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Ændringsforslag 30
Juozas Imbrasas

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Større uheld har ofte alvorlige følger, 
således som det f.eks. var tilfældet med 
uheldene i Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse og Buncefield. 
Desuden kan deres virkninger række ud 
over nationale grænser. Det understreger 
nødvendigheden af at sikre, at der træffes 
tilstrækkelige forebyggende 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau overalt i Unionen for 
borgere, lokalsamfund og miljø.

(2) Større uheld har ofte alvorlige følger, 
således som det f.eks. var tilfældet med 
uheldene i Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse og Buncefield. 
Desuden kan deres virkninger række ud 
over nationale grænser. Det understreger 
nødvendigheden af at sikre, at der træffes 
tilstrækkelige forebyggende 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau overalt i Unionen for 
borgere, lokalsamfund og miljø. Det er 
således vigtigt at sikre, at det eksisterende 
beskyttelsesniveau fastholdes og om 
muligt forbedres yderligere.

Or. lt

Ændringsforslag 31
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Underleverandørvirksomheder er ofte 
skyld i større uheld eller impliceret i dem.

Or. it

Ændringsforslag 32
Juozas Imbrasas
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Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Der bør derfor vedtages et nyt direktiv i 
stedet for direktiv 96/82/EF for at sikre, at 
det eksisterende beskyttelsesniveau 
fastholdes og forbedres yderligere ved at
gøre bestemmelserne mere effektive og så 
vidt muligt mindske unødige 
administrative byrder ved at strømline eller 
forenkle reglerne, uden at det går ud over 
sikkerheden. Samtidig bør de nye 
bestemmelser være klare, 
sammenhængende og letforståelige for at 
fremme deres gennemførelse og gøre dem 
lettere at håndhæve.

(4) Der bør derfor vedtages et nyt direktiv i 
stedet for direktiv 96/82/EF for at sikre, at 
det eksisterende beskyttelsesniveau 
fastholdes og forbedres yderligere ved at 
gøre bestemmelserne mere effektive og så 
vidt muligt mindske unødige 
administrative byrder ved at strømline eller 
forenkle reglerne, uden at det går ud over 
sikkerheden. Samtidig bør de nye 
bestemmelser være klare, 
sammenhængende og letforståelige for at 
fremme deres gennemførelse og gøre dem 
lettere at håndhæve. Det er endvidere af 
betydning, at det sundheds- og 
miljømæssige sikkerhedsniveau fastholdes 
og endog forøges.

Or. lt

Ændringsforslag 33
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Større uheld kan have følger, der 
rækker ud over nationale grænser, og de 
økologiske og økonomiske omkostninger 
ved et uheld bæres ikke blot af den berørte 
virksomhed, men også af de berørte 
medlemsstater. Der bør derfor træffes 
foranstaltninger til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen.

(6) Større uheld kan have følger, der 
rækker ud over nationale grænser, og de 
økologiske og økonomiske omkostninger 
ved et uheld bæres ikke blot af den berørte 
virksomhed, men også af de berørte 
medlemsstater. Der bør derfor indføres og 
iværksættes sikkerheds- og 
risikobegrænsende foranstaltninger for at 
undgå potentielle uheld, reducere risikoen 
for indtrædelse af uheld samt mindske 
eventuelle følger deraf, hvilket skal 
bidrage til at sikre et højt 
beskyttelsesniveau i hele Unionen.
Medlemsstaterne bør, så vidt det 
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overhovedet er muligt, udveksle deres 
bedste praksis. 

Or. lt

Ændringsforslag 34
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Driftsledere bør være underlagt en 
generel forpligtelse til at træffe enhver 
nødvendig foranstaltning for at forebygge 
større uheld og mindske deres følger. Når 
der i en virksomhed er farlige stoffer til 
stede i mængder, der overstiger bestemte 
tærskler, bør driftslederen give den 
kompetente myndighed tilstrækkelige 
oplysninger til, at denne kan identificere 
virksomheden, de pågældende farlige 
stoffer og de potentielle risici. 
Driftslederen bør også udarbejde en plan 
for forebyggelse af større uheld 
indeholdende driftslederens generelle 
tilgang og foranstaltninger, herunder 
hensigtsmæssige 
sikkerhedsledelsessystemer, med henblik 
på kontrol af risikoen for større uheld og 
indsende denne plan til den kompetente 
myndighed.

(11) Driftsledere bør være underlagt en 
generel forpligtelse til at træffe enhver 
nødvendig foranstaltning for at forebygge 
større uheld og mindske deres følger. Når 
der i en virksomhed er farlige stoffer til 
stede i mængder, der overstiger bestemte 
tærskler, bør driftslederen give den 
kompetente myndighed tilstrækkelige 
oplysninger til, at denne kan identificere 
virksomheden, de pågældende farlige 
stoffer og de potentielle risici. 
Driftslederen bør også udarbejde en plan 
for forebyggelse af større uheld 
indeholdende de involverede 
underleverandørvirksomheder og
driftslederens generelle tilgang og 
foranstaltninger, herunder hensigtsmæssige 
sikkerhedsledelsessystemer, med henblik 
på kontrol med risikoen for større uheld og 
indsende denne plan til den kompetente 
myndighed.

Or. it

Ændringsforslag 35
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Driftslederne bør være i stand til at 
godtgøre deres evne til at håndtere 
følgerne af et uheld med farlige stoffer, 
eksempelvis gennem en specifik 
forsikring, der er tegnet hos et anerkendt 
solvent selskab, eller ved hjælp af en 
passende egenkapital.   Der bør tages 
hensyn til dette forhold, således at 
følgerne af et uheld med farlige stoffer 
ikke medfører offentlige udgifter, men 
indgår i kostprisen.

Or. fr

Ændringsforslag 36
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at kunne begrænse risikoen for 
større uheld og ”dominoeffekten” herved 
er det nødvendigt tage tilstrækkeligt 
hensyn til samspillet mellem de naturlige 
farekilder ved virksomhedens eller 
bedriftens beliggenhed og de anvendte 
teknologiske ressourcer.   

Or. it

Ændringsforslag 37
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For bedre at beskytte boligområder, (15) For bedre at beskytte boligområder, 
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rekreative områder og områder, som på 
grund af deres natur er af særlig interesse 
eller særligt følsomme, bør der i 
medlemsstaternes politik for fysisk 
planlægning og andre relevante politikker 
tages hensyn til behovet for på lang sigt at 
opretholde passende afstand mellem disse 
områder og de virksomheder, som 
frembyder sådanne farer, samt, for så vidt 
angår de eksisterende virksomheder, til 
behovet for supplerende tekniske 
foranstaltninger for at undgå at forøge 
risikoen for mennesker. Ved de 
beslutninger, der træffes, bør der tages 
hensyn til tilstrækkelige oplysninger om 
risiciene og teknisk rådgivning om disse 
risici. For at mindske administrative byrder 
bør procedurerne så vidt muligt integreres 
med de procedurer, der gælder efter anden 
unionslovgivning.

rekreative områder og områder, som på 
grund af deres natur er af særlig interesse 
eller særligt følsomme, bør der i 
medlemsstaternes politik for fysisk 
planlægning og andre relevante politikker 
tages hensyn til behovet for på lang sigt at 
opretholde passende afstand mellem disse 
områder og de virksomheder, som 
frembyder sådanne farer, samt, for så vidt 
angår de eksisterende virksomheder, til 
behovet for supplerende tekniske 
foranstaltninger for at undgå at forøge 
risikoen for mennesker. Ved de 
beslutninger, der træffes, bør der tages 
hensyn til tilstrækkelige oplysninger om 
risiciene og teknisk rådgivning om disse 
risici. For at mindske de administrative 
byrder, navnlig for små og mellemstore 
virksomheder, bør procedurerne og 
foranstaltningerne så vidt muligt 
integreres med de procedurer, der gælder 
efter anden relevant unionslovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 38
Rolandas Paksas

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger, hvis der indtræffer et 
større uheld, bør driftslederen øjeblikkeligt 
underrette de ansvarlige myndigheder 
herom og meddele dem tilstrækkelige 
oplysninger til, at de kan vurdere følgerne 
af uheldet.

