage VII bij de richtlijn bevat essentiële onderdelen. Een wijziging van deze bijlage moet 
bijgevolg via de gewone wetgevingsprocedure gebeuren, en niet via gedelegeerde handelingen.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover van toepassing, kan de 
Commissie de stoffen als bedoeld in de 
eerste alinea van dit lid opnemen in bijlage 
I, deel 1 of deel 2, door middel van 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 24.

Voor zover van toepassing, kan de 
Commissie een wetgevingsvoorstel 
indienen om de stoffen als bedoeld in de 
eerste alinea van dit lid op te nemen in 
bijlage I, deel 1 of deel 2.

Or. pl

Motivering

Bijlage I bij de richtlijn bevat essentiële onderdelen die het toepassingsgebied ervan vaststellen. 
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Een wijziging van deze bijlage moet bijgevolg via de gewone wetgevingsprocedure gebeuren, en 
niet via gedelegeerde handelingen.

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de hoeveelheid en de fysische vorm van 
de betrokken gevaarlijke stof of stoffen;

e) de hoeveelheid, de aard en de fysische 
vorm van de betrokken gevaarlijke stof of 
stoffen;

Or. pl

Motivering

Het amendement zorgt voor samenhang met artikel 6, lid 4, letter a).

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl

Motivering

Dit amendement is enkel van toepassing op de Poolse versie en zorgt voor samenhang met 
artikel 6, lid 2, letter a).

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van wijziging van een installatie, In geval van wijziging van een installatie, 
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inrichting, opslagplaats of proces of van de 
aard en de hoeveelheden gevaarlijke 
stoffen die belangrijke gevolgen kan 
hebben voor de gevaren van zware 
ongevallen dragen de lidstaten er zorg voor 
dat de exploitant:

inrichting, opslagplaats of proces of van de 
aard of de fysische vorm en de 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen die 
belangrijke gevolgen kan hebben voor de 
gevaren van zware ongevallen, dragen de 
lidstaten er zorg voor dat de exploitant:

Or. pl

Motivering

Het amendement zorgt voor de vereiste samenhang met artikel 6, lid 4, letter a) en met artikel 6, 
lid 1, letter e).

Amendement 12

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 moet voor het publiek duidelijk 
en begrijpelijk geformuleerd zijn. Deze 
informatie wordt ten minste een keer per 
jaar opnieuw bezien en zo nodig 
bijgewerkt.

Or. pl

Motivering

Het is belangrijk dat de informatie die aan het publiek wordt verstrekt, begrijpelijk is en geen 
enkele twijfel laat bestaan over de wijze waarop bij een ongeval moet worden gehandeld.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – 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 

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 
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ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen 
en de in dat geval te volgen gedragslijn;

ongeval te treffen veiligheidsmaatregelen 
en de in dat geval te volgen gedragslijn. 
Deze informatie moet voor het publiek 
duidelijk en begrijpelijk geformuleerd 
zijn;

Or. pl

Motivering

Het is belangrijk dat de informatie die wordt verstrekt aan personen die door een zwaar ongeval 
kunnen worden getroffen, begrijpelijk is en geen enkele twijfel laat bestaan over de wijze waarop 
bij een ongeval moet worden gehandeld.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uit hoofde van dit lid, onder a), te 
verstrekken informatie omvat ten minste de 
in bijlage V vermelde inlichtingen. Deze 
informatie wordt eveneens verstrekt aan 
alle inrichtingen die het publiek bedienen, 
met inbegrip van scholen en ziekenhuizen, 
en aan alle naburige inrichtingen in geval 
van inrichtingen als bedoeld in artikel 8. 
De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie wordt verstrekt en met 
tussenpozen van maximaal vijf jaar 
opnieuw wordt bezien en bijgewerkt.

De uit hoofde van dit lid, onder a), te 
verstrekken informatie omvat ten minste de 
in bijlage V vermelde inlichtingen. Deze 
informatie wordt eveneens verstrekt aan 
alle inrichtingen die het publiek bedienen, 
met inbegrip van scholen, waaronder 
kleuterscholen, en ziekenhuizen, en aan 
andere openbare diensten alsook aan alle 
naburige inrichtingen in geval van 
inrichtingen als bedoeld in artikel 8. De 
lidstaten dragen er zorg voor dat de 
informatie wordt verstrekt en met 
tussenpozen van maximaal vijf jaar 
opnieuw wordt bezien en bijgewerkt. Deze 
informatie wordt met name bijgewerkt 
indien sprake is van een wijziging als 
bedoeld in artikel 10 van deze richtlijn.

Or. pl

Motivering

Om de veiligheid en een gepast gedrag te waarborgen van personen die bij een ongeval worden 
bedreigd, is het belangrijk dat de informatie wordt verstrekt aan een zo groot mogelijke groep 
personen die eventueel kunnen worden bedreigd. Deze informatie moet tevens worden bijgewerkt 
indien een installatie, inrichting of opslagplaats wordt gewijzigd.
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op grond van de informatie die de 
lidstaten overeenkomstig artikel 16 
hebben verstrekt en van de informatie die 
is opgeslagen in de databanken als 
bedoeld in artikel 20, leden 3 en 5, legt de 
Commissie het Europees 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 om de vier jaar een dergelijk verslag 
voor.

Or. pl

Motivering

Het Europees Parlement en de Raad moeten regelmatig informatie ontvangen over de zware 
ongevallen die zich op het grondgebied van de Europese Unie hebben voorgedaan. Momenteel 
bestaat er geen verplichting om hierover regelmatig verslag uit te brengen aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 23

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.

De Commissie stelt overeenkomstig artikel 
24 gedelegeerde handelingen vast om de 
bijlagen II tot en met VI aan te passen aan 
de technische vooruitgang.

Or. pl

Motivering

De bijlagen I en VII bij de richtlijn bevatten essentiële onderdelen en daarom moeten 
wijzigingen van deze onderdelen via de gewone wetgevingsprocedure worden aangebracht.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om de in de artikelen 4 
en 23 bedoelde gedelegeerde handelingen 
vast te stellen wordt aan de Commissie 
toegekend voor een periode van 
onbepaalde duur.

1. De bevoegdheid om de in artikel 23
bedoelde gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wordt aan de Commissie toegekend 
voor een periode van onbepaalde duur.

Or. pl

Motivering

Wijziging die voortvloeit uit het amendement op artikel 4.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 24 bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of de Raad 
worden ingetrokken.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. pl

Motivering

Dit amendement is enkel van toepassing op de Poolse versie.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 

3. Het besluit tot intrekking maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 



PA\867139NL.doc 15/15 PE464.762v02-00

NL

vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een in dat besluit bepaalde 
latere datum. Het laat de geldigheid van de 
reeds in werking zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet. Het wordt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie 
bekendgemaakt.

vermeld. Het treedt in werking de dag na 
de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of 
op een in dat besluit bepaalde latere datum.
Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen 
onverlet.

Or. pl

Motivering

Omwille van de rechtszekerheid moet de exacte datum van inwerkingtreding worden vermeld. 
Deze formulering is in overeenstemming met de bepaling van de consensus over praktische 
regelingen voor de toepassing van gedelegeerde handelingen.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met een maand worden 
verlengd.

1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen tegen de gedelegeerde handeling 
bezwaar maken binnen twee maanden na 
de datum van kennisgeving. Op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad kan 
deze periode met twee maanden worden 
verlengd.

Or. pl

Motivering

Coherentie met de consensus over praktische regelingen voor de toepassing van gedelegeerde 
handelingen.


