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Pakeitimas 30
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Kaip matyti iš Seveso, Bopalo, 
Šveicerhalės, Enschedės, Tulūzos ir 
Bansfildo avarijų, dažnai didelių avarijų
pasekmės yra labai skaudžios. Be to, jų 
poveikis jaučiamas ir kaimyninėse 
valstybėse. Taigi labai svarbu užtikrinti, 
kad visoje Sąjungoje būtų imamasi 
tinkamų atsargumo priemonių, kuriomis 
užtikrinama piliečių, bendruomenių ir 
aplinkos aukšto lygio apsauga.

(2) Kaip matyti iš Seveso, Bopalo, 
Šveicerhalės, Enschedės, Tulūzos ir 
Bansfildo avarijų, dažnai didelių avarijų 
pasekmės yra labai skaudžios. Be to, jų 
poveikis jaučiamas ir kaimyninėse 
valstybėse. Taigi labai svarbu užtikrinti, 
kad visoje Sąjungoje būtų imamasi 
tinkamų atsargumo priemonių, kuriomis 
užtikrinama piliečių, bendruomenių ir 
aplinkos aukšto lygio apsauga. Todėl ir 
toliau reikia išlaikyti aukštą apsaugos 
lygį, ir, jei įmanoma, jį dar padidinti.

Or. lt

Pakeitimas 31
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Subrangovinės įmonės dažnai yra 
didelių avarijų priežastis arba prisideda 
prie tokių avarijų sukėlimo. 

Or. it

Pakeitimas 32
Juozas Imbrasas

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Todėl derėtų pakeisti Direktyvą 
96/82/EB ir užtikrinti, kad nustačius 
veiksmingesnes ir efektyvesnes nuostatas 
ne tik būtų išlaikomas, bet ir toliau 
didinamas apsaugos lygis, o jas 
racionalizavus ir supaprastinus taip, kad 
nenukentėtų sauga, būtų sumažinta 
administracinė našta. Be to, naujos 
nuostatos turėtų būti aiškios, nuoseklios ir 
lengvai suprantamos, kad būtų galima jas 
geriau įgyvendinti ir užtikrinti jų 
laikymąsi.

(4) Todėl derėtų pakeisti Direktyvą 
96/82/EB ir užtikrinti, kad nustačius 
veiksmingesnes ir efektyvesnes nuostatas 
ne tik būtų išlaikomas, bet ir toliau 
didinamas apsaugos lygis, o jas 
racionalizavus ir supaprastinus taip, kad 
nenukentėtų sauga, būtų sumažinta 
administracinė našta. Be to, naujos 
nuostatos turėtų būti aiškios, nuoseklios ir 
lengvai suprantamos, kad būtų galima jas 
geriau įgyvendinti ir užtikrinti jų 
laikymąsi, o sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygis išliktų bent toks pats arba 
padidėtų.

Or. lt

Pakeitimas 33
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Didelės avarijos gali turėti padarinių ir 
kaimyninėms šalims, o avarijos padaryti 
ekologiniai ir ekonominiai nuostoliai tenka 
ne tik objektui, kuriame įvyko avarija, bet 
ir visai valstybei narei. Todėl būtina imtis 
priemonių, kuriomis būtų užtikrintas 
aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje.

(6) Didelės avarijos gali turėti padarinių ir 
kaimyninėms šalims, o avarijos padaryti 
ekologiniai ir ekonominiai nuostoliai tenka 
ne tik objektui, kuriame įvyko avarija, bet 
ir visai valstybei narei. Todėl būtina
sukurti ir įdiegti saugumo ir rizikos 
mažinimo priemones, siekiant išvengti 
galimų avarijų ir sumažinti jų kilimo 
riziką bei sušvelninti galimus padarinius, 
kuriomis būtų užtikrintas aukštas 
apsaugos lygis visoje Sąjungoje. Valstybės 
narės turėtų tarpusavyje kuo daugiau 
keistis geriausiąja praktika.