(19) For at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger, hvis der indtræffer et 
større uheld, bør driftslederen øjeblikkeligt 
underrette de ansvarlige myndigheder 
herom og meddele dem tilstrækkelige 
oplysninger til, at de kan vurdere følgerne 
af uheldet for menneskers sundhed, deres 
ejendom samt for miljøet og for at undgå, 
at et sådant uheld gentager sig.  

Or. lt
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Ændringsforslag 39
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger, hvis der indtræffer et 
større uheld, bør driftslederen øjeblikkeligt 
underrette de ansvarlige myndigheder 
herom og meddele dem tilstrækkelige 
oplysninger til, at de kan vurdere følgerne 
af uheldet.

(19) For at sikre, at der træffes passende 
foranstaltninger, hvis der indtræffer et 
større uheld, bør driftslederen øjeblikkeligt 
underrette såvel de ansvarlige myndigheder 
som de lokale myndigheder herom og 
meddele dem tilstrækkelige oplysninger til, 
at de kan vurdere følgerne af uheldet.

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Tilpasninger af forordning (EF) 
1272/2008 til de tekniske fremskridt bør 
følges op af en systematisk vurdering af, 
hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse bilag 
I til dette direktiv. Dette vil sikre en 
funktionel forbindelse mellem de to 
retsakter samt et højt niveau af sundheds-
og miljøbeskyttelse.

Or. fr

Ændringsforslag 41
Edit Herczog
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Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Tilpasninger af forordning (EF) 
1272/2008 til de tekniske fremskridt bør 
følges op af en systematisk vurdering af, 
hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse bilag 
I til dette direktiv. Dette vil sikre en 
brugbar forbindelse mellem de to 
retsakter samt et højt niveau af sundheds-
og miljøbeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-forordningen i sagens natur 
vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 42
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) Tilpasninger af forordning (EF) 
1272/2008 til de tekniske fremskridt bør 
følges op af en systematisk vurdering af, 
hvorvidt det er nødvendigt at tilpasse bilag 
I til dette direktiv, således at der sikres en 
brugbar forbindelse mellem de to 
retsakter.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-forordningen i sagens natur 
vedrører en dynamisk proces.
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Ændringsforslag 43
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør have beføjelse til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med traktatens
artikel 290 med henblik på at fastlægge 
kriterierne for undtagelser og for ændring
af bilagene til dette direktiv.

(23) Med henblik på at tilpasse dette 
direktiv til de tekniske og videnskabelige 
fremskridt bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde tillægges
Kommissionen, for så vidt angår ændring 
af bilag I, del 3, og bilag II-VI til dette 
direktiv. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer i forbindelse med sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, rettidig og behørig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag bringer betragtningen i overensstemmelse med de nye 
standardbestemmelser om delegerede retsakter. Det gøres endvidere klart, at det bør være 
muligt at ændre bilag I, del 3 (som ændrer anvendelsesområdet, men kun i meget specifikke 
situationer), og bilag II til VI ved delegerede retsakter. Ændringer af del 1 og 2 i bilag I og af 
bilag VII kan imidlertid få stor indvirkning på anvendelsesområdet og bør derfor behandles 
ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 44
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udvinding (efterforskning, brydning og e) udvinding (efterforskning, brydning og 
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forædling) af mineraler i miner eller 
stenbrud eller ved boringer, undtagen 
underjordiske gaslagre i naturlige jordlag 
og nedlagte miner samt kemisk og termisk 
forædling og hermed forbunden oplagring, 
der involverer farlige stoffer som defineret 
i bilag I

forædling) af mineraler i miner eller
stenbrud eller ved boringer, undtagen 
kemisk og termisk forædling og hermed 
forbunden oplagring, der involverer farlige 
stoffer som defineret i bilag I

Or. en

Ændringsforslag 45
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forud for yderligere udvidelse af dette 
direktivs anvendelsesområde bør der 
foretages en konsekvensanalyse.

Or. en

Ændringsforslag 46
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der er 
nyopført eller endnu ikke sat i drift

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der
sættes i drift efter den 31. maj 2015

Or. en

Ændringsforslag 47
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der er 
nyopført eller endnu ikke sat i drift

4. "ny virksomhed": en virksomhed, der
endnu ikke er sat i drift

Or. fr

Begrundelse

Henvisningen til "nyopført" er meget vag og risikerer at kunne føre til divergerende 
fortolkninger. 

Ændringsforslag 48
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. "anlæg": En teknisk enhed i en 
virksomhed, hvor farlige stoffer 
fremstilles, anvendes, håndteres eller 
oplagres, herunder underjordiske anlæg. 
Det omfatter alle former for udstyr, 
bygninger, rørledninger, maskineri, 
værktøj, private banespor, dokker, 
kajanlæg til anlægget, moler, depoter og 
lignende strukturer, herunder flydende, 
som er nødvendige, for at anlægget kan 
fungere.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 49
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 18 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. "hensigtsmæssig 
sikkerhedsafstand": den 
minimumsafstand, hvor der ikke kan 
registreres nogen form for negative følger 
for menneskers sundhed eller miljøet i 
tilfælde af et større uheld 

Or. en

Ændringsforslag 50
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. ”fareområder”: zoner med livsfare 
eller risiko for uoprettelige skader i 
tilfælde af uheld

Or. fr

Ændringsforslag 51
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b. "dominoeffekt": muligheden for, at 
et større uheld i en virksomhed indtræffer 
som følge af et andet uheld i nærheden af 
virksomheden, enten i en anden 
virksomhed eller på et område, der ikke er 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde

Or. en
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Ændringsforslag 52
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – nr. 18 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18b. ”beskyttelsesområder”: zoner med 
betydelige sundhedsrisici

Or. fr

Ændringsforslag 53
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når det på grundlag af de i dette 
direktivs stk. 4 fastlagte kriterier godtgøres, 
at et konkret stof, som er opført i del 1 
eller 2 i bilag I, ikke kan forårsage noget 
større uheld, i særdeleshed på grund af 
dets fysiske form, egenskaber, 
klassificering, koncentration eller 
generiske emballering, kan Kommissionen 
gennem en delegeret retsakt vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 24 opføre 
dette stof i del 3 i bilag I.

