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Tarkistus 30
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Suuronnettomuuksilla on usein vakavia 
seurauksia, kuten on käynyt ilmi Seveson, 
Bhopalin, Schweizerhallen, Enscheden, 
Toulousen ja Buncefieldin kaltaisissa 
onnettomuuksissa. Lisäksi vaikutukset 
saattavat ulottua kansallisten rajojen yli.
Tämä korostaa tarvetta varmistaa, että 
toteutetaan tarvittavat varotoimenpiteet, 
joilla koko unionissa voidaan taata 
kansalaisten, yhteisöjen ja ympäristön 
korkeatasoinen suojelu.

(2) Suuronnettomuuksilla on usein vakavia 
seurauksia, kuten on käynyt ilmi Seveson, 
Bhopalin, Schweizerhallen, Enscheden, 
Toulousen ja Buncefieldin kaltaisissa 
onnettomuuksissa. Lisäksi vaikutukset 
saattavat ulottua kansallisten rajojen yli.
Tämä korostaa tarvetta varmistaa, että 
toteutetaan tarvittavat varotoimenpiteet, 
joilla koko unionissa voidaan taata 
kansalaisten, yhteisöjen ja ympäristön 
korkeatasoinen suojelu. Siksi suojelun 
korkean tason ylläpitäminen olisi edelleen 
varmistettava ja suojelun nykytasoa olisi 
mahdollisuuksien mukaan parannettava.

Or. lt

Tarkistus 31
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Alihankkijoina toimivat yritykset 
ovat usein suuronnettomuuksien syynä tai 
osallisina niiden syntymiseen.

Or. it

Tarkistus 32
Juozas Imbrasas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(4) Tämän vuoksi on syytä korvata 
direktiivi 96/82/EY sen varmistamiseksi, 
että tämänhetkinen suojelun taso säilyy ja 
että sitä parannetaan edelleen lisäämällä 
säännösten tehokkuutta ja toimivuutta ja 
mahdollisuuksien mukaan vähentämällä 
hallinnollista taakkaa yhdenmukaistamalla 
ja yksinkertaistamalla säännöksiä 
turvallisuutta vaarantamatta. Samalla 
uusien säännösten tulisi olla selkeitä, 
johdonmukaisia ja helppoja ymmärtää, 
jotta voidaan parantaa täytäntöönpanoa ja 
sen valvontaa.

(4) Tämän vuoksi on syytä korvata 
direktiivi 96/82/EY sen varmistamiseksi, 
että tämänhetkinen suojelun taso säilyy ja 
että sitä parannetaan edelleen lisäämällä
säännösten tehokkuutta ja toimivuutta ja 
mahdollisuuksien mukaan vähentämällä 
hallinnollista taakkaa yhdenmukaistamalla 
ja yksinkertaistamalla säännöksiä 
turvallisuutta vaarantamatta. Samalla 
uusien säännösten tulisi olla selkeitä, 
johdonmukaisia ja helppoja ymmärtää, 
jotta voidaan parantaa täytäntöönpanoa ja 
sen valvontaa ja jotta voidaan ylläpitää ja 
parantaa terveyden ja ympäristön 
suojelun tasoa.

Or. lt

Tarkistus 33
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Suuronnettomuuksilla voi olla rajat 
ylittäviä seurauksia, ja onnettomuuden 
ekologisista ja taloudellisista 
kustannuksista joutuvat vastaamaan sekä 
asianomainen laitos että kyseessä olevat 
jäsenvaltiot. Sen vuoksi olisi toteutettava
toimenpiteitä suojelun korkean tason 
varmistamiseksi koko unionissa.

(6) Suuronnettomuuksilla voi olla rajat 
ylittäviä seurauksia, ja onnettomuuden 
ekologisista ja taloudellisista 
kustannuksista joutuvat vastaamaan sekä 
asianomainen laitos että kyseessä olevat 
jäsenvaltiot. Sen vuoksi olisi suunniteltava 
ja sovellettava turvallisuuteen ja riskien 
vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä, jotta 
voidaan välttää mahdolliset 
onnettomuudet, vähentää 
onnettomuuksien riskiä ja lieventää 
niiden mahdollisia vaikutuksia suojelun 
korkean tason varmistamiseksi koko 
unionissa. Jäsenvaltioiden olisi 
mahdollisuuksien mukaan pyrittävä 
vaihtamaan parhaita käytäntöjä.
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Or. lt

Tarkistus 34
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Toiminnanharjoittajilla olisi oltava 
yleinen velvoite toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joilla ehkäistään ennakolta 
suuronnettomuudet ja lievennetään niiden 
seurauksia. Jos laitoksissa on vaarallisia 
aineita tiettyjä määriä enemmän, 
toiminnanharjoittajan olisi annettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle riittävästi 
tietoa, jotta se voisi tunnistaa laitoksen, 
siellä olevat vaaralliset aineet ja 
mahdolliset vaarat. Toiminnanharjoittajan 
olisi myös laadittava ja lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
suuronnettomuuksien torjuntaa koskevat 
toimintaperiaatteet, joissa esitetään 
toiminnanharjoittajan yleinen 
lähestymistapa sekä toimenpiteet, mukaan 
luettuina asianmukaiset 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joilla 
valvotaan suuronnettomuuksien vaaroja.

(11) Toiminnanharjoittajilla olisi oltava 
yleinen velvoite toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, joilla ehkäistään ennakolta 
suuronnettomuudet ja lievennetään niiden 
seurauksia. Jos laitoksissa on vaarallisia 
aineita tiettyjä määriä enemmän, 
toiminnanharjoittajan olisi annettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle riittävästi 
tietoa, jotta se voisi tunnistaa laitoksen, 
siellä olevat vaaralliset aineet ja 
mahdolliset vaarat. Toiminnanharjoittajan 
olisi myös laadittava ja lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
suuronnettomuuksien torjuntaa koskevat 
toimintaperiaatteet, joissa esitetään 
alihankkijoina toimivat yritykset,
toiminnanharjoittajan yleinen 
lähestymistapa sekä toimenpiteet, mukaan 
luettuina asianmukaiset 
turvallisuusjohtamisjärjestelmät, joilla 
valvotaan suuronnettomuuksien vaaroja.

Or. it

Tarkistus 35
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Toiminnanharjoittajien pitäisi 
voida todistaa kykynsä reagoida 
vaarallisia aineita käsittävän 
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onnettomuuden seurauksiin esimerkiksi 
erityisellä vakuutussopimuksella, joka on 
tehty tunnetusti maksukykyisen yhtiön 
kanssa, tai riittävällä omalla pääomalla. 
Tämä olisi otettava huomioon, jotta 
vaarallisia aineita käsittävän 
onnettomuuden seuraukset eivät tulisi 
kannettaviksi julkisin varoin vaan ne 
sisällytettäisiin omakustannushintaan.

Or. fr

Tarkistus 36
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Suuronnettomuuksien ja niiden 
leviämisen riskin rajoittamiseksi olisi 
otettava asianmukaisella tavalla 
huomioon yrityksen tai laitoksen 
sijaintipaikan luonnollisten 
vaaratekijöiden ja niiden käyttämien 
teknisten resurssien väliset 
yhteisvaikutukset. 