Or. lt
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Pakeitimas 34
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Veiklos vykdytojams turėtų būti 
nustatytas bendras įpareigojimas imtis visų 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
didelių avarijų ir sušvelninti jų padariniai. 
Jei objekte esančių pavojingų cheminių 
medžiagų kiekis viršija tam tikrą ribą, 
veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai turėtų pateikti pakankamai 
informacijos, kad ji galėtų nustatyti 
objektą, jame esančias pavojingas 
chemines medžiagas ir galimą pavojų. Be 
to, veiklos vykdytojas turėtų parengti ir 
kompetentingai institucijai nusiųsti didelių 
avarijų prevencijos politikos dokumentą, 
kuriame būtų išdėstyta veiklos vykdytojo 
bendra didelių avarijų pavojaus kontrolės 
strategija ir priemonės, įskaitant tinkamas 
saugos valdymo sistemas.

(11) Veiklos vykdytojams turėtų būti 
nustatytas bendras įpareigojimas imtis visų 
reikiamų priemonių, kad būtų išvengta 
didelių avarijų ir sušvelninti jų padariniai. 
Jei objekte esančių pavojingų cheminių 
medžiagų kiekis viršija tam tikrą ribą, 
veiklos vykdytojas kompetentingai 
institucijai turėtų pateikti pakankamai 
informacijos, kad ji galėtų nustatyti 
objektą, jame esančias pavojingas 
chemines medžiagas ir galimą pavojų. Be 
to, veiklos vykdytojas turėtų parengti ir 
kompetentingai institucijai nusiųsti didelių 
avarijų prevencijos politikos dokumentą, 
kuriame būtų nurodytos subrangovinės 
įmonės ir išdėstyta veiklos vykdytojo 
bendra didelių avarijų pavojaus kontrolės 
strategija ir priemonės, įskaitant tinkamas 
saugos valdymo sistemas.

Or. it

Pakeitimas 35
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Veiklos vykdytojai turėtų būti 
pajėgūs įrodyti savo gebėjimą susidoroti 
su avarijos, susijusios su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis, pasekmėmis, 
pavyzdžiui, specialia draudimo sutartimi, 
pasirašyta su kompanija, kuri žinoma 
kaip moki, arba tinkamu nuosavybės 
dydžiu. Į šią aplinkybę turėtų būti 
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atsižvelgiama, kad avarijos, susijusios su 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis, 
pasekmės neatsilieptų viešosioms 
išlaidoms ir nebūtų įtrauktos į savikainą.

Or. fr

Pakeitimas 36
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant sumažinti didelių avarijų ir 
grandininių reakcijų riziką, būtina 
tinkamai atsižvelgti į sąveiką tarp 
natūralių pavojaus, būdingo įmonės ar 
įstaigos vietovei, šaltinių ir jose 
naudojamų technologinių išteklių.

Or. it

Pakeitimas 37
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant geriau apsaugoti 
gyvenamuosius rajonus, intensyviai 
visuomenės naudojamas zonas ir aplinką, 
įskaitant ypač jautrias ar svarbias gamtos 
teritorijas, valstybių narių žemėtvarkos ar
kitoje atitinkamoje politikoje turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį ilgą laiką išlaikyti 
tinkamą atstumą tarp tokių vietų ir pavojų 
keliančių objektų, o jau esamuose 
objektuose būtina atsižvelgti į papildomas 

(15) Siekiant geriau apsaugoti 
gyvenamuosius rajonus, intensyviai 
visuomenės naudojamas zonas ir aplinką, 
įskaitant ypač jautrias ar svarbias gamtos 
teritorijas, valstybių narių žemėtvarkos ar 
kitoje atitinkamoje politikoje turėtų būti 
atsižvelgiama į poreikį ilgą laiką išlaikyti 
tinkamą atstumą tarp tokių vietų ir pavojų 
keliančių objektų, o jau esamuose 
objektuose būtina atsižvelgti į papildomas 
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technines priemones, kad rizika žmonėms 
nepadidėtų. Priimant sprendimus turėtų 
būti atsižvelgiama į pakankamai išsamią 
informaciją apie riziką ir su ta rizika 
susijusias techninių ekspertų 
rekomendacijas. Siekiant sumažinti 
administracinę naštą, tokios procedūros, jei 
įmanoma, integruojamos su kitomis 
procedūromis, atliekamomis pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus.