1. Når det på grundlag af de i bilag VII til 
dette direktiv fastlagte kriterier godtgøres, 
at konkrete stoffer eller blandinger, som 
er opført i del 1 eller 2 i bilag I, under 
særlige forhold ikke kan forårsage noget 
større uheld på grund af deres fysiske 
form, egenskaber, klassificering, 
koncentration eller generiske emballering 
og følgelig bør være omfattet af en 
undtagelse, kan Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24 vedtage 
delegerede retsakter med henblik på at 
opføre disse stoffer, blandinger samt de 
herfor gældende betingelser i del 3 i bilag 
I.

Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at stk. 1 ikke har til formål fuldstændigt at udelukke stoffer og 
blandinger fra anvendelsesområdet, men vedrører de tilfælde, hvor stoffer og blandinger 
under klart specificerede forhold ikke kan forårsage noget større uheld som følge af deres 
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fysiske form, egenskaber, klassificering, koncentration eller generiske emballering. Stofferne 
og blandingerne er kun undtaget fra reglerne, for så vidt de betingelser, der er specificeret i 
bilag I, del 3, er opfyldt. Eftersom dette kun vedrører yderst specifikke situationer, vil det 
være acceptabelt at anvende delegerede retsakter.

Ændringsforslag 54
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er en kompetent myndighed på 
grundlag af de i denne artikels stk. 4
omhandlede kriterier blevet forvisset om, at 
bestemte stoffer, som forekommer i en 
konkret virksomhed eller nogen del af 
virksomheden, og som er opført i del 1 
eller 2 i bilag I, ikke vil kunne udgøre 
nogen fare for et større uheld på grund af 
særlige forhold i virksomheden såsom
arten af stoffernes emballering og 
forsegling eller deres placering eller 
mængde, kan den kompetente myndigheds 
medlemsstat beslutte ikke at håndhæve de i 
artikel 7-19 fastsatte krav over for den 
pågældende virksomhed.

3. Medmindre andet er fastsat i stk. 1 og 
hvis det på grundlag af de i bilag VII
omhandlede kriterier godtgøres, at 
bestemte stoffer, som forekommer i en 
konkret virksomhed eller nogen del af 
virksomheden, og som er opført i del 1 
eller 2 i bilag I, ikke vil kunne udgøre 
nogen fare for et større uheld på grund af 
særlige forhold i virksomheden vedrørende
arten af stoffernes emballering og 
forsegling eller deres placering eller 
mængde, kan den berørte medlemsstats 
kompetente myndighed beslutte ikke at 
håndhæve de i artikel 9, artikel 10, litra b), 
artikel 11 og artikel 13, stk. 2, fastsatte 
krav over for den pågældende virksomhed.

Or. en

Begrundelse

Medens stk. 1 giver mulighed for undtagelser på EU-niveau for bestemte stoffer og kun under 
specifikke omstændigheder, giver artikel 4, stk. 3, medlemsstatens kompetente myndighed 
mulighed for at godkende undtagelser for individuelle virksomheder. Eftersom 
beskyttelsesniveauet ikke bør sænkes, foreslås det, at i det mindste kravene til kolonne 2-
virksomheder bibeholdes i alle tilfælde, og at der kun gives undtagelser for oplysningskravene 
for kolonne 3-virksomheder.

Ændringsforslag 55
Alajos Mészáros
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Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen videresender hvert år de i 
andet afsnit nævnte fortegnelser til det i 
artikel 17, stk. 2, omhandlede forum til 
orientering.

Kommissionen videresender regelmæssigt
de i andet afsnit nævnte fortegnelser til det 
i artikel 17, stk. 2, omhandlede forum til 
orientering.

Or. en

Ændringsforslag 56
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Senest den 30. juni 2013 fastsætter 
Kommissionen ved delegerede retsakter 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 
24 de kriterier, der skal lægges til grund 
ved anvendelse af henholdsvis stk. 1 og 
stk. 3 til denne artikel, samt de deraf 
følgende ændringer af bilag VII.

udgår

Or. en

Begrundelse

Eftersom kriterierne i bilag VII definerer anvendelsesområdet for undtagelserne i artikel 4, 
stk. 1 og stk. 3, udgør disse en essentiel del af direktivet. De bør derfor ikke fastsættes via 
delegerede retsakter. Det er ikke acceptabelt, at bilaget forbliver helt tomt under hele 
lovgivningsproceduren. Den foreslåede ændring af bilag VII omfatter de eksisterende 
kriterier, sådan som disse er specificeret i Kommissionens beslutning 98/433/EF af 26. juni 
2008. Kommissionen opfordres til at fremsætte et forslag til nye kriterier, således at de kan 
inkluderes i basisretsakten.

Ændringsforslag 57
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan 
Kommissionen opføre de i første afsnit 
omhandlede stoffer i del 1 eller 2 i bilag I 
ved delegerede retsakter vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 24.

Såfremt Kommissionen finder, at et farligt 
stof, som ikke er opført på listen, og som 
har givet anledning til en foranstaltning
som omhandlet i første afsnit, bør opføres 
på listen i del 1 eller del 2 i bilag I, 
forelægger den Europa-Parlamentet og 
Rådet et lovgivningsforslag herom.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til stk. 1, hvor det drejer sig om yderst specifikke, veldefinerede tilfælde, kan 
tilføjelsen af stoffer til del 1 eller 2 medføre en betydelig udvidelse af anvendelsesområdet, 
der potentielt kan få omfattende økonomiske konsekvenser. Da medlemsstaterne kan træffe 
passende foranstaltninger, hvis de finder, at et farligt stof medfører fare for større uheld, vil 
de alligevel være i stand til at træffe foranstaltninger om nødvendigt. Kommissionen 
underretter de øvrige medlemsstater. En ændring af anvendelsesområdet for EU som helhed 
bør dog efterfølgende behandles ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 58
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftsledere er forpligtet til at indsende 
anmeldelse til den kompetente myndighed 
med følgende oplysninger:

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftsledere er forpligtet til at indsende 
anmeldelse til den kompetente myndighed 
og de lokale myndigheder med følgende 
oplysninger:

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.
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Ændringsforslag 59
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) navn, firma og adresse på 
underleverandørvirksomhederne

Or. it

Ændringsforslag 60
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) driftslederens kapacitet, bekræftet af 
virksomhedens ledelse, til at kunne 
håndtere følgerne af et uheld med farlige 
stoffer.

Or. fr

Ændringsforslag 61
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmeldelsen indsendes til den 
kompetente myndighed inden for følgende 
frister:

2. Anmeldelsen indsendes til den 
kompetente myndighed og de lokale 
myndigheder inden for følgende frister:

Or. ro
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Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 62
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid, inden 
opførelsen eller driften påbegyndes.

a) for nye virksomheder, mindst seks 
måneder inden opførelsen eller driften 
påbegyndes.

Or. ro

Begrundelse

Formålet er at gøre retsakten tydeligere.