Or. it

Tarkistus 37
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Asuinalueiden, huomattavassa 
yleisessä käytössä olevien sekä 
ympäristöalueiden, mukaan luettuina 
luontonsa puolesta erityisen kiinnostavat 
tai herkät alueet, suojelemiseksi on 

(15) Asuinalueiden, huomattavassa 
yleisessä käytössä olevien sekä 
ympäristöalueiden, mukaan luettuina 
luontonsa puolesta erityisen kiinnostavat 
tai herkät alueet, suojelemiseksi on 
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tarpeellista, että jäsenvaltioiden 
maankäytön suunnittelussa ja muissa 
asiaan kuuluvissa jäsenvaltioiden 
toimintaperiaatteissa otetaan pitkällä 
aikavälillä huomioon, että on välttämätöntä 
säilyttää riittävä etäisyys edellä mainittujen 
alueiden ja kyseisten vaarallisten laitosten 
välillä ja että olemassa olevien laitosten 
osalta suunnittelussa otetaan huomioon 
tekniset lisätoimenpiteet, jotta ihmisiin 
kohdistuva uhka ei kasvaisi. Päätöksiä 
tehtäessä olisi otettava huomioon riittävästi 
tietoa näistä riskeistä sekä näihin riskeihin 
liittyvistä teknisistä neuvoista.
Mahdollisuuksien mukaan hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi menettelyt olisi 
yhdistettävä muuhun unionin 
lainsäädäntöön perustuviin menettelyihin.

tarpeellista, että jäsenvaltioiden 
maankäytön suunnittelussa ja muissa 
asiaan kuuluvissa jäsenvaltioiden 
toimintaperiaatteissa otetaan pitkällä 
aikavälillä huomioon, että on välttämätöntä 
säilyttää riittävä etäisyys edellä mainittujen 
alueiden ja kyseisten vaarallisten laitosten 
välillä ja että olemassa olevien laitosten
osalta suunnittelussa otetaan huomioon 
tekniset lisätoimenpiteet, jotta ihmisiin 
kohdistuva uhka ei kasvaisi. Päätöksiä 
tehtäessä olisi otettava huomioon riittävästi 
tietoa näistä riskeistä sekä näihin riskeihin 
liittyvistä teknisistä neuvoista.
Mahdollisuuksien mukaan hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi erityisesti pk-
yritysten tapauksessa menettelyt ja toimet
olisi yhdistettävä muuhun asiaa koskevaan
unionin lainsäädäntöön perustuviin
menettelyihin.

Or. en

Tarkistus 38
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sen varmistamiseksi, että 
suuronnettomuuden sattuessa toteutetaan 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, 
toiminnanharjoittajan olisi välittömästi 
ilmoitettava onnettomuudesta 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
annettava näille tiedot, jotka ovat tarpeen 
onnettomuuden seurausten arvioimiseksi.

(19) Sen varmistamiseksi, että 
suuronnettomuuden sattuessa toteutetaan 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, 
toiminnanharjoittajan olisi välittömästi 
ilmoitettava onnettomuudesta 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
annettava näille tiedot, jotka ovat tarpeen
arvioitaessa onnettomuuden vaikutuksia 
ihmisten terveyteen ja omaisuuteen sekä 
ympäristöön, jotta tällaisten 
onnettomuuksien toistuminen voitaisiin 
välttää.

Or. lt
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Tarkistus 39
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Sen varmistamiseksi, että 
suuronnettomuuden sattuessa toteutetaan 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, 
toiminnanharjoittajan olisi välittömästi 
ilmoitettava onnettomuudesta 
toimivaltaisille viranomaisille sekä 
annettava näille tiedot, jotka ovat tarpeen 
onnettomuuden seurausten arvioimiseksi.

(19) Sen varmistamiseksi, että 
suuronnettomuuden sattuessa toteutetaan 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, 
toiminnanharjoittajan olisi välittömästi 
ilmoitettava onnettomuudesta 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
paikallisille viranomaisille sekä annettava 
näille tiedot, jotka ovat tarpeen 
onnettomuuden seurausten arvioimiseksi.

Or. ro

Perustelu

Kansalaisten edun nimissä toiminnanharjoittajien on pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja niiden on tehtävä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Aina kun asetusta (EY) N:o 
1272/2008 mukautetaan tekniseen 
kehitykseen, olisi laadittava arviointi 
tarpeesta mukauttaa tämän direktiivin 
liitettä I. Näin taattaisiin toiminnallinen 
yhteys kahden säädöksen välillä ja 
varmistettaisiin ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun korkean tason 
säilyminen.

Or. fr
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Tarkistus 41
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tarvetta mukauttaa tämän 
direktiivin liitettä I olisi arvioitava 
järjestelmällisesti sen jälkeen, kun 
asetusta (EY) N:o 1272/2008 on 
mukautettu tekniikan kehitykseen. Tällä 
tavoin taattaisiin toimiva yhteys näiden 
kahden säädöksen välillä ja 
ylläpidettäisiin ihmisten terveyden ja 
ympäristön suojelun korkeaa tasoa.

Or. en

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) 
pitäisi tehdä jatkuva prosessi, koska CLP on luonteeltaan jatkuvasti muuttuva prosessi. 

Tarkistus 42
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Tarvetta mukauttaa tämän 
direktiivin liitettä I olisi arvioitava 
järjestelmällisesti sen jälkeen, kun 
asetusta (EY) N:o 1272/2008 on 
mukautettu tekniikan kehitykseen, jotta 
voidaan taata toimiva linkki näiden 
kahden säädöksen välillä. 

Or. en
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Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) 
pitäisi tehdä jatkuva prosessi, koska CLP on luonteeltaan jatkuvasti muuttuva prosessi. 

Tarkistus 43
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Komissiolle olisi annettava valtuudet 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti poikkeuksien 
myöntämistä koskevien kriteerien 
vahvistamiseksi ja tämän asetuksen 
liitteiden muuttamiseksi.

(23) Tämän direktiivin mukauttamiseksi 
tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen.
Komissiolle olisi annettava valtuudet antaa 
delegoituja säädöksiä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti muutosten 
tekemiseksi tämän direktiivin liitteessä I 
olevaan 3 osaan ja liitteisiin II–VI. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella johdanto-osan kappale mukautetaan delegoituja säädöksiä koskeviin 
uusiin vakiolausekkeisiin. Lisäksi sillä selvennetään, että pitäisi olla mahdollista muuttaa 
liitteessä I olevaa osaa 3 (mikä muuttaa soveltamisalaa, mutta vain harvoissa 
erityistapauksissa) ja liitteitä II–VI delegoiduilla säädöksillä. Liitteessä I oleviin 1 ja 2 osaan 
sekä liitteeseen VII tehdyillä tarkistuksilla voi kuitenkin olla suuria vaikutuksia 
soveltamisalaan, ja sen vuoksi niitä olisi käsiteltävä tavallisen lainsäätämisjärjestyksen 
mukaisesti.
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Tarkistus 44
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) mineraalien hyödyntämiseen (etsintään, 
louhintaan ja prosessointiin) maanalaisissa 
kaivoksissa, avolouhoksissa tai
porausreikien kautta, lukuun ottamatta
kaasun varastointia maan alla 
luonnollisissa kerrostumissa ja 
käyttämättömissä kaivoksissa sekä
kemiallisia ja lämpöprosessitoimintoja ja 
sellaisiin toimintoihin liittyvää varastointia, 
joissa käytetään liitteessä I määriteltyjä 
vaarallisia aineita,

(e) mineraalien hyödyntämiseen (etsintään, 
louhintaan ja prosessointiin) maanalaisissa 
kaivoksissa, avolouhoksissa tai
porausreikien kautta, lukuun ottamatta 
kemiallisia ja lämpöprosessitoimintoja ja 
sellaisiin toimintoihin liittyvää varastointia, 
joissa käytetään liitteessä I määriteltyjä 
vaarallisia aineita,

Or. en

Tarkistus 45
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ennen tämän direktiivin 
soveltamisalan laajentamista olisi 
suoritettava vaikutusten arviointi.

Or. en

Tarkistus 46
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'uudella tuotantolaitoksella' laitosta, joka 4. 'uudella tuotantolaitoksella' laitosta, 
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on vasta rakennettu tai jonka toimintaa ei 
ole vielä aloitettu;

jonka toiminta alkaa myöhemmin kuin 31 
päivänä toukokuuta 2015;

Or. en

Tarkistus 47
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. 'uudella tuotantolaitoksella' laitosta, joka 
on vasta rakennettu tai jonka toimintaa ei 
ole vielä aloitettu;

4. 'uudella tuotantolaitoksella' laitosta, 
jonka toimintaa ei ole vielä aloitettu

Or. fr

Perustelu

"Vasta rakennettu" on hyvin epämääräinen ilmaus, ja vaarana on sen tulkitseminen eri 
tavoin.

