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Muudatusettepanek 30
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Suurõnnetuse tagajärjed on sageli 
rängad, nagu seda on näidanud Sevesos, 
Bhopalis, Schweizerhalles, Enschedes, 
Toulouse'is ja Buncefieldis toimunud 
katastroofid. Suurõnnetuse mõju võib 
kanduda ka üle riigipiiride. Seega tuleb 
võtta asjakohased ennetavad meetmed, et 
tagada kogu ELi ulatuses kodanike, 
kogukondade ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse.

(2) Suurõnnetuse tagajärjed on sageli 
rängad, nagu seda on näidanud Sevesos, 
Bhopalis, Schweizerhalles, Enschedes, 
Toulouse'is ja Buncefieldis toimunud 
katastroofid. Suurõnnetuse mõju võib 
kanduda ka üle riigipiiride. Seega tuleb 
võtta asjakohased ennetavad meetmed, et 
tagada kogu ELi ulatuses kodanike, 
kogukondade ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Seega tuleb 
praegust kõrget kaitsetaset säilitada ja 
võimaluse korral veelgi tõsta.

Or. lt

Muudatusettepanek 31
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Allahankijad on sageli suurõnnetuste 
põhjustajad või on nende tekkimisega 
seotud. 

Or. it

Muudatusettepanek 32
Juozas Imbrasas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4



PE469.779v02-00 4/45 AM\874020ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seepärast on olemasoleva kaitsetaseme 
säilitamise ja edasise tõstmise tagamiseks 
asjakohane asendada direktiiv 96/82/EÜ, 
muutes sätted tõhusamaks ning vähendades 
võimaluse korral tarbetut halduskoormust 
menetluste sujuvamaks muutmise ja 
lihtsustamise abil, kuid mööndusteta 
ohutusele. Samas peavad uued sätted 
olema selged, seostatud ja kergesti 
mõistetavad, et muuta rakendamine ja 
jõustatavus paremaks.

(4) Seepärast on olemasoleva kaitsetaseme 
säilitamise ja edasise tõstmise tagamiseks 
asjakohane asendada direktiiv 96/82/EÜ, 
muutes sätted tõhusamaks ning vähendades 
võimaluse korral tarbetut halduskoormust 
menetluste sujuvamaks muutmise ja 
lihtsustamise abil, kuid mööndusteta 
ohutusele. Samas peavad uued sätted 
olema selged, seostatud ja kergesti 
mõistetavad, et muuta rakendamine ja 
jõustatavus paremaks, ning et säilitada 
tervise- ja keskkonnakaitse tase ja seda 
veelgi parandada.

Or. lt

Muudatusettepanek 33
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(6) Suurõnnetuse tagajärjed võivad olla 
piiriülesed ning sellega seotud ökoloogilisi 
ja majanduslikke kulusid ei kanna mitte 
üksnes kahjustatud käitis, vaid ka 
asjaomane liikmesriik. Seepärast on vaja
kehtestada ohutus- ja ohtude ärahoidmise
meetmed ning neid kohaldada, et vältida 
võimalike õnnetuste tekkimist, vähendada 
õnnetuste tekkimise ohtu ja leevendada 
nende võimalikke tagajärgi, mis
võimaldaks tagada kõrgetasemelise kaitse 
kogu ELi ulatuses. Liikmesriigid peaksid 
igal võimalusel vahetama häid tavasid.

Or. lt
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Muudatusettepanek 34
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 35
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Käitlejad peaksid suutma tõendada 
oma võimet tulla toime ohtlike ainetega 
seotud õnnetuste tagajärgedega, näiteks 
konkreetse kindlustuslepingu abil 
teadaolevalt maksejõulise ettevõttega või 
piisava omakapitali olemasoluga. 
Kõnealust asjaolu tuleks arvesse võtta 
selleks, et ohtlike ainetega seotud 
õnnetuste tagajärgedega ei kaasneks 
riiklikke kulusid, vaid et neid arvestataks 
omahinnas.
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Or. fr

Muudatusettepanek 36
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12 a. Selleks et vähendada suurõnnetuste 
ohtu ja doominoefekti tekkimist, tuleb 
arvestada nõuetekohaselt ettevõtte või 
käitise territooriumil leiduvate ohtlike 
looduslike allikate ja kasutatavate 
tehniliste ressursside vastastikust mõju. 

Or. it

Muudatusettepanek 37
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Elamurajoonide, ühiskondliku 
kasutamise seisukohast oluliste alade ja 
looduse poolest erilist huvi pakkuvate või 
eriti tundlike alade paremaks kaitsmiseks 
tuleb liikmesriikides kohaldada 
maakasutuse või muid asjakohaseid 
põhimõtteid, et pikemas perspektiivis 
võetaks arvesse vajadust säilitada selliste 
alade ja sellist ohtu kujutavate käitiste 
vahel sobiv vahemaa ning et olemasolevate 
käitiste puhul võetaks arvesse täiendavaid 
tehnilisi meetmeid, et oht inimestele ei 
suureneks. Otsuste tegemisel tuleb arvesse 
võtta piisaval määral teavet riskide kohta ja 
nendega seotud tehnilisi nõuandeid.
Halduskoormuse vähendamiseks tuleb 
menetlused võimaluse korral ühitada 
muudest ELi õigusaktidest tulenevate

(15) Elamurajoonide, ühiskondliku 
kasutamise seisukohast oluliste alade ja 
looduse poolest erilist huvi pakkuvate või 
eriti tundlike alade paremaks kaitsmiseks 
tuleb liikmesriikides kohaldada
maakasutuse või muid asjakohaseid 
põhimõtteid, et pikemas perspektiivis 
võetaks arvesse vajadust säilitada selliste 
alade ja sellist ohtu kujutavate käitiste 
vahel sobiv vahemaa ning et olemasolevate 
käitiste puhul võetaks arvesse täiendavaid 
tehnilisi meetmeid, et oht inimestele ei 
suureneks. Otsuste tegemisel tuleb arvesse 
võtta piisaval määral teavet riskide kohta ja 
nendega seotud tehnilisi nõuandeid.
Halduskoormuse vähendamiseks eelkõike 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 
jaoks tuleb menetlused ja meetmed
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menetlustega. võimaluse korral ühitada muudest
asjakohastest ELi õigusaktidest tulenevate
menetluste ja meetmetega.

Or. en

Muudatusettepanek 38
Rolandas Paksas

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Suurõnnetuse korral asjakohaste 
päästemeetmete võtmise tagamiseks peab 
käitaja teatama õnnetusest viivitamata 
pädevatele asutustele ja edastama neile 
teabe, mille põhjal on võimalik hinnata 
kõnealuse õnnetuse mõju.

(19) Suurõnnetuse korral asjakohaste 
päästemeetmete võtmise tagamiseks peab 
käitaja teatama õnnetusest viivitamata 
pädevatele asutustele ja edastama neile 
teabe, mille põhjal on võimalik hinnata 
kõnealuse õnnetuse mõju inimeste 
tervisele, nende varale ja keskkonnale, et 
hoida ära sellise õnnetuse kordumine.