Ændringsforslag 63
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Driftslederen skal omgående underrette 
den kompetente myndighed i tilfælde af:

4. Driftslederen skal omgående underrette 
den kompetente myndighed og de lokale 
myndigheder i tilfælde af:

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med dem..
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Ændringsforslag 64
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Driftslederen skal med jævne 
mellemrum og mindst hvert femte år 
gennemgå og om fornødent opdatere 
anmeldelsen, jf. dog stk. 4. Driftslederen 
skal omgående indsende den opdaterede 
anmeldelse til den kompetente myndighed.

5. Driftslederen skal med jævne 
mellemrum og mindst hvert femte år 
gennemgå og om fornødent opdatere 
anmeldelsen, jf. dog stk. 4. Driftslederen 
skal omgående indsende den opdaterede 
anmeldelse til den kompetente myndighed 
og de lokale myndigheder.

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 65
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne skal kræve, at 
driftslederen udarbejder et dokument, der 
beskriver virksomhedens plan for 
forebyggelse af større uheld (i det følgende 
benævnt "forebyggelsesplanen") og sikrer, 
at denne plan gennemføres korrekt. 
Forebyggelsesplanen skal foreligge i et 
skriftligt dokument. Den skal være 
udformet på en sådan måde, at den sikrer et 
højt niveau af sundheds- og 
miljøbeskyttelse. Den skal være afpasset 
efter den fare for et større uheld, der 
forligger. Den skal angive driftslederens 
overordnede mål og handlingsprincipper, 
ledelsens rolle og ansvar og formulere en 
sikkerhedskultur i relation til kontrol med 

1. Medlemsstaterne skal kræve, at 
driftslederen udarbejder et dokument, der 
beskriver virksomhedens plan for 
forebyggelse af større uheld (i det følgende 
benævnt "forebyggelsesplanen") og sikrer, 
at denne plan gennemføres korrekt. 
Forebyggelsesplanen skal foreligge i et 
skriftligt dokument. Den skal være 
udformet på en sådan måde, at den sikrer et 
højt niveau af sundheds- og 
miljøbeskyttelse. Den skal være afpasset 
efter den fare for et større uheld, der 
forligger. Den skal angive driftslederens 
overordnede mål og handlingsprincipper, 
ledelsens rolle og ansvar i relation til 
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risikoen for større uheld.     kontrol med risikoen for større uheld.     

Or. fr

Begrundelse

Termen "sikkerhedskultur" henviser ikke til de operationelle krav.

Ændringsforslag 66
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forebyggelsesplanen indsendes til den 
kompetente myndighed inden for følgende 
frister:

2. Forebyggelsesplanen indsendes til den 
kompetente myndighed og de lokale 
myndigheder inden for følgende frister:

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 67
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid, inden 
opførelsen eller driften påbegyndes.

a) for nye virksomheder mindst seks 
måneder, inden opførelsen eller driften 
påbegyndes.

Or. ro

Begrundelse

Formålet er at gøre retsakten tydeligere.
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Ændringsforslag 68
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed ud fra de 
oplysninger, den har modtaget fra 
driftslederne i henhold til artikel 6 og 9 
eller fra inspektioner i henhold til artikel 
19, identificerer alle de kolonne 2- og 
kolonne 3-virksomheder eller grupper af 
sådanne virksomheder, hvor der må 
antages at være mulighed og sandsynlighed 
for, at følgerne af større uheld kan være 
øget på grund af disse virksomheders 
placering og nærhed samt deres beholdning 
af farlige stoffer.

1. Medlemsstaterne sørger for, at den 
kompetente myndighed ud fra de 
oplysninger, den har modtaget fra 
driftsledere i henhold til artikel 6 og 9 eller 
fra inspektioner i henhold til artikel 19, 
identificerer alle de kolonne 2- og kolonne 
3-virksomheder eller grupper af sådanne 
virksomheder, hvor der må antages at være 
mulighed og sandsynlighed for, at følgerne 
af større uheld kan være øget på grund af 
disse virksomheders placering, de 
naturlige risici i forbindelse med
virksomhedernes geografiske beliggenhed 
og nærhed samt deres beholdning af farlige 
stoffer.

Or. it

Ændringsforslag 69
Marian-Jean Marinescu

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at den 
kompetente myndighed tager 
dominoekffekten med i betragtning ved 
udarbejdelsen af eksterne 
beredskabsplaner.

Or. en
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Ændringsforslag 70
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) dokumentere, hvordan de fareområder 
og beskyttelsesområder, der skal 
afgrænses på virksomhedens areal, er 
blevet etableret på grundlag af forskellige 
scenarier for konkrete større uheld  

Or. fr

Ændringsforslag 71
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sikkerhedsrapporten indsendes til den 
kompetente myndighed inden for følgende 
frister:

3. Sikkerhedsrapporten indsendes til den 
kompetente myndighed og de lokale 
myndigheder inden for følgende frister:

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 72
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den opdaterede sikkerhedsrapport skal 
omgående indsendes til den kompetente 

Den opdaterede sikkerhedsrapport skal 
omgående indsendes til den kompetente 
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myndighed. myndighed og de lokale myndigheder.

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og
samarbejde med dem.

Ændringsforslag 73
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at de myndigheder, medlemsstaterne har 
udpeget hertil, senest et år efter i 
overensstemmelse med litra b) at have 
modtaget oplysningerne fra driftslederen 
udarbejder en ekstern beredskabsplan for 
de foranstaltninger, der skal iværksættes 
uden for virksomheden.

c) at de myndigheder, medlemsstaterne har 
udpeget hertil, senest to år efter i 
overensstemmelse med litra b) at have 
modtaget oplysningerne fra driftslederen 
udarbejder en ekstern beredskabsplan for 
de foranstaltninger, der skal iværksættes 
uden for virksomheden.

Or. fr

Begrundelse

Fristen på et år er uholdbar i betragtning af det påkrævede arbejde samt de frister i 
forbindelse med arbejdsproceduren, der ikke kan afkortes (høring af offentligheden af to 
måneders varighed, anmeldelse, godkendelse...).  Alene de administrative frister samt 
fristerne for høringerne strækker sig over mere end seks måneder.

Ændringsforslag 74
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at give de relevante informationer til 
vriksomhedens underleverandører
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Or. it

Ændringsforslag 75
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uafhængigt af de kompetente 
myndigheders pligter sørger 
medlemsstaterne for, at de interne 
beredskabsplaner, der udarbejdes i henhold 
til dette direktiv, udarbejdes efter høring af 
medarbejderne i selve virksomheden, 
herunder medarbejdere udlånt i en længere 
periode af tredjemand, og at offentligheden 
høres om de eksterne beredskabsplaner i 
forbindelse med deres udarbejdelse og 
opdatering. Medlemsstaterne sikrer, at 
høring af offentligheden foregår i 
overensstemmelse med artikel 14.

4. Uafhængigt af de kompetente 
myndigheders pligter sørger 
medlemsstaterne for, at de interne 
beredskabsplaner, der udarbejdes i henhold 
til dette direktiv, udarbejdes efter høring af 
medarbejderne i selve virksomheden, 
herunder medarbejdere udlånt i en længere 
periode af tredjemand, og at de lokale 
selskaber i virksomhedens 
aktivitetsområde samt offentligheden høres 
om de eksterne beredskabsplaner i 
forbindelse med deres udarbejdelse og 
opdatering. Medlemsstaterne sikrer, at 
høring af offentligheden foregår i 
overensstemmelse med artikel 14.