Tarkistus 48
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. 'laitoksella' tuotantolaitoksen 
sisäpuolella olevaa teknistä yksikköä, jossa 
tuotetaan, käytetään, käsitellään tai 
varastoidaan vaarallisia aineita, mukaan 
luettuina maanalaiset laitokset; laitos 
käsittää kaikki laitteistot, rakenteet, 
putkistot, koneet, työkalut, yksityisessä 
käytössä olevat rautatien sivuraiteet, 
satama-altaat, laitoksen käyttöön 
tarkoitetut lastaus- ja purkauspaikat, 
laiturit, varastot tai vastaavat kelluvat tai 
maalle rakennetut rakennelmat, jotka ovat 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tarpeen laitoksen toiminnalle;

Or. fr

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 49
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. 'asianmukaisella turvaetäisyydellä' 
vähimmäisetäisyyttä, jolla ei voida havaita 
mitään kielteisiä vaikutuksia ihmisten 
terveyteen tai ympäristöön 
suuronnettomuuden sattuessa; 

Or. en

Tarkistus 50
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 18 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. 'vaara-alueella' aluetta, jolla 
vallitsee onnettomuustapauksessa 
kuoleman tai peruuttamattomien 
vaurioiden riski; 

Or. fr

Tarkistus 51
Marian-Jean Marinescu



PE469.779v02-00 14/47 AM\874020FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 18 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b. 'onnettomuuden leviämisellä' 
suuronnettomuuden tapahtumista 
laitoksessa jonkin toisen, laitoksen 
läheisyydessä sattuvan sellaisen 
onnettomuuden seurauksena, joka 
tapahtuu tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuulumattomassa 
toisessa laitoksessa tai alueella;

Or. en

Tarkistus 52
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 18 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 b. 'suoja-alueilla' alueita, joilla 
terveysriskit ovat huomattavia;

Or. fr

Tarkistus 53
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun tämän artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettujen kriteerien perusteella on 
osoitettu, että tietyt liitteessä I olevassa 1 ja 
2 osassa mainitut aineet eivät voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa, erityisesti 
olomuotonsa, ominaisuuksiensa, 
luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen 

1. Kun tämän direktiivin liitteessä VII 
säädettyjen kriteerien perusteella on 
osoitettu, että tietyt liitteessä I olevassa 1 ja 
2 osassa mainitut aineet tai sekoitukset
eivät tietyissä olosuhteissa voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa, erityisesti 
olomuotonsa, ominaisuuksiensa, 
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pakkauksensa vuoksi, komissio voi luetella 
nämä aineet liitteessä I olevassa 3 osassa
delegoiduilla säädöksillä 24 artiklan 
mukaisesti.

luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen 
pakkauksensa vuoksi, ja ne siksi 
ansaitsevat poikkeuksen, komissio voi
hyväksyä delegoituja säädöksiä 
24 artiklan mukaisesti ja luetella nämä 
aineet ja sekoitukset sekä niihin 
sovellettavat olosuhteet liitteessä I 
olevassa 3 osassa.

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että 1 kohdan tavoitteena ei ole jättää aineita ja sekoituksia kokonaan 
soveltamisalan ulkopuolelle, vaan se koskee tapauksia, joissa aineet ja sekoitukset eivät 
selvästi määritellyissä olosuhteissa pysty aiheuttamaan suuronnettomuuden vaaraa 
olomuotonsa, ominaisuuksiensa, luokittelunsa, pitoisuutensa tai yleisen pakkauksensa vuoksi. 
Aineisiin ja sekoituksiin sovelletaan poikkeusta vain siltä osin kuin liitteessä I olevassa 
3 osassa määritellyt ehdot täyttyvät. Koska asia koskee hyvin erityisiä tilanteita, olisi 
hyväksyttävää käyttää delegoituja säädöksiä.

Tarkistus 54
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos osoitetaan toimivaltaista 
viranomaista tyydyttävällä tavalla tämän 
artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen 
kriteerien perusteella, että tietyt 
yksittäisessä tuotantolaitoksessa tai sen 
osassa olevat ja liitteessä I olevassa 1 tai 2 
osassa mainitut aineet eivät voi aiheuttaa 
suuronnettomuuden vaaraa
tuotantolaitoksen erityisolosuhteiden 
kuten aineen pakkaustyypin tai 
eristystavan taikka sijainnin ja aineen
määrien vuoksi, toimivaltaisen 
viranomaisen jäsenvaltio voi päättää, ettei 
se sovella kyseiseen tuotantolaitokseen
tämän direktiivin 7 ja 19 artiklassa 
esitettyjä vaatimuksia.

3. Jollei 1 kohdasta muuta johdu, ja jos 
osoitetaan toimivaltaista viranomaista 
tyydyttävällä tavalla liitteessä VII
tarkoitettujen kriteerien perusteella, että 
tietyt yksittäisessä tuotantolaitoksessa tai 
sen osassa olevat ja liitteessä I olevassa 1 
tai 2 osassa mainitut aineet eivät voi 
aiheuttaa suuronnettomuuden vaaraa 
aineen pakkaustyyppiin tai eristystapaan
taikka sijaintiin ja aineen määriin 
liittyvien tuotantolaitoksen 
erityisolosuhteiden vuoksi, jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei se sovella kyseiseen 
tuotantolaitokseen tämän direktiivin
9 artiklan b kohdassa, 10 artiklassa, 11 
artiklassa sekä 13 artiklan 2 kohdassa
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esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Vaikka 1 kohdassa sallitaan EU:n tason poikkeukset tietyille aineille ja vain 
erityisolosuhteissa, 4 artiklan 3 kohdassa annetaan jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle valtuudet myöntää poikkeuksia yksittäisten laitosten tasolla. Koska suojelun 
taso ei saisi laskea, kaikissa tapauksissa ehdotetaan ainakin alemman tason vaatimusten 
säilyttämistä ja poikkeusten myöntämistä vain ylemmän tason laitosten tiedotusvaatimusten 
suhteen.

Tarkistus 55
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio toimittaa vuosittain tämän 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
luettelot tiedoksi 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulle foorumille.

Komissio toimittaa säännöllisesti tämän 
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut 
luettelot tiedoksi 17 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetulle foorumille.

Or. en

Tarkistus 56
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 30 päivään kesäkuuta 2013 
mennessä 24 artiklan mukaisesti, jotta 
voidaan hyväksyä kriteerit, joita käytetään 
tämän artiklan 1 ja 3 kohdan 
soveltamiseksi sekä liitteen VII 
muuttamiseksi.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Koska liitteessä VII olevilla vaatimuksilla määritellään 4 artiklan 1 kohdasta ja 4 artiklan 
3 kohdasta myönnettävien poikkeusten laajuus, poikkeukset ovat oleellinen osa direktiiviä. 
Siksi niitä ei pitäisi ottaa käyttöön delegoiduilla säädöksillä. Liitteen jättäminen täysin 
tyhjäksi lainsäädäntömenettelyn aikana ei kuitenkaan ole hyväksyttävää. Liitteeseen VII 
esitetty tarkistus sisältää 26. kesäkuuta 2008 annetussa komission päätöksessä 98/433/EY 
vahvistetut vaatimukset. Komission olisi esitettävä ehdotus uusiksi vaatimuksiksi, jotta ne 
voidaan vielä sisällyttää perussäädökseen.

Tarkistus 57
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi tarvittaessa lisätä tämän 
kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetut aineet liitteessä I olevaan 1 tai 2 
osaan delegoiduilla säädöksillä 24 
artiklan mukaisesti.

Jos komissio katsoo, että luetteloon 
kuulumaton vaarallinen aine, jonka 
vuoksi on toteutettu tämän kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu 
toimi, olisi lisättävä liitteessä I olevaan 1 
tai 2 osaan, se antaa asiaa koskevan 
lainsäädäntöehdotuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

Or. en

Perustelu

Toisin kuin erittäin harvoihin yksittäisiin tapauksiin liittyvässä 1 kohdassa, 1 tai 2 osaan 
lisättävät aineet saattavat aiheuttaa soveltamisalaan huomattavan laajennuksen ja 
mahdollisesti suuria taloudellisia vaikutuksia. Koska jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia 
toimia, jos ne katsovat, että vaarallinen aine aiheuttaa suuronnettomuuden vaaran, 
jäsenvaltioiden toimintamahdollisuudet säilyvät joka tapauksessa ennallaan. Komissio 
ilmoittaa tästä muille jäsenvaltioille. Soveltamisalan muuttaminen koko EU:n osalta vaatisi 
kuitenkin edelleen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen.