Or. lt

Muudatusettepanek 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Suurõnnetuse korral asjakohaste 
päästemeetmete võtmise tagamiseks peab 
käitaja teatama õnnetusest viivitamata 
pädevatele asutustele ja edastama neile 
teabe, mille põhjal on võimalik hinnata 
kõnealuse õnnetuse mõju.

(19) Suurõnnetuse korral asjakohaste 
päästemeetmete võtmise tagamiseks peab 
käitaja teatama õnnetusest viivitamata 
pädevatele asutustele ja ka kohalikele 
ametiasutustele ning edastama neile teabe, 
mille põhjal on võimalik hinnata kõnealuse 
õnnetuse mõju.

Or. ro
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Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Igale määruse (EÜ) nr 1272/2008 
kohandamisele tehnika arenguga peaks 
järgnema käesoleva direktiivi I lisa 
kohandamise vajaduse hindamine. See 
võimaldaks tagada funktsionaalse seose 
nende kahe õigusakti vahel ning tagaks 
inimeste tervise ja keskkonna kaitstuse 
kõrge taseme.

Or. fr

Muudatusettepanek 41
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Pärast määruse (EÜ) nr 1272/2008 
kohandamist tehnika arenguga tuleks 
süstemaatiliselt hinnata käesoleva 
direktiivi I lisa kohandamise vajadust. See 
tagaks toimiva seose nende kahe õigusakti 
vahel ning samas säilitaks inimeste tervise 
ja keskkonna kaitstuse kõrge taseme.

Or. en

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala kohandamine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) peaks 
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muutuma pidevaks protsessiks, kuna CLP on loomu poolest dünaamiline protsess.

Muudatusettepanek 42
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Pärast määruse (EÜ) nr 1272/2008 
kohandamist tehnika arenguga tuleks 
süstemaatiliselt hinnata käesoleva 
direktiivi I lisa kohandamise vajadust, et 
tagada nende kahe õigusakti vahel toimiv 
side.

Or. en

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala kohandamine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) peaks 
muutuma pidevaks protsessiks, kuna CLP on loomu poolest dünaamiline protsess.

Muudatusettepanek 43
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(23) Käesoleva direktiivi kohandamiseks 
tehnika ja teaduse arenguga ning 
direktiivi I lisa 3. osa ja II kuni VI lisa
muutmiseks tuleks komisjonile delegeerida
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 kohaselt volitused õigusaktide 
vastuvõtmiseks. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks ettevalmistava töö 
läbi asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
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asjakohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse põhjendus kooskõlla uute, delegeeritud õigusakte puudutavate 
standardklauslitega. Lisaks täpsustatakse sellega, et delegeeritud õigusaktidega peaks olema 
võimalik muuta I lisa 3. osa (millega muudetakse reguleerimisala, kuid vaid teatavatel 
konkreetsetel juhtudel) ja II kuni VI lisa. Muudatused I lisa 1. ja 2. osas ning VII lisas võivad 
aga reguleerimisala märkimisväärselt mõjutada ning seega tuleks neid käsitleda 
seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 44
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) mineraalide tootmine (otsimine, 
kaevandamine ja töötlemine) kaevandustes, 
karjäärides või puuraukudest, välja 
arvatud gaasi maa-alune ladustamine 
looduslikes kihtides ja mahajäetud 
kaevandustes ning keemilised ja termilised 
töötlemistoimingud ja nende toimingutega 
kaasnev ladustamine, millega seoses 
kasutatakse I lisas määratletud ohtlikke 
aineid;

e) mineraalide kasutamine (uurimine, 
kaevandamine ja töötlemine) kaevandustes, 
karjäärides või puuraukudes, välja arvatud 
keemilised ja termilised 
töötlemistoimingud ja nende toimingutega 
kaasnev ladustamine, millega seoses 
kasutatakse I lisas määratletud ohtlikke 
aineid;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Enne käesoleva direktiivi 
reguleerimisulatuse laiendamist tuleks 
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korraldada mõjuhindamine.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „uus käitis” – käitis, mis on äsja ehitatud 
või mis alles ootab käivitamist;

4. „uus käitis” – käitis, mis käivitatakse 
pärast 2015. aasta 31. maid;

Or. en

Muudatusettepanek 47
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „uus käitis” – käitis, mis on äsja 
ehitatud või mis alles ootab käivitamist;

4. „uus käitis” – käitis, mis alles ootab 
käivitamist;

Or. fr

Selgitus

Määratlus „äsja ehitatud” on väga ebamäärane ja seda võidakse mitmeti tõlgendada.

Muudatusettepanek 48
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. „rajatis” – tehniline üksus käitises, 7. „rajatis” – käitise tehniline üksus, milles 
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milles toodetakse, kasutatakse, käideldakse 
või ladustatakse (sh maa all) ohtlikke 
aineid ning mis hõlmab kõiki rajatise tööks 
vajalikke seadmeid, struktuure, torusid, 
masinaid, tööriistu, erakasutuses olevaid 
haruraudteid, dokke, rajatist teenindavaid 
lossimiskaisid, maabumissildu, ladusid ja 
muid samalaadseid ehitisi, ka 
ujuvkonstruktsiooniga;

toodetakse, kasutatakse, käideldakse või 
ladustatakse (sh maa all) ohtlikke aineid
ning mis hõlmab kõiki rajatise tööks 
vajalikke seadmeid, struktuure, torusid, 
masinaid, tööriistu, erakasutuses olevaid 
haruraudteid, dokke, rajatist teenindavaid 
lossimiskaisid, maabumissildu, ladusid ja 
muid samalaadseid ehitisi, ka 
ujuvkonstruktsiooniga;

Or. fr

Selgitus

Algse sõnastuse säilitamise korral kuuluksid kõik Seveso käitise rajatised Seveso 
kategooriasse, kuid see ei oleks kooskõlas ühenduse õigusega, mis on sätestatud Seveso II 
direktiivis. Seveso II direktiivi praeguse sõnastuse kohaselt viidatakse tehnilisele üksusele 
käitises, milles toodetakse (..); saksakeelses versioonis aga viidatakse tehnilisele üksusele. 
Seega tuleb viidata rajatisele, mitte käitisele.

Muudatusettepanek 49
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. „asjakohane ohutu kaugus” –
minimaalne kaugus, kust ei saa 
registreerida võimalikku negatiivset mõju 
inimeste tervisele või keskkonnale 
suurõnnetuse korral;

Or. en

Muudatusettepanek 50
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 18 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. „ohutsoonid” – alad, kus on 
õnnetuse korral oht saada surma või 
pöördumatuid kahjustusi;

Or. fr

Muudatusettepanek 51
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. „doominoefekt” – võimalus, et 
käitises toimub suurõnnetus, mille 
põhjustab kõnealuse käitise läheduses 
toimunud õnnetus kas muus käitises või 
objektil, mis ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse.

Or. en

Muudatusettepanek 52
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 b. „kaitsetsoonid” – märkimisväärse 
terviseriskiga alad.

Or. fr

Muudatusettepanek 53
Alajos Mészáros
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui käesoleva direktiivi VII lisas 
sätestatud kriteeriumide kohaselt on ilmne, 
et teatavate I lisa 1. või 2. osas nimetatud 
ainete või segude puhul puudub teatavatel 
tingimustel suurõnnetuse võimalus 
eelkõige seoses nende füüsilise kuju, 
omaduste, klassi, kontsentratsiooni või 
tavakohase pakendamisega, ning nende 
suhtes tuleks seetõttu kohaldada erandit,
võib komisjon vastavalt artiklile 24 vastu 
võtta delegeeritud õigusaktid, et kanda 
sellised ained ja segud koos kohaldatavate 
tingimustega I lisa 3. osasse.