Or. it

Ændringsforslag 76
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftslederne og de udpegede myndigheder
med passende intervaller og mindst hvert 
tredje år gennemgår, afprøver og om 
nødvendigt reviderer og opdaterer de 
interne og eksterne beredskabsplaner. Ved 
gennemgangen af planerne skal der tages 
hensyn til ændringer, der er sket i de 
pågældende virksomheder eller hos de 

5. Medlemsstaterne sørger for, at de interne 
og eksterne beredskabsplaner gennemgås 
og afprøves med passende intervaller og 
mindst hvert tredje år.  Disse planer 
revideres og opdateres om nødvendigt af 
driftslederne og de udpegede 
myndigheder.
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pågældende beredskabstjenester, ny 
teknisk viden og viden om håndtering af 
større uheld.

Or. fr

Begrundelse

Den nuværende ordlyd lader forstå, at en opdatering og en revision kan være nødvendige 
hvert tredje år, men det bør være resultaterne af gennemgangen og afprøvningen, der lægges 
til grund for beslutningen herom.

Ændringsforslag 77
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne sørger for, at 
driftslederne og de udpegede myndigheder
med passende intervaller og mindst hvert 
tredje år gennemgår, afprøver og om 
nødvendigt reviderer og opdaterer de 
interne og eksterne beredskabsplaner. Ved 
gennemgangen af planerne skal der tages 
hensyn til ændringer, der er sket i de 
pågældende virksomheder eller hos de 
pågældende beredskabstjenester, ny 
teknisk viden og viden om håndtering af 
større uheld.

5. Medlemsstaterne sørger for, at de 
interne og eksterne beredskabsplaner
afprøves som en del af en simuleret 
fuldskalaøvelse mindst en gang hvert 
trejde år. Efter en vurdering af testen skal
driftslederne og de udpegede myndigheder
om nødvendigt revidere og opdatere de 
interne og eksterne beredskabsplaner. Ved 
gennemgangen af planerne skal der tages 
hensyn til ændringer, der er sket i de 
pågældende virksomheder eller hos de 
pågældende beredskabstjenester, ny 
teknisk viden og viden om håndtering af 
større uheld.

Or. fr

Ændringsforslag 78
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at der i deres 
politik for fysisk planlægning og andre 
relevante politikker samt ved disse 
politikkers gennemførelse tages hensyn til 
behovet for på lang sigt

2. Medlemsstaterne sikrer, at der i deres 
politik for fysisk planlægning og andre 
relevante politikker samt ved disse 
politikkers gennemførelse tages hensyn til 
behovet for på kort og på lang sigt

Or. fr

Ændringsforslag 79
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at opretholde passende 
sikkerhedsafstand mellem virksomheder 
omfattet af dette direktiv og boligområder, 
områder og bygninger, der benyttes af 
offentligheden, og områder, som på grund 
af deres natur er af særlig interesse eller 
særlig følsomme, vigtige trafikforbindelser 
samt rekreative områder 

a) at opretholde passende 
sikkerhedsafstand mellem virksomheder 
omfattet af dette direktiv og boligområder, 
områder og bygninger, der benyttes af 
offentligheden, vigtige trafikforbindelser 
samt rekreative områder.

Or. ro

Begrundelse

For at øge sikkerhedsniveauet er det nødvendigt at opretholde passende sikkerhedsafstand 
mellem på den ene side virksomheder omfattet af dette direktiv og på den anden side 
boligområder, områder og bygninger, der benyttes af offentligheden, vigtige 
trafikforbindelser samt rekreative områder.

Ændringsforslag 80
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at beskytte særligt følsomme 
naturområder eller områder af særlig 
interesse i nærheden af virksomheder 
omfattet af dette direktiv ved at fastsætte 
passende sikkerhedsafstande eller træffe 
andre nødvendige foranstaltninger

b) at beskytte særligt følsomme 
naturområder eller områder af særlig 
interesse i nærheden af virksomheder 
omfattet af dette direktiv ved at fastsætte 
passende sikkerhedsafstande eller træffe 
andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. ro

Begrundelse

Det bør gøres obligatorisk at beskytte særligt følsomme naturområder eller områder af særlig 
interesse i nærheden af virksomheder omfattet af dette direktiv ved at fastsætte passende 
sikkerhedsafstande eller træffe andre hensigtsmæssige foranstaltninger.

Ændringsforslag 81
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
kompetente myndigheder og 
planmyndigheder med ansvar for 
afgørelser på dette område indfører 
passende høringsprocedurer for at lette 
gennemførelsen af de i stk. 1 omhandlede 
politikker. Disse procedurer skal udformes 
på en sådan måde, at det sikres, at der 
foreligger tilstrækkelige oplysninger fra 
driftslederen om de risici, virksomheden er 
forbundet med, og en teknisk vurdering af 
disse risici, når der skal træffes sådanne 
afgørelser, for det enkelte tilfælde eller 
generelt for virksomhedstypen.

3. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
kompetente myndigheder og 
planmyndigheder med ansvar for 
afgørelser på dette område indfører 
passende høringsprocedurer i form af en 
konsekvensanalyse, hvor de sagkyndiges 
dokumenter gøres tilgængelige for 
offentligheden, for at lette gennemførelsen 
af de i stk. 1 omhandlede politikker. Disse 
procedurer skal udformes på en sådan 
måde, at det sikres, at der foreligger 
tilstrækkelige oplysninger fra driftslederen 
om de risici, virksomheden er forbundet 
med, og en teknisk vurdering af disse risici, 
når der skal træffes sådanne afgørelser, for
de enkelte tilfælde og generelt for 
virksomhedstypen.

Or. fr
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Ændringsforslag 82
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at driftsledere i 
kolonne 2-virksomheder på den 
kompetente myndigheds anmodning 
tilvejebringer tilstrækkelige oplysninger 
om risiciene ved deres virksomhed til brug 
for fysisk planlægning.

Medlemsstaterne sikrer, at driftsledere i 
kolonne 2-virksomheder på den 
kompetente myndigheds eller de lokale 
myndigheders anmodning tilvejebringer 
tilstrækkelige oplysninger om risiciene ved 
deres virksomhed til brug for fysisk 
planlægning.

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 83
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sørger for, at den i 
stk. 3 foreskrevne konsekvensanalyse 
omfatter en vurdering af forskellige 
scenarier under hensyntagen til risici for 
overtryk, og /eller toksiske virkninger 
og/eller termiske virkninger, og fører til 
en kortlægning af de forskellige farezoner 
inden for og uden for virksomhedens 
område.  På baggrund af denne 
kortlægning fastlægger de kompetente 
myndigheder beskyttelsesområderne uden 
for virksomhedens område, som der tages 
hensyn til ved den fysiske planlægning.  
På baggrund af denne kortlægning 
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fastlægger driftslederne fareområderne 
inden for virksomhedens område.
Der kan ikke gives tilladelse til offentligt 
tilgængelige bygninger eller boliger i 
beskyttelsesområder, hvor der foreligger 
betydelige sundhedsrisici.