Tarkistus 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toiminnanharjoittajaa lähettämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitus, 
jossa on seuraavat tiedot:

1. Jäsenvaltioiden on vaadittava 
toiminnanharjoittajaa lähettämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
paikallisille viranomaisille ilmoitus, jossa 
on seuraavat tiedot:

Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 59
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) alihankkijayritysten nimi, toiminimi 
ja osoite;

Or. it

Tarkistus 60
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(g a) laitoksen johdon todistama 
toiminnanharjoittajan kyky selviytyä 
vaarallisia aineita käsittävän 
onnettomuuden seurauksista.
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Or. fr

Tarkistus 61
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitus on lähetettävä toimivaltaiselle 
viranomaiselle seuraavissa määräajoissa:

2. Ilmoitus on lähetettävä toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja paikallisille 
viranomaisille seuraavissa määräajoissa:

Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 62
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusista tuotantolaitoksista
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen tai toiminta aloitetaan,

(a) uusista tuotantolaitoksista vähintään 
kuusi kuukautta ennen kuin rakentaminen 
tai toiminta aloitetaan,

Or. ro

Perustelu

Säädöksen selventäminen.

Tarkistus 63
Silvia-Adriana Ţicău
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavista:

4. Toiminnanharjoittajan on välittömästi 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja paikallisille viranomaisille seuraavista:

Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 64
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava tiedot 
ajan tasalle vähintään joka viides vuosi, 
tämän rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. 
Toiminnanharjoittajan on lähetettävä 
ajantasaistetut tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle viipymättä.

5. Toiminnanharjoittajan on säännöllisesti 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava tiedot 
ajan tasalle vähintään joka viides vuosi, 
tämän rajoittamatta 4 kohdan soveltamista. 
Toiminnanharjoittajan on lähetettävä 
ajantasaistetut tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja paikallisille 
viranomaisille viipymättä.

Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 65
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden vaadittava, että 
toiminnanharjoittaja laatii asiakirjan, jossa 
toiminnanharjoittaja selostaa 
toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ("MAPP-asiakirja"), ja 
varmistaa, että näitä toimintaperiaatteita 
noudatetaan. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 
laaditaan kirjallisesti. Ne on laadittava niin, 
että ne takaavat korkeatasoisen ihmisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun. Ne on 
suhteutettava tuotantolaitoksessa 
esiintyviin suuronnettomuuden vaaroihin.
Niissä on esitettävä toiminnanharjoittajan 
yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä 
johdon rooli ja vastuu, ja niissä on 
käsiteltävä turvallisuuskulttuuria 
suuronnettomuuksien valvonnan osalta.

1. Jäsenvaltioiden vaadittava, että 
toiminnanharjoittaja laatii asiakirjan, jossa 
toiminnanharjoittaja selostaa 
toimintaperiaatteensa suuronnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ("MAPP-asiakirja"), ja 
varmistaa, että näitä toimintaperiaatteita 
noudatetaan. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi 
laaditaan kirjallisesti. Ne on laadittava niin, 
että ne takaavat korkeatasoisen ihmisten 
terveyden ja ympäristönsuojelun. Ne on 
suhteutettava tuotantolaitoksessa 
esiintyviin suuronnettomuuden vaaroihin. 
Niissä on esitettävä toiminnanharjoittajan 
yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä 
johdon rooli ja vastuu suuronnettomuuksiin 
liittyvien riskien hallinnan osalta.

Or. fr

Perustelu

"Turvallisuuskulttuuri" ei viittaa toimintaa koskeviin vaatimuksiin.

Tarkistus 66
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi on 
lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
seuraavissa määräajoissa:

2. Toimintaperiaatteet 
suuronnettomuuksien ehkäisemiseksi on 
lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja paikallisille viranomaisille seuraavissa 
määräajoissa:

Or. ro
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Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 67
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) uusista tuotantolaitoksista
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen tai toiminta aloitetaan,

(a) uusista tuotantolaitoksista vähintään 
kuusi kuukautta ennen kuin rakentaminen 
tai toiminta aloitetaan,

Or. ro

Perustelu

Säädöksen selventäminen.

Tarkistus 68
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen määrittelee 
toiminnanharjoittajien 6 ja 9 artiklan 
mukaisesti toimittamien tietojen tai 19 
artiklan perusteella tehtyjen tarkastusten 
perusteella kaikki alemman tason ja 
ylemmän tason tuotantolaitokset tai 
tuotantolaitosryhmät, joissa 
suuronnettomuuden todennäköisyys ja 
mahdollisuus voivat kasvaa tai 
suuronnettomuuden seuraukset saattavat 
lisääntyä tuotantolaitosten sijainnin ja 
toisten tuotantolaitosten läheisyyden sekä 
niissä olevien vaarallisten aineiden takia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen määrittelee 
toiminnanharjoittajien 6 ja 9 artiklan 
mukaisesti toimittamien tietojen tai 19 
artiklan perusteella tehtyjen tarkastusten 
perusteella kaikki alemman tason ja 
ylemmän tason tuotantolaitokset tai 
tuotantolaitosryhmät, joissa 
suuronnettomuuden todennäköisyys ja 
mahdollisuus voivat kasvaa tai 
suuronnettomuuden seuraukset saattavat 
lisääntyä tuotantolaitosten sijainnin, 
maantieteelliseen sijaintiin liittyvien 
riskien ja toisten tuotantolaitosten 



AM\874020FI.doc 23/47 PE469.779v02-00

FI

läheisyyden sekä niissä olevien vaarallisten 
aineiden takia.

Or. it

Tarkistus 69
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on taattava, että 
toimivaltainen viranomainen ottaa 
ulkoisten pelastussuunnitelmien 
laatimisessa huomioon onnettomuuden 
leviämisen. 

Or. en

Tarkistus 70
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) osoittamaan, kuinka laitoksen 
sijaintipaikalla pakolliset vaara- ja suoja-
alueet on määritetty erilaisten 
tunnistettujen 
suuronnettomuusskenaarioiden pohjalta,

Or. fr

Tarkistus 71
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

3. Turvallisuusselvitys on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavissa 
määräajoissa:

3. Turvallisuusselvitys on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
paikallisille viranomaisille seuraavissa 
määräajoissa:

Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 72
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajan tasalle saatettu turvallisuusselvitys on 
lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle 
viipymättä.

Ajan tasalle saatettu turvallisuusselvitys on 
lähetettävä toimivaltaiselle viranomaiselle
ja paikallisille viranomaisille viipymättä.

Or. ro

Perustelu

Kansalaisten edun nimissä toiminnanharjoittajien on pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja niiden on tehtävä yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 73
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäsenvaltion tähän tehtävään nimeämät 
viranomaiset laativat ulkoisen 
pelastussuunnitelman niistä toimista, joihin 

(c) jäsenvaltion tähän tehtävään nimeämät 
viranomaiset laativat ulkoisen 
pelastussuunnitelman niistä toimista, joihin 
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ryhdytään tuotantolaitoksen ulkopuolella 
vuoden kuluessa siitä, kun tiedot on 
vastaanotettu toiminnanharjoittajalta b 
alakohdan mukaisesti.

ryhdytään tuotantolaitoksen ulkopuolella 
kahden vuoden kuluessa siitä, kun tiedot 
on vastaanotettu toiminnanharjoittajalta b 
alakohdan mukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Yhden vuoden määräaika ei ole riittävä, kun otetaan huomioon tarvittavan työn luonne ja 
menettelyn määräajat, joita ei voi aikaistaa (kahden kuukauden julkinen kuuleminen, ilmoitus 
ja hyväksyminen jne.). Hallinnolliset ja kuulemisiin liittyvät määräajat vievät yksin jo yli 
kuusi kuukautta.

Tarkistus 74
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) on ilmoitettava tiedot, jotka liittyvät 
alueen alihankkijayrityksiin;

Or. it

Tarkistus 75
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitetut sisäiset 
pelastussuunnitelmat laaditaan siten, että 
kuullaan tuotantolaitoksessa 
työskentelevää henkilökuntaa, mukaan 
luettuina asianomaiset pitkäaikaiset 
alihankkijat, ja että yleisöä kuullaan 
ulkoisia pelastussuunnitelmia tehtäessä ja 
niitä ajantasaistettaessa, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten 

4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
tässä direktiivissä tarkoitetut sisäiset 
pelastussuunnitelmat laaditaan siten, että 
kuullaan tuotantolaitoksessa 
työskentelevää henkilökuntaa, mukaan 
luettuina asianomaiset pitkäaikaiset 
alihankkijat, ja että perustetaan yrityksen 
sijaintipaikan paikallisia yksiköitä ja
yleisöä kuullaan ulkoisia 
pelastussuunnitelmia tehtäessä ja niitä 
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velvoitteita. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisön kuulemisessa 
noudatetaan 14 artiklaa.

ajantasaistettaessa, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten 
velvoitteita. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että yleisön kuulemisessa 
noudatetaan 14 artiklaa.