Or. en

Selgitus

Tuleks täpsustada, et lõikega 1 ei arvata aineid ja segusid täielikult reguleerimisalast välja, 
vaid see on mõeldud juhtudeks, mil ained ja segud ei saa selgelt kindlaksmääratud tingimustel 
põhjustada suurõnnetuse ohtu seoses nende füüsilise kuju, omaduste, klassi, kontsentratsiooni 
või tavakohase pakendamisega. Ainete ja segude suhtes kohaldatakse erandit vaid juhul, kui I 
lisa 3. osas sätestatud tingimused on täidetud. Kuna tegemist on vaid väga konkreetsete 
juhtudega, oleks delegeeritud õigusaktide kasutamine vastuvõetav.

Muudatusettepanek 54
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on käesoleva 
artikli lõikes 4 osutatud kriteeriumide 
kohaselt esitatud piisav põhjendus, et 
konkreetses käitises või selle mis tahes 
osas olevad ning I lisa 1. või 2. osas 
nimetatud teatavad ained ei ole 
suurõnnetusohtlikud seoses käitisele 
omaste tingimustega (nt aine pakendamise 

3. Ilma, et see piiraks lõike 1 kohaldamist 
ning juhul, kui VII lisas osutatud 
kriteeriumide kohaselt on esitatud 
põhjendus, et konkreetses käitises või selle 
mis tahes osas olevad ning I lisa 1. või 2. 
osas nimetatud teatavad ained ei ole 
suurõnnetusohtlikud seoses käitisele 
omaste tingimuste tõttu (seoses aine 
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ja hoidmise viis või paigutus ja kogused), 
võib liikmesriik, milles selline pädev 
asutus asub, otsustada käesoleva direktiivi
artiklites 7–19 sätestatud nõudeid 
asjaomase käitise suhtes mitte kohaldada.

pakendamise ja hoidmise viisi või 
paigutuse ja kogustega), võib asjaomase 
liikmesriigi pädev asutus otsustada 
käesoleva direktiivi artiklis 9, artikli 10 
punktis b, artiklis 11 ja artikli 13 lõikes 2
sätestatud nõudeid asjaomase käitise suhtes 
mitte kohaldada.

Or. en

Selgitus

Kui lõige 1 võimaldab vaid konkreetsetel tingimustel teha teatavatele ainetele erandeid ELi 
tasandil, siis artikli 4 lõige 3 võimaldab liikmesriigi pädeval asutusel lubada erandeid 
üksikute käitiste tasandil. Kuna kaitsetase ei tohiks väheneda, tehakse ettepanek säilitada 
kõikidel juhtudel vähemalt madalama tasandi nõuded ja võimaldada kõrgema tasandi käitiste 
puhul erandeid vaid teabenõude suhtes.

Muudatusettepanek 55
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon edastab igal aastal teavitamise 
eesmärgil käesoleva lõike teises lõigus 
osutatud nimekirjad artikli 17 lõikes 2 
osutatud komiteele.

Komisjon edastab korrapäraselt
teavitamise eesmärgil käesoleva lõike 
teises lõigus osutatud nimekirjad artikli 17 
lõikes 2 osutatud komiteele.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. juuniks 2013 võtab komisjon artikli 24 
kohaselt vastu delegeeritud õigusaktid, et 
kehtestada kriteeriumid käesoleva artikli 
lõigetes 1 ja 3 sätestatud eesmärgil 

välja jäetud
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kasutamiseks ning et muuta vastavalt VII 
lisa.

Or. en

Selgitus

Kuna VII lisas kehtestatud kriteeriumitega määratakse kindlaks erandite ulatus vastavalt 
artikli 4 lõigetele 1 ja 3, moodustavad need käesoleva direktiivi olulise osa. Seega ei tohiks 
kriteeriume kehtestada delegeeritud õigusaktidega. Seadusandliku menetluse raames lisa 
täiesti tühjaks jätmine ei ole vastuvõetav. VII lisa käsitlev muudatusettepanek hõlmab 
olemasolevaid kriteeriume, mis on sätestatud komisjoni 26. juuni 2008. aasta otsuses 
98/433/EÜ. Komisjonil palutakse esitada ettepanek uute kriteeriumide kohta, et lisada need
siiski alusakti.

Muudatusettepanek 57
Alajos Mészáros

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon on seisukohal, et ohtlik 
aine, mis ei ole nimekirja kantud ning mis 
põhjustas käesoleva lõike esimeses lõigus 
osutatud meetme võtmise, tuleks kanda I 
lisa 1. või 2. osasse, esitab ta asjakohase 
seadusandliku ettepaneku Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt lõikele 1, milles käsitletakse täpselt kindlaksmääratud konkreetseid juhtusid, 
võib ainete lisamine 1. või 2. osasse oluliselt laiendada reguleerimisala ning avaldada 
märkimisväärset majanduslikku mõju. Kuna liikmesriigid võivad võtta vastavaid meetmeid, 
kui nad leiavad, et ohtlik aine on suurõnnetusohtlik, saavad nad vajadusel alati reageerida. 
Komisjon teavitab teisi liikmesriike. Reguleerimisala muutmine kogu ELis peaks seejärel 
siiski toimuma seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kohustavad käitajat saatma 
pädevale asutusele teatise järgmiste 
andmetega:

1. Liikmesriigid kohustavad käitajat saatma 
pädevale asutusele ja kohalikele 
ametiasutustele teatise järgmiste 
andmetega:

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 59
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) allhankijate nimed, ärinimed ja 
aadressid;

Or. it

Muudatusettepanek 60
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) käitise juhatuse kinnitus, et käitaja 
suudab toime tulla ohtlike ainetega seotud 
õnnetuse tagajärgedega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teatis saadetakse pädevale asutusele 
järgmiste tähtaegade jooksul:

2. Teatis saadetakse pädevale asutusele ja 
kohalikele ametiasutustele järgmiste 
tähtaegade jooksul:

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 62
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) uue käitise puhul vähemalt kuus kuud
enne ehitustööde või tegevuse alustamist,

Or. ro

Selgitus

Eesmärk on muuta õigusakt selgemaks.

Muudatusettepanek 63
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käitaja teatab pädevale asutusele 
viivitamata järgmistest asjaoludest:

4. Käitaja teatab pädevale asutusele ja 
kohalikele ametiasutustele viivitamata 
järgmistest asjaoludest:

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, 
vaatab käitaja teatise iga viie aasta järel 
läbi ja vajaduse korral ajakohastab seda.
Käitaja edastab ajakohastatud teatise 
viivitamata pädevale asutusele.

5. Ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist, 
vaatab käitaja teatise iga viie aasta järel 
läbi ja vajaduse korral ajakohastab seda.
Käitaja edastab ajakohastatud teatise 
viivitamata pädevale asutusele ja 
kohalikele ametiasutustele.