technines priemones, kad rizika žmonėms 
nepadidėtų. Priimant sprendimus turėtų 
būti atsižvelgiama į pakankamai išsamią 
informaciją apie riziką ir su ta rizika 
susijusias techninių ekspertų 
rekomendacijas. Siekiant sumažinti 
administracinę naštą, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, tokios procedūros ir 
priemonės, jei įmanoma, integruojamos su 
kitomis procedūromis, atliekamomis pagal 
kitus atitinkamus Sąjungos teisės aktus.

Or. en

Pakeitimas 38
Rolandas Paksas

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad įvykus didelei 
avarijai bus imtasi tinkamų atsakomųjų 
priemonių, veiklos vykdytojas privalo apie 
ją tuoj pat pranešti kompetentingoms 
institucijoms ir suteikti joms būtiną 
informaciją, kad jos galėtų įvertinti tos 
avarijos poveikį.

(19) Siekiant užtikrinti, kad įvykus didelei 
avarijai bus imtasi tinkamų atsakomųjų 
priemonių, veiklos vykdytojas privalo apie 
ją tuoj pat pranešti kompetentingoms 
institucijoms ir suteikti joms būtiną 
informaciją, kad jos galėtų įvertinti tos 
avarijos poveikį žmonių sveikatai, turtui ir 
aplinkai bei užkirstų kelią avarijos 
pasikartojimui.

Or. lt

Pakeitimas 39
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Siekiant užtikrinti, kad įvykus didelei 
avarijai bus imtasi tinkamų atsakomųjų 

(19) Siekiant užtikrinti, kad įvykus didelei 
avarijai bus imtasi tinkamų atsakomųjų 
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priemonių, veiklos vykdytojas privalo apie 
ją tuoj pat pranešti kompetentingoms 
institucijoms ir suteikti joms būtiną 
informaciją, kad jos galėtų įvertinti tos 
avarijos poveikį.

priemonių, veiklos vykdytojas privalo apie 
ją tuoj pat pranešti kompetentingoms 
institucijoms bei vietos valdžios 
institucijoms ir suteikti joms būtiną 
informaciją, kad jos galėtų įvertinti tos 
avarijos poveikį.

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po kiekvieno Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 suderinimo su technine 
pažanga turėtų būti vertinamas poreikis 
suderinti šios direktyvos I priedą. Taip 
būtų užtikrinimas funkcinis ryšys tarp šių 
dviejų teisės aktų ir aukštas žmonių 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygis.

Or. fr

Pakeitimas 41
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pritaikius Reglamentą (EB) 
Nr.1272/2008 prie techninės pažangos, 
reikėtų sistemingai vertinti poreikį I 
priedą pritaikyti prie šios direktyvos. Taip 
būtų užtikrintas veikiantis ryšys tarp šių 
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dviejų teisės aktų ir išlaikytas aukštas 
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos 
lygis.

Or. en

Pagrindimas

Seveso direktyvos aprėpties derinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir jos 
koregavimai turėtų tapti nuolatiniu procesu, kadangi KŽP reglamento pobūdis susijęs su 
dinamišku procesu.

Pakeitimas 42
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Pritaikius Reglamentą (EB) 
Nr.1272/2008 prie techninės pažangos, 
reikėtų sistemingai vertinti poreikį I 
priedą pritaikyti prie direktyvos siekiant 
užtikrinti veikiantį ryšį tarp šių dviejų 
teisės aktų.

Or. en

Pagrindimas

Seveso direktyvos aprėpties derinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir jos 
koregavimai turėtų tapti nuolatiniu procesu, kadangi KŽP reglamento pobūdis susijęs su 
dinamišku procesu.