Or. it

Tarkistus 76
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
toiminnanharjoittajat ja tehtävään 
nimetyt viranomaiset tarkastavat, 
harjoituttavat ja tarpeen vaatiessa 
korjaavat ja ajanmukaistavat sisäiset ja 
ulkoiset pelastussuunnitelmat 
asianmukaisin väliajoin, kuitenkin
enintään kolmen vuoden välein.
Tarkastamisessa on otettava huomioon 
näissä tuotantolaitoksissa ja 
pelastuspalveluissa tapahtuneet 
muutokset, uuden teknisen tietämyksen ja 
suuronnettomuuksissa toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan tiedon 
lisääntyminen.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sisäiset ja ulkoiset pelastussuunnitelmat
tarkastetaan ja harjoitutetaan
asianmukaisin väliajoin, kuitenkin
vähintään kolmen vuoden välein.
Tarvittaessa toiminnanharjoittajat ja 
nimetyt viranomaiset tarkistavat ja 
ajanmukaistavat suunnitelmia.

Or. fr

Perustelu

Nykyisestä sanamuodosta saa sen käsityksen, että ajanmukaistaminen ja tarkistaminen voivat 
olla tarpeen joka kolmas vuosi, vaikka asia on ratkaistava uudelleentarkastelun ja käytön 
avulla tehtyjen johtopäätösten perusteella. 
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Tarkistus 77
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittajat ja tehtävään nimetyt 
viranomaiset tarkastavat, harjoituttavat ja
tarpeen vaatiessa korjaavat ja
ajanmukaistavat sisäiset ja ulkoiset 
pelastussuunnitelmat asianmukaisin 
väliajoin, kuitenkin enintään kolmen 
vuoden välein. Tarkastamisessa on otettava 
huomioon näissä tuotantolaitoksissa ja 
pelastuspalveluissa tapahtuneet muutokset, 
uuden teknisen tietämyksen ja 
suuronnettomuuksissa toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan tiedon 
lisääntyminen.

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
sisäiset ja ulkoiset pelastussuunnitelmat 
testataan täysimittaisella simulaatiolla 
vähintään kolmen vuoden välein. Testin 
arvioinnin perusteella
toiminnanharjoittajat ja tehtävään nimetyt 
viranomaiset tarkistavat ja ajanmukaistavat 
sisäiset ja ulkoiset pelastussuunnitelmat
tarvittaessa. Tarkastamisessa on otettava 
huomioon näissä tuotantolaitoksissa ja 
pelastuspalveluissa tapahtuneet muutokset, 
uuden teknisen tietämyksen ja 
suuronnettomuuksissa toteutettavia 
toimenpiteitä koskevan tiedon 
lisääntyminen.

Or. fr

Tarkistus 78
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden maankäytön suunnittelussa tai 
muissa asiaan kuuluvissa 
toimintaperiaatteissa sekä näiden 
toimintaperiaatteiden 
täytäntöönpanemiseksi käytettävissä 
menettelytavoissa otetaan huomioon tarve 
pitkällä aikavälillä:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden maankäytön suunnittelussa tai 
muissa asiaan kuuluvissa 
toimintaperiaatteissa sekä näiden 
toimintaperiaatteiden 
täytäntöönpanemiseksi käytettävissä 
menettelytavoissa otetaan huomioon tarve 
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä:

Or. fr



PE469.779v02-00 28/47 AM\874020FI.doc

FI

Tarkistus 79
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) pitää pitkällä aikavälillä yllä riittävä 
etäisyys tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tuotantolaitosten sekä asuinalueiden, 
yleisessä käytössä olevien rakennusten ja 
alueiden, mahdollisuuksien mukaan
pääliikenneväylien, sekä virkistysalueiden 
välillä;

(a) pitää pitkällä aikavälillä yllä riittävä 
etäisyys tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tuotantolaitosten sekä asuinalueiden, 
yleisessä käytössä olevien rakennusten ja 
alueiden, pääliikenneväylien sekä 
virkistysalueiden välillä;

Or. ro

Perustelu

Turvallisuuden parantamiseksi on tärkeää, että tehdään pakolliseksi riittävän etäisyyden 
säilyttäminen tässä direktiivissä tarkoitettujen tuotantolaitosten sekä asuinalueiden, yleisessä 
käytössä olevien rakennusten ja alueiden, pääliikenneväylien sekä virkistysalueiden välillä.

Tarkistus 80
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) suojella luonnon kannalta erityisen 
herkkiä tai tärkeitä alueita tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
tuotantolaitosten läheisyydessä riittävien 
etäisyyksien tai tarvittaessa muiden 
asianmukaisten toimenpiteiden avulla;

(b) suojella luonnon kannalta erityisen 
herkkiä tai tärkeitä alueita tämän 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
tuotantolaitosten läheisyydessä riittävien 
etäisyyksien tai muiden asianmukaisten 
toimenpiteiden avulla;

Or. ro

Perustelu

On tehtävä pakolliseksi se, että suojellaan luonnon kannalta erityisen herkkiä tai tärkeitä 
alueita tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tuotantolaitosten läheisyydessä riittävien 
turvaetäisyyksien ja muiden asianmukaisten toimenpiteiden avulla;
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Tarkistus 81
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja 
kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät 
viranomaiset ottavat käyttöön 
asianmukaisia kuulemismenettelyjä edellä 
1 kohdan mukaisesti määriteltyjen toimien 
toteuttamisen helpottamiseksi.
Menettelyjen on oltava sellaisia, että 
toiminnanharjoittajat toimittavat riittävästi 
tietoa tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä 
ja että päätöksentekohetkellä on 
käytettävissä joko tapauskohtaisen 
tutkimuksen tai yleisten perusteiden 
nojalla teknisiä neuvoja kyseessä olevista 
riskeistä.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltaiset viranomaiset ja 
kaavoitukseen liittyviä päätöksiä tekevät 
viranomaiset ottavat käyttöön 
asianmukaisia kuulemismenettelyjä, joissa 
sovelletaan vaikutusten arviointia ja 
vapaasti yleisön saatavissa olevia 
asiantuntija-asiakirjoja, edellä 1 kohdan 
mukaisesti määriteltyjen toimien 
toteuttamisen helpottamiseksi.
Menettelyjen on oltava sellaisia, että 
toiminnanharjoittajat toimittavat riittävästi 
tietoa tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä 
ja että päätöksentekohetkellä on 
käytettävissä tapauskohtaisten 
tutkimusten ja yleisten perusteiden nojalla 
teknisiä neuvoja kyseessä olevista riskeistä.

Or. fr

Tarkistus 82
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alemman tason tuotantolaitokset 
toimittavat toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tuotantolaitokseen liittyvistä 
riskeistä riittävästi tietoa maankäytön 
suunnittelua varten.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alemman tason tuotantolaitokset 
toimittavat toimivaltaisen viranomaisen tai 
paikallisten viranomaisten pyynnöstä 
tuotantolaitokseen liittyvistä riskeistä 
riittävästi tietoa maankäytön suunnittelua 
varten.
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Or. ro

Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 83
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3 kohdan mukaisen vaikutusten 
arvioinnin yhteydessä arvioidaan erilaisia 
skenaarioita ottaen huomioon riskit, joita 
aiheutuu ylipaineesta ja/tai 
myrkkyvaikutuksista ja/tai 
lämpövaikutuksista, ja että sen avulla 
luodaan kartta, jossa määritellään 
erilaiset vaara-alueet alueen sisä- ja 
ulkopuolella. Toimivaltaisten 
viranomaisten on tämän kartan avulla 
määritettävä alueen ulkopuolisia suoja-
alueita, jotka otetaan huomioon 
maankäytön suunnittelussa. 
Toiminnanharjoittajien on määritettävä 
tämän kartan avulla alueen sisällä 
sijaitsevat vaara-alueet.
Mikään yleisön käytettävissä oleva 
rakennus tai mikään asuinrakennus ei voi 
saada lupaa suoja-alueella, jolla on 
merkittäviä terveysriskejä.