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 65
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab, et käitaja koostaks 1. Liikmesriik nõuab, et käitaja koostaks 
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dokumendi, milles ta esitab suurõnnetuse 
vältimise põhimõtted, ja tagaks nende 
põhimõtete nõuetekohase rakendamise.
Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
kehtestatakse kirjalikult. Nendega 
tagatakse inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Põhimõtted 
kujundatakse proportsionaalselt 
suurõnnetuse ohu tasemega. Need peavad 
hõlmama käitaja üldisi tegevuseesmärke ja 
-põhimõtteid, juhtkonna rolli ja vastutust
ning käsitlema ohutuskultuuri seoses 
suurõnnetuse ohu ohjeldamisega.

dokumendi, milles ta esitab suurõnnetuse 
vältimise põhimõtted, ja tagaks nende 
põhimõtete nõuetekohase rakendamise.
Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
kehtestatakse kirjalikult. Nendega 
tagatakse inimeste tervise ja keskkonna 
kõrgetasemeline kaitse. Põhimõtted 
kujundatakse proportsionaalselt 
suurõnnetuse ohu tasemega. Need peavad 
hõlmama käitaja üldisi tegevuseesmärke ja 
-põhimõtteid ning juhtkonna rolli ja 
vastutust seoses suurõnnetuse ohu 
ohjeldamisega.

Or. fr

Selgitus

Mõiste „ohutuskultuur” ei viita töökorralduslikele nõuetele. 

Muudatusettepanek 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
saadetakse pädevale asutusele järgmiste 
tähtaegade jooksul:

2. Suurõnnetuse vältimise põhimõtted 
saadetakse pädevale asutusele ja 
kohalikele ametiasutustele järgmiste 
tähtaegade jooksul:

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

a) uue käitise puhul vähemalt kuus kuud
enne ehitustööde või tegevuse alustamist,

Or. ro

Selgitus

Eesmärk on muuta õigusakt selgemaks.

Muudatusettepanek 68
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik tagab, et pädev asutus teeb 
artiklite 6 ja 9 kohaselt käitajatelt või 
artikli 19 kohaste inspekteerimiste käigus 
saadud teavet kasutades kindlaks kõik 
madalama tasandi ja kõrgema tasandi 
käitised või käitiste rühmad, mille puhul 
võivad suurõnnetuse tõenäosus ja 
võimalikkus või tagajärjed olla suuremad 
selliste käitiste asukoha ja vastastikuse
kauguse ning nendes olevate ohtlike ainete 
varude tõttu.

1. Liikmesriik tagab, et pädev asutus teeb 
artiklite 6 ja 9 kohaselt käitajatelt või 
artikli 19 kohaste inspekteerimiste käigus 
saadud teavet kasutades kindlaks kõik 
madalama tasandi ja kõrgema tasandi 
käitised või käitiste rühmad, mille puhul 
võivad suurõnnetuse tõenäosus ja 
võimalikkus või tagajärjed olla suuremad 
selliste käitiste asukoha, geograafilisest 
asukohast tingitud ohtude ja vastastikuse 
kauguse ning nendes olevate ohtlike ainete 
varude tõttu.

Or. it

Muudatusettepanek 69
Marian-Jean Marinescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus arvestab käitiseväliste 
hädaolukorras toimimise plaanide 
koostamisel doominoefektiga.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) näidata, kuidas käitises 
kohustuslikud ohu- ja kaitsetsoonid on 
kindlaks määratud konkreetsete 
suurõnnetuste eri stsenaariume arvesse 
võttes; 

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ohutusaruanne saadetakse pädevale 
asutusele järgmiste tähtaegade jooksul:

3. Ohutusaruanne saadetakse pädevale 
asutusele ja kohalikele ametiasutustele
järgmiste tähtaegade jooksul:

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.
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Muudatusettepanek 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ajakohastatud ohutusaruanne edastatakse 
viivitamata pädevale asutusele.

Ajakohastatud ohutusaruanne edastatakse 
viivitamata pädevale asutusele ja 
kohalikele ametiasutustele.

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 73
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) koostab liikmesriigi selleks määratud 
asutus ühe aasta jooksul pärast seda, kui 
punkti b kohane teave on käitajalt 
laekunud, käitisevälise hädaolukorras 
toimimise plaani selle kohta, milliseid 
meetmeid tuleb võtta väljaspool käitist.

c) koostab liikmesriigi selleks määratud 
asutus kahe aasta jooksul pärast seda, kui 
punkti b kohane teave on käitajalt 
laekunud, käitisevälise hädaolukorras 
toimimise plaani selle kohta, milliseid 
meetmeid tuleb võtta väljaspool käitist.

Or. fr

Selgitus

Üheaastane tähtaeg ei ole kohane, kui arvestada, millist tööd on vaja teha ja kui palju aega 
selleks kulub (2 kuud avalikkusega nõu pidamiseks, lisaks teavitamiseks ja kinnitamiseks 
vajaminev aeg). Ainult haldus- ja nõupidamismenetluste jaoks kulub rohkem kui 6 kuud.
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Muudatusettepanek 74
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) asjakohase teabe edastamine käitise 
allhankijatele;

Or. it

Muudatusettepanek 75
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks pädevate asutuste 
kohustusi, tagab liikmesriik, et käesolevas 
direktiivis sätestatud käitisesiseste 
hädaolukorras toimimise plaanide 
koostamisel konsulteeritakse käitises 
töötavate inimestega, sealhulgas 
asjaomaste pikaajaliste allhankijatega, ja 
käitiseväliste hädaolukorras toimimise 
plaanide koostamisel või ajakohastamisel 
konsulteeritakse üldsusega. Liikmesriik 
tagab, et üldsusega konsulteerimine toimub 
vastavalt artiklile 14.

4. Ilma et see piiraks pädevate asutuste 
kohustusi, tagab liikmesriik, et käesolevas 
direktiivis sätestatud käitisesiseste 
hädaolukorras toimimise plaanide 
koostamisel konsulteeritakse käitises 
töötavate inimestega, sealhulgas 
asjaomaste pikaajaliste allhankijatega, ja et
käitiseväliste hädaolukorras toimimise 
plaanide koostamisel või ajakohastamisel 
konsulteeritakse selle piirkonna kohalike 
omavalitsustega, kus ettevõte asub, ja
üldsusega. Liikmesriik tagab, et üldsusega 
konsulteerimine toimub vastavalt artiklile 
14.

Or. it

Muudatusettepanek 76
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik tagab, et käitajad ja 
määratud asutused vaatavad käitisesisesed 
ja käitisevälised hädaolukorras toimimise 
plaanid läbi, katsetavad neid ning 
vajaduse korral muudavad ja 
ajakohastavad neid sobiva aja järel, kuid 
vähemalt kord kolme aasta jooksul.
Läbivaatamisel võetakse arvesse 
asjaomastes käitistes või 
hädaabiteenistustes toimunud muudatusi 
ning uusi teadmisi tehnika ja 
suurõnnetusele reageerimise kohta.

5. Liikmesriik tagab, et käitisesisesed ja 
käitisevälised hädaolukorras toimimise 
plaanid vaadatakse läbi ja neid
katsetatakse sobiva aja järel, kuid 
vähemalt kord kolme aasta jooksul.
Vajaduse korral vaatavad määratud 
asutused ja käitajad need plaanid läbi ja 
ajakohastavad neid.