Or. fr

Ændringsforslag 84
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V 
anførte oplysninger permanent er 
tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form. Disse oplysninger 
revideres og opdateres i det fornødne 
omfang mindst en gang om året.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i bilag V, 
del 1 og 2, anførte oplysninger permanent 
er tilgængelige for offentligheden, også i 
elektronisk form, og at de i bilag V, del 3, 
anførte oplysninger gøres tilgængelige for 
offentligheden efter anmodning. Disse 
oplysninger revideres og opdateres i det 
fornødne omfang mindst en gang om året.

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår inspektionsrapporterne og fortegnelsen over farlige stoffer, kan der være 
økonomiske eller sikkerhedsmæssige grunde til kun at udlevere sådanne oplysninger til 
offentligheden efter anmodning. Medlemsstaterne kan så selv afgøre, hvorvidt de anser det for 
hensigtsmæssigt at pålægge driftslederne også at lægge disse oplysninger ud på internettet. 
Som det fremgår af ændringerne til bilag V, bør driftslederne være forpligtede til at redegøre 
på alment forståelig vis for farlige stoffer via internettet og til at angive, hvornår et anlæg er 
blevet inspiceret, og hvor der kan søges om adgang til inspektionsrapporter.

Ændringsforslag 85
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne skal sikre, at 
driftslederne en gang om året som led i en 
gennemsigtigheds- og samrådspolitik 
arrangerer et møde til udveksling af 
informationer og faglig viden om 
spørgsmål vedrørende virksomhedens 
ledelse inden for rammerne af et lokalt 
informationsudvalg bestående af 
repræsentanter for fem grupper: 
lokalforvaltningen, lokale folkevalgte 
repræsentanter, personalerepræsentanter, 
borgerforeninger og 
beboerrepræsentanter samt driftslederen.   
Såfremt der findes flere anlæg inden for 
samme geografiske område, kan de 
forskellige driftsledere for de disse anlæg 
indgå i dette lokale informationsudvalg.

Or. fr

Ændringsforslag 86
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Anmodninger om indsigt i oplysninger 
omhandlet i stk. 2, litra a), b) og c), 
behandles i overensstemmelse med artikel 
3 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF.

3. Indsigt i oplysninger omhandlet i stk. 1 
og 2, behandles i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger og om 
ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.

Or. en

Begrundelse

Eftersom de oplysninger, der henvises til i stk. 2, litra a), bør være frit tilgængelige uden 
særlig anmodning, er det ikke korrekt at anvende "anmodninger om indsigt" i dette stykke. 
Desuden bør hele stk. 1 og 2 være i overensstemmelse med hele direktiv 2003/4/EF.
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Ændringsforslag 87
Silvia-Adriana Ticău

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at underrette den kompetente 
myndighed.

a) at underrette den kompetente myndighed 
og de lokale myndigheder.

Or. ro

Begrundelse

I borgernes interesse bør driftslederne holde de lokale myndigheder underrettet og 
samarbejde med disse.

Ændringsforslag 88
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) i tilfælde af påvist skade på miljøet og 
overalt, hvor det er muligt, at genoprette 
den oprindelige miljømæssige situation og 
på behørig vis kompensere den berørte 
befolkning i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets direktiv 2004/35/EF 
af 21. april 2004 om miljøansvar for så 
vidt angår forebyggelse og afhjælpning af 
miljøskader1

_______________

1EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56.

Or. it
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Ændringsforslag 89  
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) om driftslederen deltager i EU-
ordningen for miljøledelse og miljørevision 
(EMAS) i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009.

c) om driftslederen deltager i EU-
ordningen for miljøledelse og miljørevision 
(EMAS) i henhold til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 
eller i en tilsvarende anerkendt ordning 
for miljøledelse.

Or. fr

Begrundelse

Det bør også være muligt at støtte sig på andre anerkendete miljøledelsessystemer end EMAS, 
f. eks. ISO, som meget ofte anvendes af internationalt etablerede virksomheder. Dette krav er 
i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt a) i bilag III til det foreliggende forslag til 
direktiv.  

Ændringsforslag 90
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Inspektioner skal så vidt muligt
koordineres med inspektioner, der 
foretages i henhold til anden 
unionslovgivning, og kombineres med 
dem, hvor det er hensigtsmæssigt.

8. Inspektioner skal koordineres med 
inspektioner, der foretages i henhold til 
anden unionslovgivning, især Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/75/EU af 24. november 2010 om 
industrielle emissioner (integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening)1, og i videst muligt omfang 
kombineres med dem.
______________
1EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17.
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Or. en

Ændringsforslag 91
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Anmodninger om indsigt i oplysninger, 
som de kompetente myndigheder har 
modtaget i henhold til dette direktiv, kan
afvises, når betingelserne i artikel 4, stk. 2, 
i direktiv 2003/4/EF er opfyldt.

2. Adgang til oplysninger i henhold til 
dette direktiv kan begrænses, når 
betingelserne i artikel 4, stk. 2, i direktiv 
2003/4/EF er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 92
Edit Herczog

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24.

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24. 
Kommissionen vurderer senest seks 
måneder efter vedtagelsen af en tilpasning 
af forordning (EF) 1272/2008 til den 
tekniske udvikling, hvorvidt det er 
påkrævet at tilpasse bilag I i lyset af et 
stofs farepotentiale med hensyn til større 
uheld og kriterierne for anvendelse af 
artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
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forordningen) og ændringerne heri bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-
forordningen i sagens natur vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 93
Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24.

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24. 
Kommissionen vurderer senest seks 
måneder efter vedtagelsen af en tilpasning 
af forordning (EF) 1272/2008 til den 
tekniske udvikling, hvorvidt det er 
påkrævet at tilpasse bilag I i lyset af et 
stofs farepotentiale med hensyn til større 
uheld og kriterierne for anvendelse af 
artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) og ændringerne heri bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-
forordningen i sagens natur vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 94
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I-VII til den 
tekniske udvikling gennem delegerede 
retsakter vedtaget af Kommissionen i 

Medmindre andet gælder i henhold til 
artikel 4, tilpasses bilag I, del 3, og bilag 
II-VI til den tekniske og videnskabelige
udvikling gennem delegerede retsakter 
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overensstemmelse med artikel 24. vedtaget af Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 24.

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at ændre bilag I, del 3 (som ændrer anvendelsesområdet, men kun i 
meget specifikke situationer) og bilag II-VI ved hjælp af delegerede retsakter. Ændringer af 
bilag I, del 1 og 2, og af bilag VII kan imidlertid få stor indvirkning på anvendelsesområdet 
og bør derfor behandles ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure.

Ændringsforslag 95
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vurderer i samråd med 
Rådet senest seks måneder efter 
vedtagelsen af en tilpasning af forordning 
(EF) 1272/2008 til den tekniske udvikling, 
hvorvidt det er påkrævet at tilpasse bilag I 
i lyset af et stofs farepotentiale med 
hensyn til større uheld og kriterierne for 
anvendelse af artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Tilpasning af Seveso-direktivets anvendelsesområde til forordning (EF) 1272/2008 (CLP-
forordningen) og ændringerne heri bør gøres til en løbende proces, eftersom CLP-
forordningen i sagens natur vedrører en dynamisk proces.