Or. fr

Tarkistus 84
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi 
yleisön saatavilla, myös sähköisessä 
muodossa. Tiedot on tarkistettava ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle 
vähintään kerran vuodessa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
liitteessä V olevassa 1 ja 2 osassa
tarkoitetut tiedot ovat pysyvästi yleisön 
saatavilla, myös sähköisessä muodossa ja 
että liitteessä V olevassa 3 osassa 
tarkoitetut tiedot asetetaan kansalaisten 
saataville pyydettäessä. Tiedot on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle vähintään kerran vuodessa.

Or. en

Perustelu

Tarkastuskertomusten ja vaarallisten aineiden luettelon osalta saattaa olla mahdollista, että 
taloudellisista ja turvallisuutta koskevista syistä tiedot annetaan kansalaisille vain pyynnöstä. 
Jäsenvaltiot voivat sitten itse päättää, pitävätkö ne tarkoituksenmukaisena, että 
toiminnanharjoittajat asettavat tiedot nähtäville myös internetissä. Kuten liitteeseen V 
tehdyistä tarkistuksista kävi ilmi, toiminnanharjoittajilla olisi oltava velvoite selittää 
vaaralliset aineet yksinkertaisesti internetissä ja ilmoittaa, jos tuotantolaitos on tarkastettu ja 
mistä tarkastuskertomuksia voi pyytää nähtäväksi.

Tarkistus 85
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toiminnanharjoittajat järjestävät kerran 
vuodessa avoimen ja yhteisen tilaisuuden 
tietojen ja asiantuntemuksen 
vaihtamiseksi alueen hallintaa koskeviin 
kysymyksiin liittyen. Tilaisuus on 
järjestettävä paikallisessa 
tiedotuskomiteassa, johon osallistuu viisi 
tahoa: paikallishallinto, paikalliset 
poliittiset edustajat, henkilökunnan 
edustajat, kansalaisjärjestöt sekä 
naapuruston edustajat ja 
toiminnanharjoittaja. Jos samalla 
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maantieteellisellä alueella on useita 
laitoksia, paikallinen tiedotuskomitea voi 
jakaa näiden laitosten 
toiminnanharjoittajat ryhmiin uudelleen.

Or. fr

Tarkistus 86
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 2 kohdan a, b ja c alakohdassa 
tarkoitetut tietopyynnöt käsitellään
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY 3 ja 5 artiklan
mukaisesti.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen saantia on käsiteltävä 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
ja direktiivin 90/313 kumoamisesta 28 
päivänä tammikuuta 2003 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koska 2 a kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava ilman eri pyyntöä, tässä kohdassa ei ole 
asianmukaista puhua "tietopyynnöistä". Lisäksi 1 ja 2 kohdan pitäisi kokonaisuudessaan 
vastata koko direktiiviä 2003/4/EY.

Tarkistus 87
Silvia-Adriana Ţicău

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tiedotettava tapahtuneesta 
toimivaltaisille viranomaisille,

(a) tiedotettava tapahtuneesta 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
paikallisille viranomaisille,

Or. ro
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Perustelu

Toiminnanharjoittajien on kansalaisten edun nimissä pidettävä paikalliset viranomaiset ajan 
tasalla ja tehtävä yhteistyötä heidän kanssaan.

Tarkistus 88
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) tilanteissa, joissa ympäristölle 
aiheutuu todistettavasti vahinkoa, ja 
kaikkialla missä se on mahdollista, 
palautettava ympäristö alkutilaan ja 
korvattava vahinko asianomaiselle 
väestölle asianmukaisella tavalla 
noudattaen ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annettua Euroopan parlamentin 
direktiiviä 2004/35/EY1;
_______________

1 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.

Or. it

Tarkistus 89
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) toiminnanharjoittajan osallistuminen 
ympäristöasioita koskevaan yhteisön 
hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti.

(c) toiminnanharjoittajan osallistuminen 
ympäristöasioita koskevaan yhteisön 
hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS) 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti
tai vastaavaan ja tunnustettuun 
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ympäristöjärjestelmään.

Or. fr

Perustelu

On voitava käyttää samalla tavoin myös muita tunnustettuja ympäristöjärjestelmiä EMASin 
ohella ja esimerkiksi ISO-tyyppisiä järjestelmiä, joita kansainvälisesti asettautuneet yritykset 
käyttävät erittäin usein. Vaatimus vastaa tämän direktiiviehdotuksen liitteessä III olevan 
a kohdan säännöksiä.

Tarkistus 90
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Tarkastukset on mahdollisuuksien 
mukaan koordinoitava ja tilanteen 
mukaan yhdistettävä muuhun unionin 
lainsäädäntöön perustuvien tarkastusten 
kanssa.

8. Tarkastukset on koordinoitava muuhun 
unionin lainsäädäntöön ja etenkin 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 24 
päivänä marraskuuta 2010 teollisuuden 
päästöistä (ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen) antamaan direktiiviin 
2010/75/EU¹ perustuvien tarkastusten 
kanssa ja ne on yhdistettävä 
mahdollisuuksien mukaan.

______________
1 EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Tarkistus 91
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnöt, jotka koskevat toimivaltaisten 
viranomaisten tämän direktiivin 

2. Oikeutta saada tietoja tämän direktiivin 
perusteella voidaan rajoittaa, jos 
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perusteella saamia tietoja, voidaan evätä, 
jos direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan 2 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Or. en

Tarkistus 92
Edit Herczog

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista. Komissio arvioi kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun asetusta 
(EY) N:o 1272/2008 on mukautettu 
tekniikan kehitykseen, onko liitettä I 
mukautettava, kun otetaan huomioon 
aineeseen mahdollisesti liittyvä 
suuronnettomuuden riski sekä 4 artiklan 
soveltamisen perusteet.

Or. en

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja 
sen mukautuksiin pitäisi tulla jatkuva prosessi, koska CLP on luonteeltaan jatkuvasti 
muuttuva prosessi. 

Tarkistus 93
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
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säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista. Komissio arvioi kuuden 
kuukauden kuluessa siitä, kun asetusta 
(EY) N:o 1272/2008 on mukautettu 
tekniikan kehitykseen, onko liitettä I 
mukautettava, kun otetaan huomioon 
aineeseen mahdollisesti liittyvä 
suuronnettomuuden riski sekä 4 artiklan 
soveltamisen perusteet.

Or. en

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja 
sen mukautuksiin pitäisi tulla jatkuva prosessi, koska CLP on luonteeltaan jatkuvasti 
muuttuva prosessi. 

Tarkistus 94
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Liitteen I–VII mukauttamiseksi tekniikan 
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Liitteessä I olevan 3 osan ja liitteiden II–
VI mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen
kehitykseen komissio hyväksyy delegoidut 
säädökset 24 artiklan mukaisesti, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Perustelu

Pitäisi olla mahdollista muuttaa liitteessä I olevaa osaa 3 (mikä muuttaa soveltamisalaa, 
mutta vain harvoissa erityistapauksissa) ja liitteitä II–VI delegoiduilla säädöksillä. 
Liitteessä I oleviin 1 ja 2 osaan sekä liitteeseen VII tehdyillä tarkistuksilla voi olla suuri 
vaikutus soveltamisalaan, ja sen vuoksi niitä olisi käsiteltävä tavallisen 
lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.
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Tarkistus 95
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio arvioi neuvostoa kuultuaan 
kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun 
asetusta (EY) N:o 1272/2008 on 
mukautettu tekniikan kehitykseen, onko 
liitettä I mukautettava, kun otetaan 
huomioon aineeseen mahdollisesti liittyvä 
suuronnettomuuden riski sekä 4 artiklan 
soveltamisen perusteet.

Or. en

Perustelu

Seveso-direktiivin soveltamisalan mukauttamisesta asetukseen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja 
sen mukautuksiin pitäisi tulla jatkuva prosessi, koska CLP on luonteeltaan jatkuvasti 
muuttuva prosessi. 