Or. fr

Selgitus

Praegusest sõnastusest jääb mulje, et ajakohastamine ja läbivaatamine võib olla vajalik iga 
kolme aasta järel, kuigi seda otsustatakse läbivaatamise tulemuste ja praktiliste kogemuste 
põhjal.

Muudatusettepanek 77
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik tagab, et käitajad ja 
määratud asutused vaatavad käitisesisesed 
ja käitisevälised hädaolukorras toimimise
plaanid läbi, katsetavad neid ning 
vajaduse korral muudavad ja 
ajakohastavad neid sobiva aja järel, kuid
vähemalt kord kolme aasta jooksul.
Läbivaatamisel võetakse arvesse 
asjaomastes käitistes või 
hädaabiteenistustes toimunud muudatusi 
ning uusi teadmisi tehnika ja 
suurõnnetusele reageerimise kohta.

5. Liikmesriik tagab, et käitisesisesed ja 
käitisevälised hädaolukorras toimimise
plaane katsetatakse laiahaardelise 
simulatsiooni abil vähemalt üks kord 
kolme aasta jooksul. Katse tulemuste 
hindamise tulemusel käitajad ja määratud 
asutused muudavad või ajakohastavad 
vajaduse korral käitisesisesed ja 
käitisevälised hädaolukorras toimimise 
plaane. Läbivaatamisel võetakse arvesse 
asjaomastes käitistes või 
hädaabiteenistustes toimunud muudatusi 
ning uusi teadmisi tehnika ja 
suurõnnetusele reageerimise kohta.
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Or. fr

Muudatusettepanek 78
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriik tagab, et maakasutuse 
põhimõtetes või muudes asjakohastes 
põhimõtetes ja menetlustes nende 
rakendamiseks võetakse pikas perspektiivis 
arvesse järgmisi vajadusi:

2. Liikmesriik tagab, et maakasutuse 
põhimõtetes või muudes asjakohastes 
põhimõtetes ja menetlustes nende 
rakendamiseks võetakse lühikeses ja pikas 
perspektiivis arvesse järgmisi vajadusi:

Or. fr

Muudatusettepanek 79
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) säilitada ohutuse tagamiseks vajalik 
vahemaa käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas oleva käitise ning 
elamurajoonide, üldkasutuses olevate 
hoonete ja alade, võimaluse korral
peamiste transpordiliinide ja puhkealade 
vahel;

a) säilitada ohutuse tagamiseks vajalik 
vahemaa käesoleva direktiivi 
reguleerimisalas oleva käitise ning 
elamurajoonide, üldkasutuses olevate 
hoonete ja alade, peamiste transpordiliinide 
ja puhkealade vahel;

Or. ro

Selgitus

Kaitsetaseme parandamiseks on oluline muuta kohustuslikuks asjakohase vahemaa 
säilitamine käesoleva direktiivi reguleerimisalas oleva käitise ning elamurajoonide, 
üldkasutatavate hoonete ja alade, peamiste transpordiliinide ja puhkealade vahel.
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Muudatusettepanek 80
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) kaitsta looduse poolest erilist huvi 
pakkuvaid või eriti tundlikke alasid 
käesoleva direktiivi reguleerimisalas oleva 
käitise läheduses, tagades selleks ohutu 
vahemaa või võttes vajaduse korral muid 
asjakohaseid meetmeid;

b) kaitsta looduse poolest erilist huvi 
pakkuvaid või eriti tundlikke alasid 
käesoleva direktiivi reguleerimisalas oleva 
käitise läheduses, tagades selleks ohutu 
vahemaa või võttes muid asjakohaseid 
meetmeid;

Or. ro

Selgitus

On asjakohane muuta kohustuslikuks looduse poolest erilist huvi pakkuvate või eriti tundlike 
alade kaitsmine käesoleva direktiivi reguleerimisalas oleva käitise läheduses, tagades selleks 
ohutu vahemaa või võttes muid asjakohaseid meetmeid;

Muudatusettepanek 81
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriik tagab, et kõik pädevad 
asutused ja planeerimisasutused, kes 
vastutavad otsuste tegemise eest 
kõnealuses valdkonnas, võtavad kasutusele 
konsulteerimismenetlused, et soodustada 
lõike 1 alusel kehtestatud põhimõtete 
rakendamist. Menetlused peavad olema 
sellised, et käitajalt saadav teave käitises 
tekkivate riskide kohta oleks piisav ja 
otsuste tegemise puhul oleks tagatud 
tehnilise nõustamise kättesaadavus kas
konkreetsete juhtumite kaupa või üldiselt.

3. Liikmesriik tagab, et kõik pädevad 
asutused ja planeerimisasutused, kes 
vastutavad otsuste tegemise eest 
kõnealuses valdkonnas, võtavad kasutusele 
konsulteerimismenetlused mõjuhinnangu 
vormis, millega seotud ekspertaruanded 
on avalikkusele kättesaadavad, et 
soodustada lõike 1 alusel kehtestatud 
põhimõtete rakendamist. Menetlused 
peavad olema sellised, et käitajalt saadav 
teave käitises tekkivate riskide kohta oleks 
piisav ja otsuste tegemise puhul oleks 
tagatud tehnilise nõustamise kättesaadavus 
konkreetsete juhtumite kaupa ja üldiselt.
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Or. fr

Muudatusettepanek 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et madalama tasandi 
käitised edastavad pädeva asutuse taotluse 
korral piisavalt maakasutuse 
planeerimiseks vajalikku teavet käitises 
esinevate riskide kohta.

Liikmesriik tagab, et madalama tasandi 
käitised edastavad pädeva asutuse või 
kohalike ametiasutuste taotluse korral 
piisavalt maakasutuse planeerimiseks 
vajalikku teavet käitises esinevate riskide 
kohta.

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 83
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriik tagab, et lõikes 3 ette 
nähtud mõjuhinnangus hinnatakse eri 
stsenaariume, võttes arvesse ohte, mille 
tingib ülerõhu mõju ja/või toksiline ja/või 
termiline mõju, ning selle põhjal 
koostatakse kaart, millel on märgitud kõik 
ohutsoonid käitise sees või väljaspool 
seda. Pädevad asutused määravad kaardi 
alusel kindlaks väljaspool käitist olevad 
kaitsetsoonid, millega arvestatakse 
maakasutuse planeerimisel; käitlejad 
määravad kaardi alusel kindlaks 
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ohutsoonid käitises.
Kaitsetsoonis ei tohi seal valitsevate tõsiste 
terviseohtude tõttu olla ühtegi üldsusele 
juurdepääsetavat hoonet ega elumaja.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriik tagab, et V lisa 1. ja 2. osas
osutatud teave on üldsusele pidevalt 
kättesaadav, ka elektrooniliselt, ning et V 
lisa 3. osas osutatud teave tehakse taotluse 
korral üldsusele kättesaadavaks. Teave
vaadatakse läbi ja vajaduse korral 
ajakohastatakse vähemalt üks kord aastas.