Pakeitimas 43
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Komisijai turėtų būti suteikti
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį

(23) Siekiant suderinti šią direktyvą su 
technine ir moksline pažanga, įgaliojimai 
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priimti deleguotuosius teisės aktus, kuriais 
būtų nustatomi nukrypti leidžiančių 
nuostatų kriterijai ir priimami šios 
direktyvos priedų pakeitimai.

priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį ir atsižvelgiant į šios 
direktyvos I priedo 3 dalį ir į II ir 
VI priedus turėtų būti perduodami 
Komisijai. Labai svarbu, kad vykdydama 
parengiamuosius darbus Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotuosius 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų vienu metu ir reikiamu 
laiku bei tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti konstatuojamąją dalį su standartinėmis deleguotųjų aktų 
nuostatomis. Tai pat juo paaiškinama, kad turėtų būti įmanoma iš dalies pakeisti I priedo 
3 dalį (kuri pakeičia taikymo sritį, tačiau tik tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis) ir II –
VI priedus deleguotaisiais aktais. I priedo 1 ir 2 dalių ir VII priedo pakeitimai gali turėti 
didelės įtakos taikymo sričiai, todėl jie turėtų būti reglamentuojami taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Pakeitimas 44
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) mineralų eksploatavimui (žvalgybai, 
gavybai ir perdirbimui) kasyklose, 
karjeruose ar gręžiniuose, išskyrus dujų 
saugojimą požeminiuose gamtiniuose 
sluoksniuose ir nebenaudojamose 
kasyklose, taip pat cheminio ir šiluminio 
perdirbimo operacijas ir su jomis susijusį 
sandėliavimą naudojant pavojingas 
medžiagas, kaip apibrėžta I priede;

(e) mineralų eksploatavimui (žvalgybai, 
gavybai ir perdirbimui) kasyklose, 
karjeruose ar gręžiniuose, išskyrus 
cheminio ir šiluminio perdirbimo 
operacijas ir su jomis susijusį sandėliavimą 
naudojant pavojingas medžiagas, kaip 
apibrėžta I priede;

Or. en
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Pakeitimas 45
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prieš toliau plečiant šios direktyvos 
taikymo sritį reikėtų atlikti poveikio 
vertinimą.

Or. en

Pakeitimas 46
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. naujas objektas – naujai pastatytas arba 
dar nepradėtas eksploatuoti objektas;

4. naujas objektas – objektas, kuris bus 
pradėtas eksploatuoti po 2015 m. gegužės 
31 d.;

Or. en

Pakeitimas 47
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. naujas objektas – naujai pastatytas arba
dar nepradėtas eksploatuoti objektas;

4. naujas objektas – dar nepradėtas 
eksploatuoti objektas;

Or. fr
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Pagrindimas

Nuoroda į „naujai pastatytą objektą“ yra labai neaiški ir gali sukelti įvairių interpretacijų.

Pakeitimas 48
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. įrenginys – objekte, įskaitant po žeme, 
esantis techninis įrenginys, kuriame 
gaminamos, naudojamos, tvarkomos arba 
sandėliuojamos pavojingos cheminės 
medžiagos ir kuris apima visą įrangą, 
struktūras, vamzdynus, mašinas, įrankius, 
privačias geležinkelio atšakas, dokus, 
įrenginius aptarnaujančias krovos 
krantines, dambas, sandėlius ir kitas 
panašias sausumoje ar vandenyje esančias 
struktūras, būtinas įrenginio veiklai;

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu būtų palikta pradinė formuluotė, visi „Seveso“ objekto įrenginiai būtų laikomi 
„Seveso“, o tai neatitiktų Bendrijos teisės, taip kaip ji formuluojama direktyvos „Seveso 2“ 
kontekste. Dabartinė direktyvos „Saveso 2" versijoje yra nuoroda į „techninį įrenginį 
įmonėje, kurioje medžiagos...“;o vokiškoje versijoje aiškiai nurodyta „kuriame...“. Taigi 
omenyje turima nuoroda į įrenginį, o ne į objektą.