Ændringsforslag 96
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag I – del I – afsnit P – kasse 1
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Kommissionens forslag

P1a EKSPLOSIVER (jf. note 8)
- Ustabile eksplosiver eller 
- Eksplosiver, gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 eller
- Stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber 

efter metode A.14 i forordning (EF) 440/2008 (jf. note 9) 
og ikke tilhører fareklasserne Organiske peroxider eller 
Selvnedbrydende stoffer og blandinger

10 50

Ændringsforslag

P1a Eksplosiver
- Ustabile eksplosiver eller
- Eksplosiver, gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6 eller
- For stoffer og blandinger, der ikke er klassificeret under klasse 

1 i henhold til FN’s anbefalinger om transport af farlige 
produkter i Manual of Tests and Criteria: stoffer eller 
blandinger, som har eksplosive egenskaber efter metode A.14 i 
forordning (EF) 440/2008 (jf. note 9) og ikke tilhører 
fareklasserne oxiderende stoffer, organiske peroxider eller 
selvnedbrydende stoffer eller blandinger

10 50

Or. fr

Begrundelse

Denne klassificering inkluderer produkter, der i henhold til CLP-forordningen er klassificeret 
som eksplosive, men også stoffer eller blandinger, som har eksplosive egenskaber efter 
metode A.14 i forordning (EF) 440/2008.  Af hensyn sammenhæng og klarhed er det 
ønskværdigt at begrænse sig til klassifikationskriterierne i CLP-forordningen både for 
eksplosiver og for andre kategorier og  ikke tage hensyn til andre klassifikationsmetoder.

Ændringsforslag 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – del 1 – afsnit E – kasse 1 og 2
Kommissionens forslag

Afsnit 'E' - MILJØFARER
E1 Farlig for vandmiljøet, kategori
Akut 1 eller Kronisk 1 100 200

E2 Farlig for vandmiljøet, kategori
Kronisk 2 200 500
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Ændringsforslag

Afsnit 'E' - MILJØFARER
E1 Farlig for vandmiljøet, kategori
Akut 1 eller Kronisk 1 (stoffer med M≥10) 100 200

E2 Farlig for vandmiljøet, kategori
Akut 1 og Kronisk 1 (stoffer med M=1 og blanding) 500 1000

E3 Farlig for vandmiljøet, kategori
Kronisk 2 1000 2500

Or. fr

Begrundelse

Klassifikationsændringerne i forordning (EF) 1272/2008 (CLP-forordningen) afspejler sig 
ikke på passende vis i Kommissionens forslag, for så vidt angår farer for miljøet. Som følge 
heraf vil flere virksomheder kunstigt falde ind under Seveso-direktivets bestemmelser, selv om 
de ikke frembyder nye risici for større uheld. Visse ændringer i tærskelmængderne under 
miljøfarer er ikke blevet tilpasset ændringerne i klassifikationsbestemmelserne, navnlig den 
anden tilpasning af CLP-forordningen til den tekniske udvikling.

Ændringsforslag 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Bilag I – del 2 – kasse 37 a (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Natriumhypochlorit, opløsning … % 
aktivt chlor 7681-52-9 200 500

Or. fr

Begrundelse

Klassifikationsændringerne til forordning (EF) 1272/2008 afspejler sig ikke på passende vis i 
Kommissionens forslag, for så vidt angår blandinger, der indeholder natriumhypochlorit. 
Dette stofs koncentrationsgrænse for akut vandtoksicitet blev ændret ved vedtagelsen af CLP-
forordningen, hvilket har haft indvirkning på klassifikationen af blandinger uden dog at 
forøge risikoen for større uheld. Mere end 200 virksomheder, lagerbygninger og SMV’er vil 
således falde under bestemmelserne i Seveso-direktivet, hvilket vil medføre omkostninger på 
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3-4 mio. euro for myndighederne og erhvervslivet.  

Ændringsforslag 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – del 2 – kasse 37 b (ny)
Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Æteriske olier og lignende stoffer (note 
19 a): 1000 5000

Or. fr

Begrundelse

Tærskelværdierne for fare for vandmiljø tager ikke hensyn til klassifikationsændringerne i 
forordning (EF) 1272/2008. Tærskler på 1000/5000 ton ville være mere passende for disse 
varer, der stammer fra landbrugsproduktionen, og som emballeres og oplagres i 180 kg-
nettovægtstønder, som ikke udgør nogen fare for en dominoeffekt, når de opbevares på ét 
enkelt, afspærret område. Et stort antal virksomheder – heraf mange SMV'er, der er 
specialiseret i fremstilling, oplagring, distribution eller blanding af æteriske olier – vil 
således falde ind under Seveso-bestemmelserne, selv om de ikke frembyder nogen ny risiko for 
større uheld.

Ændringsforslag 100
Vicky Ford

Forslag til direktiv
Bilag I – noter til bilag I – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Ved fastsættelsen af 
tærskelmængderne lades blandinger 
klassificeret som miljøfarlige under afsnit 
E1 og E2 i del 2 ude af betragtning, hvis 
de er emballeret i begrænsede mængder 
(enkelt emballage maks. 5 liter/5 kg og 
kombineret emballage maks. 30 kg).   
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Or. en

Begrundelse

Ligesom det er tilfældet med transport, er emballage en måde til at reducere risikoen for 
utilsigtet udslip i miljøet. Dette ændringsforslag bringer direktivet i overensstemmelse med de 
fastsatte standarder i den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad 
vej (ADR 2011).

Ændringsforslag 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag I – noter til bilag I – punkt 19 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

19 a. Æteriske olier og lignende stoffer 
(1000/5000):
Dette gælder for æteriske olier og 
lignende stoffer som defineret i ISO-
standard 9235 med undtagelse af stoffer 
klassificeret som akut toksiske, kategori 1 
- alle eksponeringsveje, kategori 2 - alle 
eksponeringsveje og kategori 3 - dermal 
eksponering og indånding (jf. note 7) 
samt stoffer klassificeret under specifik 
målorgantoksicitet (STOT) - enkel 
eksponering, kategori 1.

Or. fr

Begrundelse

Tærskelværdierne for fare for vandmiljø tager ikke hensyn til klassifikationsændringerne i 
forordning (EF) 1272/2008. Tærskler på 1000/5000 ton ville være mere passende for disse 
varer af landbrugsoprindelse, der emballeres og oplagres i 180 kg-nettovægtstønder, som 
ikke udgør nogen fare for en dominoeffekt, når de opbevares på ét enkelt, afspærret område. 
Et stort antal virksomheder – heraf mange SMV'er, der er specialiseret i fremstilling, 
oplagring, distribution og blanding af æteriske olier – vil således falde ind under Seveso-
bestemmelserne, selv om de ikke frembyder nogen risiko for større uheld.