Tarkistus 96
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 osa – jakso P – 1 laatikko
Komission teksti

P1a RÄJÄHTEET (ks. huomautus 8)
– Epästabiilit räjähteet
– Räjähteet Luokka 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 tai 1.6, tai
– Aineet tai seokset, joilla on räjähtäviä ominaisuuksia 
asetuksen (EY) N:o 440/2008 menetelmän A.14 mukaisesti 
(ks. huomautus 9) ja jotka eivät kuulu vaaraluokkiin 
"orgaaniset peroksidit" tai "itsereaktiiviset aineet ja seokset"

10 50
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Tarkistus

P1a Räjähteet
– Epästabiilit räjähteet 
– Räjähteet Luokka 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 tai 1.6, tai
– Sellaisten aineiden ja seosten osalta, joita ei ole luokiteltu 
luokkaan 1 vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevien YK:n 
suositusten mukaisesti, jotka sisältyvät YK:n käsikirjaan "Manual 
of Tests and Criteria": aineet tai seokset, joilla on räjähtäviä 
ominaisuuksia asetuksen (EY) N:o 440/2008 menetelmän A.14 
mukaisesti (ks. huomautus 9) ja jotka eivät kuulu vaaraluokkiin 
”hapettavat kaasut”, ”orgaaniset peroksidit” tai ”itsereaktiiviset 
aineet ja seokset”

10 50

Or. fr

Perustelu

Tämä luokka kattaa paitsi tuotteet, jotka luokitellaan räjähteiksi CLP-asetuksessa, myös 
aineet ja seokset, joilla on asetuksen EY N:o 440/2008 menetelmän A.14 mukaisesti 
määriteltyjä räjähteiden ominaisuuksia. Johdonmukaisuuden ja selvyyden vuoksi olisi 
toivottavaa rajoittua räjähteiden suhteen CLP-asetuksen mukaiseen luokitteluun kuten 
muissakin luokissa ottamatta huomioon muita luokittelumenetelmiä.

Tarkistus 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 osa – jakso E – 1–2 laatikko
Komission teksti

Jakso "E" – YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT VAARAT
E1 Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa
Välittömästi vaarallinen vesiympäristölle 1 tai kroonisesti 
vaarallinen vesiympäristölle 1

100 200

E2 Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa
Kroonisesti vaarallinen vesiympäristölle 2 200 500

Tarkistus

Jakso "E" – YMPÄRISTÖLLE AIHEUTUVAT VAARAT
E1 Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa
välittömästi vaarallinen vesiympäristölle 1 tai kroonisesti 
vaarallinen vesiympäristölle 1 (aineet, joilla M≥10)

100 200

E2 Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa
Välittömästi ja kroonisesti vaarallinen vesiympäristölle 1 (aineet, 
joilla M≥10, ja seokset)

500 1000

E3 Vaarallisuus vesiympäristölle kategoriassa
Kroonisesti vaarallinen vesiympäristölle 2 1000 2500
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Or. fr

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) luokituksen muutokset eivät heijastu riittävässä määrin 
komission ehdotuksessa ympäristölle aiheutuvien vaarojen suhteen. Siksi yhä useampien 
laitosten katsotaan keinotekoisesti kuuluvan Seveso-direktiivin soveltamisalaan, vaikka ne 
eivät aiheutakaan uusia suuronnettomuuksien riskejä. Tiettyjä muutoksia ympäristöriskien 
kynnysarvoihin ei ole mukautettu luokittelusääntöjen muutoksiin, mikä koskee erityisesti CLP-
asetuksen toista mukautusta tekniseen kehitykseen.

Tarkistus 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 osa – 37 a laatikko (uusi)
Komission teksti

Tarkistus

Natriumhypokloriitti, ... %-prosenttisesti 
aktiivinen kloori 7681-52-9 200 500

Or. fr

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokituksen muutokset eivät heijastu riittävässä määrin 
komission ehdotuksessa natriumhypokloriittia sisältävien seosten suhteen. Pitoisuuden raja, 
jota sovelletaan akuuttiin vaarallisuuteen vesiympäristölle, muutettiin CLP:n hyväksymisen 
yhteydessä, mikä vaikuttaa seosten luokitteluun ilman, että suuronnettomuuksien riski kasvaa.
Näin yli 200 laitosta, varastoa ja pk-yritystä voisi myös kuulua Seveso-direktiivin alaisuuteen, 
mikä maksaisi viranomaisille ja teollisuudelle 3–4 miljoonaa euroa.

Tarkistus 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2 osa – 37 b laatikko (uusi)
Komission teksti

Tarkistus

Haihtuvat öljyt ja vastaavanlaiset aineet 
(huomautus 19 a): 1000 5000
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Or. fr

Perustelu

Vesiympäristölle vaarallisten aineiden vähimmäismäärien määrittelemisessä ei ole otettu 
huomioon asetuksen N:o 1272/2008 luokittelumuutoksia. Raja-arvot 1000/5000 soveltuisivat 
paremmin näihin maataloudesta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka pakataan ja varastoidaan 
180 kg:n erissä säiliöihin, joiden käsittelystä ei aiheudu dominovaikutusten vaaraa, koska ne 
on varastoitu yhdelle suljetulle alueelle. Suuri joukko yrityksiä, joista monet ovat haihtuvien 
öljyjen tuottamiseen, varastointiin, jakeluun tai niiden sekoittamiseen erikoistuneita pk-
yrityksiä, kuuluisi muuten Seveso-direktiivin soveltamisalaan, vaikka ne eivät aiheuta mitään 
uusia suuronnettomuusvaaroja.

Tarkistus 100
Vicky Ford

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – liitettä I koskevat huomautukset – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Määritettäessä vähimmäismääriä 
osan 2 jaksojen E1 ja E2 mukaisesti 
ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja 
sekoituksia ei oteta huomioon, jos niitä on 
pakattu rajallinen määrä (sisäpakkaus 
enintään 5 litraa/kiloa ja 
yhdistelmäpakkaus enintään 30 kiloa).

Or. en

Perustelu

Samoin kuin kuljetuksissa pakkaaminen on tapa pienentää tahattoman ympäristöpäästön 
riskiä. Tarkistuksella tämä direktiivi saatetaan vastaamaan normeja, jotka on jo määritelty 
vuonna 2011 tehdyllä ADR-sopimuksella eli vaarallisten aineiden kansainvälisistä 
maantiekuljetuksista tehdyllä eurooppalaisella sopimuksella. 

Tarkistus 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – liitettä I koskevat huomautukset– 19 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

19 a. Haihtuvat öljyt ja vastaavanlaiset 
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aineet (1000/5000):
Tätä sovelletaan ISO 9235 -standardissa 
määriteltyihin haihtuviin öljyihin ja 
vastaavanlaisiin aineisiin, lukuun 
ottamatta aineita, jotka on luokiteltu 
välitöntä myrkyllisyyttä kuvaavaan 
kategoriaan 1 – kaikki altistumistiet, 
kategoriaan 2 – kaikki altistumistiet ja 
kategoriaan 3 – altistuminen ihon kautta 
tai hengitysteitse (katso huomautus 7) ja 
elinkohtaista myrkyllisyyttä (STOT) 
kuvaavaan kategoriaan – kerta-
altistuminen, kategoria 1.

Or. fr

Perustelu

Vesiympäristölle vaarallisten aineiden vähimmäismäärien määrittelemisessä ei ole otettu 
huomioon asetuksen N:o 1272/2008 luokittelumuutoksia. Raja-arvot 1000/5000 soveltuisivat 
paremmin näihin maataloudesta peräisin oleviin tuotteisiin, jotka pakataan ja varastoidaan 
180 kg:n erissä säiliöihin, joiden käsittelystä ei aiheudu dominovaikutusten vaaraa, koska ne 
on varastoitu yhdelle suljetulle alueelle. Suuri joukko yrityksiä, joista monet ovat haihtuvien 
öljyjen tuottamiseen, varastointiin, jakeluun tai niiden sekoittamiseen erikoistuneita pk-
yrityksiä, kuuluisi muuten Seveso-direktiivin soveltamisalaan, vaikka ne eivät aiheuta mitään 
uusia suuronnettomuusvaaroja.