Or. en

Selgitus

Inspekteerimisaruannete ja ohtlike ainete loeteludega seoses võidakse majandus- ja 
turvakaalutlustel teave üldsusele kättesaadavaks teha vaid taotluse korral. Liikmesriigid 
võiksid siis ise otsustada, kas nad leiavad, et oleks asjakohane nõuda käitajatelt selle teabe 
kättesaadavaks tegemist ka veebi kaudu. Nagu on märgitud V lisa käsitlevates 
muudatusettepanekutes, peaks käitajatel olema kohustus teha veebis kättesaadavaks kergesti 
arusaadav selgitus ohtlike ainete kohta ning lisada, millal käitist inspekteeriti ja kust on 
võimalik taotleda inspekteerimisaruandeid.

Muudatusettepanek 85
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriik tagab, et käitlejad 
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korraldavad kord aastas läbipaistvus- ja 
konsultatsioonipoliitika raames 
kohtumise teabe- ja eksperdiarvamuste 
vahetamiseks käitise haldamise teemal 
kohalikus teabekomisjonis, mis koosneb 
viiest kolleegiumist: kohalik omavalitsus, 
kohalikul tasandil valitud esindajad, 
personali esindajad, kodanikuühendused 
ja läheduses elavate inimeste ja käitaja 
esindajad; kui ühes geograafilises 
piirkonnas asub mitu rajatist, võib 
kõnealune kohalik teabekomisjon 
koondada kõnealuste rajatiste eri 
käitajaid.

Or. fr

Muudatusettepanek 86
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 2 punktides a, b ja c osutatud
taotlusi juurdepääsuks teabele käsitletakse 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 2003/4/EÜ artiklitele 3 ja 514.

3. Juurdepääsu lõigetes 1 ja 2 osutatud 
teabele käsitletakse vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja 
nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta.

Or. en

Selgitus

Kuna lõike 2 punktis a osutatud teave tuleks teha kättesaadavaks ilma konkreetse taotluseta, 
ei ole selles lõikes õige kasutada „taotlusi juurdepääsuks”. Lisaks peaksid lõiked 1 ja 2 
tervikuna olema kooskõlas kogu direktiiviga 2003/4/EÜ.

Muudatusettepanek 87
Silvia-Adriana Ţicău
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teavitab pädevat asutust; a) teavitab pädevat asutust ja kohalikke 
ametiasutusi;

Or. ro

Selgitus

Kodanike huve arvestades on oluline, et käitajad teavitaksid kohalikke ametiasutusi ja teeksid 
nendega koostööd.

Muudatusettepanek 88
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) taastab suure keskkonnakahju korral 
ja kui see on võimalik algse 
keskkonnaseisundi ning korvab 
kannatanud elanikkonnale kahjud 
asjakohasel viisil vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. 
aasta direktiivile 2004/35/EÜ 
keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta1;

_______________

1ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.

Or. it

Muudatusettepanek 89
Gaston Franco
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) käitaja osalemine ELi 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemis (EMAS) vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EÜ) nr 1221/2009.

c) käitaja osalemine ELi 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemis (EMAS) vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele
(EÜ) nr 1221/2009 või samaväärses 
tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemis.

Or. fr

Selgitus

Valikusse peaks kuuluma ka tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemid peale EMASi, näiteks 
ISO-süsteemid, mida väga sageli kasutavad rahvusvahelised ettevõtted. See on kooskõlas 
käesoleva direktiivi ettepaneku III lisa punktiga a.

Muudatusettepanek 90
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui võimalik, kooskõlastatakse
kõnealune inspekteerimine muude ELi 
õigusaktide kohaselt toimuva 
inspekteerimisega ja ühitatakse, kui see on 
asjakohane.

8. Kõnealune inspekteerimine
kooskõlastatakse muude ELi õigusaktide, 
eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta direktiivi 
2010/75/EL tööstusheidete kohta
(saastuse kompleksne vältimine ja 
kontroll) kohaselt toimuva 
inspekteerimisega ja ühitatakse võimalikult 
suures ulatuses.

______________
1 ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Alajos Mészáros
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Taotluse käesoleva direktiivi kohaselt 
pädevale asutusele laekunud teabe 
saamiseks võib tagasi lükata, kui tegemist 
on direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõike 2 
kohaste tingimustega.

2. Juurdepääsu käesoleva direktiivi
kohasele teabele võib piirata, kui tegemist 
on direktiivi 2003/4/EÜ artikli 4 lõike 2 
kohaste tingimustega.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Edit Herczog

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
kuni VII lisa tehnika arenguga. Kuue kuu 
jooksul alates akti vastuvõtmisest, millega 
määrust (EÜ) nr 1272/2008 tehnika 
kohandatakse arenguga, hindab 
komisjon, kas ka I lisa on tarvis 
kohandada, võttes sealjuures arvesse 
ainete suurõnnetuse tekitamise riski ning 
artikli 4 kohaldamise kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala vastavusse viimine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja 
selle kohandamine peaks muutuma pidevaks protsessiks, kuna CLP on olemuselt dünaamiline 
protsess.

Muudatusettepanek 93
Amalia Sartori
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I 
kuni VII lisa tehnika arenguga. Kuue kuu 
jooksul alates akti vastuvõtmisest, millega 
määrust (EÜ) nr 1272/2008 tehnika 
kohandatakse arenguga, hindab 
komisjon, kas ka I lisa on tarvis 
kohandada, võttes sealjuures arvesse 
ainete suurõnnetuse tekitamise riski ning 
artikli 4 kohaldamise kriteeriume.

Or. en

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala vastavusse viimine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja 
selle kohandamine peaks muutuma pidevaks protsessiks, kuna CLP on olemuselt dünaamiline 
protsess.

Muudatusettepanek 94
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks artikli 4 kohaldamist, 
võtab komisjon artikli 24 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusaktid, et kohandada I lisa 
3. osa ja II kuni VI lisa tehnika ja teaduse
arenguga.

Or. en

Selgitus

Delegeeritud õigusaktidega peaks olema võimalik muuta I lisa 3. osa (millega muudetakse 
reguleerimisala, kuid vaid täpselt kindlaksmääratud konkreetsetel juhtudel) ja II kuni VI lisa. 
Muudatused I lisa 1. ja 2. osas ning VII lisas võivad reguleerimisala märkimisväärselt 
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mõjutada ning seega tuleks neid käsitleda seadusandliku tavamenetluse raames.

Muudatusettepanek 95
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kuue kuu jooksul alates akti 
vastuvõtmisest, millega määrust (EÜ) nr 
1272/2008 tehnika kohandatakse 
arenguga, hindab komisjon nõukoguga 
konsulteerides, kas ka I lisa on tarvis 
kohandada, võttes sealjuures arvesse 
ainete suurõnnetuse tekitamise riski ning 
artikli 4 kohaldamise kriteeriume

Or. en

Selgitus

Seveso direktiivi reguleerimisala vastavusse viimine määrusega (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja 
selle kohandamine peaks muutuma pidevaks protsessiks, kuna CLP on olemuselt dünaamiline 
protsess.