Ændringsforslag 102
Patrizia Toia
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Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskrivelse af dens beliggenhed og dens 
omgivelser, herunder den geografiske 
beliggenhed, meteorologiske, geologiske, 
hydrografiske data og eventuelt dens 
historie

a) beskrivelse af dens beliggenhed samt en 
passende vurdering af de herved 
forbundne naturbetingede risici, dens 
omgivelser, herunder den geografiske 
beliggenhed, meteorologiske, geologiske, 
hydrografiske data og eventuelt dens 
historie

Or. it

Ændringsforslag 103
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Beskrivelse af de områder, som må 
påregnes at kunne blive berørt af et større 
uheld.

d) beskrivelse af de områder, som må 
påregnes at kunne blive berørt af et større 
uheld, samt afgrænsning af fareområder 
og beskyttelsesområder.

Or. fr

Ændringsforslag 104
Patrizia Toia

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og 
produktioner i de dele af virksomheden, 
som er vigtige ud fra et 
sikkerhedssynspunkt, af kilder til risiko for 
større uheld samt af forhold, hvorunder et 
sådant uheld kunne indtræffe, tillige med 

a) beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og 
produktioner samt identificering af 
underleverandører i de dele af 
virksomheden, som er vigtige ud fra et 
sikkerhedssynspunkt, af kilder til risiko for 
større uheld samt af forhold, hvorunder et 
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en beskrivelse af de planlagte 
forebyggende foranstaltninger

sådant uheld kunne indtræffe, tillige med 
en beskrivelse af de planlagte 
forebyggende foranstaltninger

Or. it

Ændringsforslag 105
Jean-Pierre Audy

Forslag til direktiv
Bilag II – punkt 5 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) beskrivelse af evalueringen af de 
finansielle konsekvenser af et uheld med 
farlige stoffer og af de gennemførte 
foranstaltninger til at afhjælpe et sådant 
uheld, navnlig ved hjælp af en specifik 
forsikringsaftale og/eller en passende 
egenkapital.

Or. fr

Ændringsforslag 106
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag III – punkt b – underpunkt v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) Sikkerhedskultur - foranstaltninger til 
evaluering og forbedring af 
sikkerhedskulturen.

v) risikokontrol i forbindelse med 
forældelse af udstyr: oversigt over udstyr i 
virksomheden, beskrivelse af udstyrets 
oprindelige tilstand pr. 1. juni 2015 eller 
på den dag, det tages i brug, hvis denne 
dag ligger senere;  forelæggelse af den 
anvendte strategi til inspektion af 
udstyrets tilstand (ordninger, hyppighed, 
metoder osv.) og til fastlæggelse af 
opfølgning på disse inspektioner 
(metodologi for resultatanalyse, kriterier 
for udløsning af korrigerende 
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reparations- eller 
udskiftningsforanstaltninger osv.).  
Begrundelsen for disse aspekter af 
strategien skal være baseret på tænkelige 
nedbrydningsformer, forelæggelse af en 
opfølgende metodologi for tilsynet med 
resultaterne af inspektionerne og 
opfølgningen heraf, samt på en 
metodologi for eventuelle indgreb, som 
iværksættes i lyset af disse resultater 

Or. fr

Begrundelse

Forslaget om et nyt punkt om sikkerhedskultur under sikkerhedsledelsessystemerne 
forekommer vagt. Den europæiske industripark ældes og fornyes kun i ringe omfang. God 
sikkerhed kræver, at der træffes tilpasningsforanstaltninger (styrket overvågning, udskiftning 
af de mest slidte dele osv.) i den daglige drift i forhold til, hvad der var praksis, da anlæggene 
var nye.

Ændringsforslag 107
Michèle Rivasi

Forslag til direktiv
Bilag IV – del 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Foranstaltninger til begrænsning af 
risikoen for personer på virksomheden, 
herunder alarmsystemer og angivelse af 
hvordan personer på virksomheden skal 
forholde sig i tilfælde af alarm.

c) Foranstaltninger til begrænsning af 
risikoen for personer på virksomheden, 
bl.a. i fareområderne, herunder 
alarmsystemer og angivelse af hvordan 
personer på virksomheden skal forholde sig 
i tilfælde af alarm.

Or. fr

Ændringsforslag 108
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag IV – del 1 – litra e a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) Foranstaltninger til uddannelse af 
medarbejdere i de opgaver, de forventes at 
udføre, og om nødvendigt koordinering 
heraf med beredskabstjenester uden for 
virksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 109
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenfattende oplysninger om 
inspektioner foretaget i henhold til artikel 
19 og de vigtigste konklusioner fra de 
seneste inspektioner med henvisninger 
og/eller links til inspektionsplanen for 
virksomheden.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at ophæve denne bestemmelse i betragtning af den store risiko ved 
en offentliggørelse af de konstaterede mangler i Seveso-virksomhederne med hensyn til 
potentielt misbrug til terrorisme og risiko for  industrispionage. 

Ændringsforslag 110
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag V – del 1 – punkt 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Sammenfattende oplysninger om 
inspektioner foretaget i henhold til artikel 
19 og de vigtigste konklusioner fra de 

6. Konklusioner fra inspektioner foretaget 
i henhold til artikel 19 og de vigtigste 
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seneste inspektioner med henvisninger 
og/eller links til inspektionsplanen for 
virksomheden.

konklusioner fra de seneste inspektioner.

Or. en

Ændringsforslag 111
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag V – del 2 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kort beskrivelse af de væsentligste typer 
uheldsscenarier og de vigtigste hændelser, 
der kan være med til at udløse hvert af 
disse scenarier.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Af samme årsager, som er nævnt i del 1 til dette bilag, er det absolut nødvendigt at undlade 
offentliggøre de væsentligste typer uheldsscenarier og i endnu mindre grad de hændelser, der 
kan udløse sådanne scenarier. De eneste oplysninger, der vil kunne offentliggøres, er de ikke-
tekniske sammendrag af risikoanalysen.

Ændringsforslag 112
Alajos Mészáros

Forslag til direktiv
Bilag VI – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Seks tilskadekomne i virksomheden 
med efterfølgende hospitalsophold på 
mindst 24 timer.

b) Mindst to tilskadekomne i 
virksomheden med efterfølgende 
hospitalsophold på mindst 24 timer.

Or. en
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Ændringsforslag 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Forslag til direktiv
Bilag VII – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver form for stof eller blanding, der er 
toksisk eller meget toksisk for 
vandorganismer, og som er pakket i 
lagerenheder (tønder…) svarende til eller 
mindre end 0,2% af den vægt, der fremgår 
af bilag 1, del 1, kolonne 2 (dvs. 400 kg og 
200 kg for henholdsvis stoffer og 
blandinger, der er toksiske/meget toksiske 
over for vandorganismer), indgår ikke i 
den samlede tilstedeværende mængde, 
hvis de er lagret på et sted inden for 
virksomhedens område, hvor et utilsigtet 
udslip af indholdet ikke kan udløse et 
større uheld på anlægget som følge af en 
dominoeffekt, og forudsat at 
opbevaringsstedet udgør et afspærret og 
samlet område. 

Or. fr

Begrundelse

Opbevaring af en mindre beholdning af et miljøtoksisk stof bør lades ude af betragtning på 
grund af den mængde, der er sluppet ud. Udslip af et miljøtoksisk stof lagret i en mindre 
beholdning har ikke de samme miljømæssige konsekvenser som et udslip fra en 
oplagringstank.