Tarkistus 102
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuvaus alueesta ja sen ympäristöstä, 
myös maantieteellinen sijainti sekä 
sääolosuhteita, maaperää, pohja- ja 
pintavesiä koskevat tiedot sekä tarvittaessa 
tiedot alueen aikaisemmasta käytöstä;

(a) kuvaus alueesta, riittävä analyysi sen 
luonnollisista riskeistä, kuvaus ja sen 
ympäristöstä, myös maantieteellinen 
sijainti sekä sääolosuhteita, maaperää, 
pohja- ja pintavesiä koskevat tiedot sekä 
tarvittaessa tiedot alueen aikaisemmasta 
käytöstä;

Or. it
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Tarkistus 103
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) kuvaus alueista, joihin 
suuronnettomuus saattaa vaikuttaa.

(d) kuvaus alueista, joihin 
suuronnettomuus saattaa vaikuttaa, ja 
vaara- ja suoja-alueiden rajat.

Or. fr

Tarkistus 104
Patrizia Toia

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kuvaus tärkeimmistä toiminnoista ja 
tuotteista turvallisuuden kannalta tärkeissä 
tuotantolaitoksen osissa, 
suuronnettomuuksien vaaralähteistä ja 
tilanteista, joissa suuronnettomuus voisi 
tapahtua, sekä lisäksi kuvaus 
suunnitelluista toimenpiteistä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi;

(a) kuvaus tärkeimmistä toiminnoista ja 
tuotteista sekä alihankkijayrityksistä
turvallisuuden kannalta tärkeissä 
tuotantolaitoksen osissa, 
suuronnettomuuksien vaaralähteistä ja 
tilanteista, joissa suuronnettomuus voisi 
tapahtua, sekä lisäksi kuvaus 
suunnitelluista toimenpiteistä 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi;

Or. it

Tarkistus 105
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – 5 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) kuvaus vaarallisia aineita käsittävän 
onnettomuuden rahallisten seurauksien 
arvioinnista sekä toimista onnettomuuden 
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käsittelemiseksi esimerkiksi erityisen 
vakuutussopimuksen ja/tai oman 
pääoman riittävän tason avulla. 

Or. fr

Tarkistus 106
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – b kohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

(v) turvallisuuskulttuuri – toimenpiteet 
turvallisuuskulttuurin arvioimiseksi ja 
parantamiseksi;

(v) laitteiden vanhenemiseen liittyvien 
riskien hallinta: selvitys laitoksen 
laitteista; laitteiden alkuperäisen tilan 
kuvaus 1 päivänä kesäkuuta 2015 tai 
niiden käyttöönottopäivänä, jos se on tätä 
myöhemmin; sellaisen strategian esittely, 
joka on laadittu laitteiden tilan 
valvomiseksi (käytännöt, toistuvuus, 
menetelmät) ja valvonnan jatkotoimien 
määrittämiseksi (tulosten 
analyysimenetelmät, korjaustoimien ja 
korvaustoimien käynnistämisperusteet 
jne.). Strategian nämä osat ovat 
perusteltuja odotettavissa olevien tilan 
huononemistapojen vuoksi. Valvonnan 
tulosten seurantamenetelmän ja 
valvonnan jatkotoimien esittely; tulosten 
seurauksena mahdollisesti toteutettavien 
toimien yhteydessä sovellettavat 
menettelyt;

Or. fr

Perustelu

Ehdotus, joka koskee uutta osaa turvallisuuskulttuuriin liittyvissä turvallisuuden 
hallintajärjestelmissä, vaikuttaa epämääräiseltä. Unionin teollisuuslaitokset vanhenevat eikä 
niitä juuri uusita. Hyvä turvallisuus edellyttää mukauttamistoimien toteuttamista (tehostettu 
valvonta, kuluneimpien osien vaihtaminen jne.) jokapäiväisessä toiminnassa verrattuna 
toimiin, joita toteutettiin tehtaiden ollessa uusia.
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Tarkistus 107
Michèle Rivasi

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – osa 1 – c kohta

Komission teksti Tarkistus

(c) Alueella oleviin ihmisiin kohdistuvien 
vaarojen rajoittamiseen tähtäävät toimet, 
mukaan lukien tapa, jolla hälytys annetaan 
ja ohjeet käyttäytymisestä hälytyksen 
sattuessa.

(c) Alueella oleviin ihmisiin kohdistuvien 
vaarojen rajoittamiseen tähtäävät toimet 
myös vaara-alueella, mukaan lukien tapa, 
jolla hälytys annetaan ja ohjeet 
käyttäytymisestä hälytyksen sattuessa.

Or. fr

Tarkistus 108
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 osa – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) Millä tavalla henkilökuntaa 
koulutetaan tehtäviin, jotka heidän 
edellytetään suorittavan, ja tarpeen 
vaatiessa tehtävien yhteensovittaminen 
ulkoisen pelastuspalvelun kanssa.

Or. en

Tarkistus 109
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiivistelmä 19 artiklan nojalla tehdyistä 
tarkastuksista ja viimeisimmän 
tarkastuksen tärkeimmistä päätelmistä 
sekä siihen liittyvän 
tarkastussuunnitelman viite tai verkko-

Poistetaan.
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osoite.

Or. fr

Perustelu

Tämä säännös on poistettava, kun otetaan huomioon huomattavat riskit, joita liittyy Seveso-
alueilla havaittujen puutteiden julkistamiseen, sillä tietoja voidaan käyttää terrorismiin ja 
niistä voi aiheutua kilpailija- ja markkinaseurantaan liittyviä riskejä.

Tarkistus 110
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tiivistelmä 19 artiklan nojalla tehdyistä 
tarkastuksista ja viimeisimmän 
tarkastuksen tärkeimmistä päätelmistä sekä 
siihen liittyvän tarkastussuunnitelman 
viite tai verkko-osoite.

6. Johtopäätökset 19 artiklan nojalla 
tehdyistä tarkastuksista ja viimeisimmän 
tarkastuksen tärkeimmistä päätelmistä.

Or. en

Tarkistus 111
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tiivistelmä merkittävimpien 
mahdollisten suuronnettomuuksien 
kulusta sekä muuntyyppisistä seikoista, 
jotka saattavat vaikuttaa näiden 
suuronnettomuuksien syntyyn.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Samoin kuin tämän liitteen 1 osassa vaikuttaa välttämättömältä, ettei julkisteta tärkeimpiä 
suuronnettomuuksien skenaarioita eikä etenkään tekijöitä, jotka panevat tällaisia 
tapahtumaketjuja alulle. Ainot tiedot, jotka voitaisiin julkistaa, olisivat riskien tutkimisen ei-
tekninen yhteenveto.

Tarkistus 112
Alajos Mészáros

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 osa – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kuusi henkilöä on loukkaantunut 
tuotantolaitoksen tiloissa ja ollut 
sairaalahoidossa vähintään 24 tuntia,

(b) vähintään kaksi henkilöä on 
loukkaantunut tuotantolaitoksen tiloissa ja 
ollut sairaalahoidossa vähintään 24 tuntia,

Or. en

Tarkistus 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki aineet ja seokset, jotka ovat 
myrkyllisiä tai hyvin myrkyllisiä 
vesieliöille ja jotka on pakattu 
säilytysastioihin (kuten tynnyreihin), 
joiden koko on pienempi tai yhtä suuri 
kuin 0,2 % liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
mainitusta tonnimäärästä (eli 400 kiloa ja 
vastaavasti 200 kiloa vesieliöille 
myrkyllisten/erittäin myrkyllisten aineiden 
ja seosten osalta), jätetään huomiotta 
paikalla olevan aineen kokonaismäärää 
laskettaessa, jos varaston sijaintipaikka 
laitoksen sisällä on sellainen, että astian 
tahaton vuoto ei voi aiheuttaa 
suuronnettomuutta alueella 
onnettomuuden leviämisen kautta, ja 
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asianomainen varasto sijaitsee yhdellä 
tiiviillä ja suljetulla alueella.

Or. fr

Perustelu

Jos ympäristölle myrkyllistä ainetta on varastoitu vain vähän, sitä ei tarvitsisi ottaa huomioon 
siitä vapautuvien määrien vuoksi. Pieneen varastoon varastoidun ympäristölle myrkyllisen 
aineen vuodolla ei ole samanlaisia vaikutuksia ympäristöön kuin varastosäiliön vuodolla. 