Muudatusettepanek 96
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – P osa – lahter 1
Komisjoni ettepanek

P1a PLAHVATUSOHTLIKUD (vt märkus 8)
– ebapüsivad plahvatusohtlikud või 
– plahvatusohtlikud, alamklassid 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 või 1.6 või
– ained või segud, millel määruse (EÜ) nr 440/2008 meetodi 

A.14 järgi on lõhkeaine omadused (vt märkus 9) ja mis ei 
kuulu ohuklassidesse „Orgaanilised peroksiidid” või 
„Isereageerivad ained ja segud”

10 50

Muudatusettepanek
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P1a Plahvatusohtlikud 
– ebapüsivad plahvatusohtlikud või
– plahvatusohtlikud, alamklassid 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 või 1.6 või
– ainete või segude osas, mida ei ole klassifitseeritud 1. klassi 

vastavalt ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja 
kriteeriumide käsiraamatule: ained või segud, millel määruse 
(EÜ) nr 440/2008 meetodi A.14 järgi on lõhkeaine omadused 
(vt märkus 9) ja mis ei kuulu ohuklassidesse „Oksüdeerijad”,
„Orgaanilised peroksiidid” või „Isereageerivad ained ja segud”

10 50

Or. fr

Selgitus

Sellesse kategooriasse kuuluvad ained, mis on CLP-määruse kohaselt lõhkeained, kuid ka 
ained ja segud, millel on määruse (EÜ) nr 440/2008 meetodi A.14 järgi lõhkeaine omadused.
Ühtsuse ja selguse huvides oleks soovitav piirduda lõhkeainete ja ka muude kategooriate osas 
CLP klassifikatsiooni kriteeriumidega ja mitte arvesse võtta teisi klassifikatsioonimeetodeid.

Muudatusettepanek 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 1. osa – E osa – lahtrid 1 ja 2
Komisjoni ettepanek

E OSA. KESKKONNAOHT
E1 Ohtlikud veekeskkonnale
akuutse toksilisuse 1. kategooria või kroonilise toksilisuse 1. 
kategooria

100 200

E2 Ohtlikud veekeskkonnale
kroonilise toksilisuse 2. kategooria 200 500

Muudatusettepanek

E OSA. KESKKONNAOHT
E1 Ohtlikud veekeskkonnale akuutse toksilisuse 1. kategooria või 
kroonilise toksilisuse 1. kategooria 
(ained, mille M ≥ 10)

100 200

E2 Ohtlikud veekeskkonnale akuutse toksilisuse 1. kategooria või 
kroonilise toksilisuse 1. kategooria
(ained, mille M = 1 ja segu)

500 1000

E3 Ohtlikud veekeskkonnale kroonilise toksilisuse
2. kategooria 1000 2500

Or. fr
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole piisavalt arvesse võetud määruse 1272/2008 
klassifikatsioonimuudatusi keskkonnaohu osas. Seega laieneb Seveso kohaldamisala 
mehaaniliselt ka sellistele käitistele, mis ei kujuta endast suurõnnetuse ohtu. Teatavaid 
muutusi kohustuslikes piirväärtustes ei ole kohandatud klassifitseerimiseeskirjade 
muudatustega (eelkõige CLP teise APT kohaselt).

Muudatusettepanek 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 2. osa – lahter 37 a (uus) 
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Naatriumhüpokloriti lahus, … % Cl 
aktiivne 7681-52-9 200 500

Or. fr

Selgitus

Komisjoni ettepanekus ei ole piisavalt arvesse võetud määruse 1272/2008 naatrium 
hüpokloritit sisaldavaid aineid puudutavaid klassifikatsioonimuudatusi. Kontsentratsiooni 
piirmäära seoses akuutse ohtlikkusega veekeskkonnale kohandati CLP määruse 
vastuvõtmisel, kuna see avaldas mõju segude klassifikatsioonile ilma suurendamata 
suurõnnetuste ohtu. Seetõttu võib üle 200 käitise, lao ja VKE sattuda Seveso direktiivi 
reguleerimisalasse, mis läheks ametivõimudele ja sektorile maksma 3 kuni 4 miljoni eurot.

Muudatusettepanek 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – 2. osa– lahter 37 b (uus) 
Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
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Eeterlikud õlid ja sarnased ained 
(märkus 19 a) 1000 5000

Or. fr

Selgitus

Veekeskkonnale ohtlikkuse piirväärtuste puhul ei võeta arvesse määruse (EÜ) nr 1272/2008 
klassifikatsioonide muudatusi. Nende põllumajanduslikku päritolu toodete puhul, mida 
pakendatakse ja hoiustatakse 180 kg netomassiga tünnides, mille puhul puudub doominoefekti 
risk, kui hoiustamine toimub piiratud ja veekindlal alal, oleks asjakohasemad piirväärtused 
1000/5000 t. Vastasel juhul satuksid paljud eeterlike õlide tootmisele, hoiustamisele, 
turustamisele või kokkusegamisele spetsialiseerunud ettevõtjad – kellest paljud on VKEd –
Seveso sätete kohaldamisalasse, ilma et nad põhjustaksid uut suurõnnetuse ohtu.

Muudatusettepanek 100
Vicky Ford

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I lisa märkused – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Piirkoguste kindlaksmääramisel ei 
võeta arvesse E1 ja E2 osas 
keskkonnaohuks klassifitseeritud segusid 
2. osa mõistes, kui need on pakendatud 
piiratud kogustes (kuni 5 l / 5 kg sisemine 
pakend ja kuni 30 kg kombineeritud 
pakend).

Or. en

Selgitus

Nagu ka transpordi puhul on sobiv pakend vahend, mis aitab vähendada võimalust, et ained 
satuksid juhuslikult keskkonda. See muudatus viiks direktiivi kooskõlla standarditega, mis on 
juba kehtestatud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppes ADR 2011.

Muudatusettepanek 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I lisa märkused – punkt 19 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a. Eeterlikud õlid ja sarnased ained 
(1000/5000)
See kehtib standardiga ISO 9235 
määratletud eeterlike õlide ja sarnaste 
ainete suhtes, välja arvatud nende suhtes, 
mis on klassifitseeritud akuutse 
toksilisuse 1. kategooriasse – kõik 
kokkupuuteviisid, 2. kategooriasse – kõik 
kokkupuuteviisid, 3. kategooriasse –
nahakaudne kokkupuude ja 
sissehingamine (vt märkus 7) ning 
sihtorgani suhtes toksiliseks (STOT) –
ühekordne kokkupuude, 1. kategooria.

Or. fr

Selgitus

Veekeskkonnale ohtlikkuse piirväärtuste puhul ei võeta arvesse määruse (EÜ) nr 1272/2008 
klassifikatsioonide muudatusi. Nende põllumajanduslikku päritolu toodete puhul, mida 
pakendatakse ja hoiustatakse 180 kg netomassiga tünnides, mille puhul puudub doominoefekti 
risk, kui hoiustamine toimub piiratud ja veekindlal alal, oleks asjakohasemad piirväärtused 
1000/5000 t. Vastasel juhul satuksid paljud eeterlike õlide tootmisele, hoiustamisele, 
turustamisele või kokkusegamisele spetsialiseerunud ettevõtjad – kellest paljud on VKEd –
Seveso sätete kohaldamisalasse, ilma et nad põhjustaksid uut suurõnnetuse ohtu.

Muudatusettepanek 102
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) käitise territooriumi ja ümbruse, 
sealhulgas geograafilise asukoha, 
meteoroloogiliste, geoloogiliste, 
hüdroloogiliste tingimuste ja vajaduse 
korral ka ajaloo kirjeldus;

a) käitise territooriumi kirjeldus, seal 
valitsevate loodusriskide asjakohane 
hindamine, ja ümbruse, sealhulgas 
geograafilise asukoha, meteoroloogiliste, 
geoloogiliste, hüdroloogiliste tingimuste ja 
vajaduse korral ka ajaloo kirjeldus;

Or. it
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Muudatusettepanek 103
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste alade kirjeldus, kus võib aset 
leida suurõnnetus.

d) selliste alade kirjeldus, kus võib aset 
leida suurõnnetus, ning ohu- ja 
kaitsetsooni piiritlemine

Or. fr

Muudatusettepanek 104
Patrizia Toia

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) ohutuse, suurõnnetuse ohu peamiste 
allikate ja sellist suurõnnetust põhjustavate 
tingimuste seisukohast tähtsate käitise 
peamiste tegevusalade ja osade ning 
toodete kirjeldus koos kavandatud 
ennetusmeetmete kirjeldusega;

a) ohutuse, suurõnnetuse ohu peamiste 
allikate ja sellist suurõnnetust põhjustavate 
tingimuste seisukohast tähtsate käitise 
peamiste tegevusalade ja osade ning 
toodete kirjeldus, allhankijate 
kindlakstegemine ning kavandatud 
ennetusmeetmete kirjeldus;

Or. it

Muudatusettepanek 105
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 5 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ohtlike ainetega seotud õnnetuste 
finantstagajärgede hindamise kirjeldus ja 
meetmed nendega toime tulemiseks, 
eelkõige konkreetse kindlustuslepingu 
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ja/või piisavate omavahendite abil.

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) ohutuskultuur – meetmed 
ohutuskultuuri hindamiseks ja 
arendamiseks;

v) seadmete vananemisega seotud ohtude 
ohjeldamine: käitise seadmete loetelu; 
seadmete seisukorra kirjeldus 1. juuni 
2015. aasta seisuga, või selle 
käikulaskmise kuupäeva seisuga, kui see 
kuupäev on eelnimetatust hilisem; sellise 
strateegia esitamine, mis on ette nähtud 
seadmete seisukorra inspekteerimiseks 
(korraldused, tihedus, meetodid jne) ning 
sellise inspekteerimise järelmeetmete 
kindlaksmääramiseks (tulemuste 
analüüsimise meetodid, kriteeriumid, 
mille alusel viiakse läbi remont seadmete 
parandamiseks või väljavahetamiseks, 
jne); strateegia nende aspektide 
põhjendus peab põhinema seadmete 
lagunemise hoomatavatel vormidel; 
kontrolli tulemuste jälgimise metoodika ja 
kontrolli järelmeetmete esitamine; ning 
nende tulemuste alusel tehtud võimalik 
sekkumiste metoodika;

Or. fr

Selgitus

Ettepanek lisada ohutuse juhtimise süsteemidesse uus osa, mis on pühendatud 
ohutuskultuurile, tundub olevat nõrk. Euroopa tööstussektor vananeb ja seda tegelikult ei 
ajakohastata. Praktikaid, mis olid kasutusel ajal, mil tehased olid alles uued, tuleb nüüd 
ohutuse tagamiseks kohandada igapäevase tegevusega (rangem jälgimine, kõige rohkem 
kulunud osade väljavahetamine jne).
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Muudatusettepanek 107
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – 1. osa – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) käitise territooriumil inimesi 
ähvardavate ohtude piiramise kord, 
sealhulgas hoiatuste andmise viis ja 
meetmed, mida inimesed peavad võtma 
pärast hoiatuse saamist;

c) käitise territooriumil inimesi 
ähvardavate ohtude piiramise kord, 
sealhulgas ohutsoonis, hoiatuste andmise 
viis ja meetmed, mida inimesed peavad 
võtma pärast hoiatuse saamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 108
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) personali koolitamise kord vastavalt 
ülesannetele, mida nad peavad täitma, ja 
vajaduse korral nende kooskõlastamine 
väljaspool käitist paiknevate 
hädaabiteenistustega.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kokkuvõtlik faktiteave artikli 19 
kohaselt toimunud inspekteerimise kohta 
ja viimaste inspekteerimisaruannete 
tähtsamatest tulemustest ning viide või 

välja jäetud
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link sellekohasele inspekteerimisplaanile.

Or. fr

Selgitus

See säte tuleb välja jätta, arvestades suure riskiga, mis on ilmnenud seoses Seveso objektide 
puudujääkide avalikustamisega, kuna on oht, et sellist teavet võidakse kasutada terrorismi ja 
majandusspionaaži eesmärgil.

Muudatusettepanek 110
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kokkuvõtlik faktiteave artikli 19 
kohaselt toimunud inspekteerimise kohta ja 
viimaste inspekteerimisaruannete 
tähtsamatest tulemustest ning viide või link 
sellekohasele inspekteerimisplaanile.

6. Järeldused artikli 19 kohaselt toimunud 
inspekteerimise kohta ja viimaste 
inspekteerimisaruannete tähtsamatest 
tulemustest

Or. en

Muudatusettepanek 111
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kokkuvõtlik faktiteave peamiste 
suurõnnetuse stsenaariumide kohta ja 
peamised sündmuste tüübid, mis võivad 
viia iga stsenaariumi realiseerumiseni.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Nagu kõnealuse lisa 1. osas on oluline, et suurõnnetuse stsenaariumide üksikasju ei 
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avalikustataks, ning see kehtib veelgi enam sündmuste kohta, mis võivad vallandada 
suurõnnetuse. Ainus teave, mida võiks avaldada, on ohu-uuringu mittetehniline kokkuvõte.

Muudatusettepanek 112
Alajos Mészáros

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 2. osa – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) käitises on viga saanud ja vähemalt 24 
tunniks haiglaravile saadetud kuus inimest;

b) käitises on viga saanud ja vähemalt 24 
tunniks haiglaravile saadetud kaks või 
enam inimest;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – lõige 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mis tahes aine või segu, mis on 
veeorganismidele toksilised või väga 
toksilised, on pakendatud 
ladustamisüksusesse (tünnidesse, jne) 
ning mille kogus on võrdne või väiksem 
0,2% kogusest, mis on toodud I lisa 1. osa 
veerus 2 (st vastavalt 200 ja 400 kg 
veeorganismidele toksiliste või väga 
toksiliste ainete puhul), ei arvata 
olemasoleva summaarse koguse hulka, 
kui nende ainete ladustamise asukoht 
käitises on selline, et nimetatud aine või 
segu juhuslik lekkimine ei saa käivitada 
mujal objekti territooriumil doominoefekti 
kaudu suurõnnetuse, ning tingimusel, et 
ladustamise koht asub piiratud ja 
veekindlal ladustusalal.

Or. fr
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Selgitus

Väikese koguse keskkonnaohtlike ainete hoidmist ei peaks arvesse võtma, kui arvestada, 
milline kogus võib keskkonda sattuda. Kui keskkonda satub keskkonnaohtlikku ainet väikesest 
kogusest, mida hoitakse laos, siis ei ole sellel keskkonnale samad tagajärjed, kui sellist ainet 
oleks lekkinud ladustustankrilt.