Pakeitimas 49
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. tinkamas saugus atstumas –
minimalus atstumas, už kurio įvykus 
didelei avarijai negali būti nustatyta jokio 
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neigiamo poveikio žmonių sveikatai ar 
aplinkai;

Or. en

Pakeitimas 50
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 18 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a. pavojingos zonos – vietovės, kuriose 
nelaimingo atsitikimo atveju gresia mirtis 
ar nepataisoma žala;

Or. fr

Pakeitimas 51
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 18 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b. grandininė reakcija (vadinamasis 
domino efektas) – galimybė, kad 
įrenginyje kils didelė avarija, kurią 
sukeltų netoliese, kitame įrenginyje arba 
objekte, neįeinančiame į šios direktyvos 
taikymo sritį, kilusi avarija;

Or. en

Pakeitimas 52
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 18 b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b. apsauginės zonos – vietovės, kuriose 
kyla didelis pavojus sveikatai.

Or. fr

Pakeitimas 53
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei remiantis šio straipsnio 4 dalyje
nurodytais kriterijais įrodoma, kad tam 
tikros cheminės medžiagos, nurodytos I 
priedo 1 arba 2 dalyje, negali sukelti 
didelės avarijos pavojaus, visų pirma dėl 
savo fizinės formos, savybių, 
klasifikacijos, koncentracijos ar 
standartinės pakuotės, Komisija gali
deleguotais teisės aktais pagal 24 straipsnį
tas chemines medžiagas įrašyti į I priedo 3 
dalį.

1. Jei remiantis šios direktyvos VII priede
nurodytais kriterijais įrodoma, kad tam 
tikros cheminės medžiagos arba jų 
mišiniai, nurodyti I priedo 1 arba 2 dalyje,
specialiomis sąlygomis negali sukelti 
didelės avarijos pavojaus dėl savo fizinės 
formos, savybių, klasifikacijos, 
koncentracijos ar standartinės pakuotės,
todėl joms turėtų būti taikoma nukrypti 
leidžianti nuostata, Komisija gali priimti 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį ir 
įrašyti tas chemines medžiagas ir jų 
mišinius kartu su taikytinomis sąlygomis į 
I priedo 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinta, kad 1 dalimi nesiekiama visiškai išskirti cheminių medžiagų ir jų 
mišinių iš direktyvos taikymo srities, tačiau ja galima vadovautis tais atvejais, kai cheminės 
medžiagos ir jų mišiniai aiškiai nurodytomis specialiomis sąlygomis negali sukelti didelės 
avarijos pavojaus, visų pirma dėl savo fizinės formos, savybių, klasifikacijos, koncentracijos 
ar standartinės pakuotės. Cheminėms medžiagoms ir jų mišiniams nukrypti leidžianti nuostata 
taikoma tik tuomet, kai tenkinamos I priedo 3 dalyje nurodytos sąlygos. Kadangi tai bus 
taikoma tik tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis, priimtina taikyti deleguotuosius aktus.
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Pakeitimas 54
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei remiantis šio straipsnio 4 dalyje
nurodytais kriterijais kompetentingai 
institucijai priimtinu būdu patvirtinama, 
kad konkrečios I priedo 1 arba 2 dalyje 
nurodytos cheminės medžiagos, esančios 
konkrečiame objekte arba jo dalyje, negali 
sukelti didelės avarijos pavojaus 
atsižvelgiant į konkrečias tam objektui 
būdingas sąlygas, kaip antai pakuotės
pobūdis, cheminės medžiagos laikymo
būdas arba jos laikymo vieta ar kiekis, 
kompetentingos institucijos valstybė narė
gali nuspręsti tam įrenginiui netaikyti šios 
direktyvos 7-19 straipsniuose nustatytų 
reikalavimų.

3. Nepažeidžiant 1 dalies, jei remiantis
VII priede nurodytais kriterijais 
patvirtinama, kad konkrečios I priedo 
1 arba 2 dalyje nurodytos cheminės 
medžiagos, esančios konkrečiame objekte 
arba jo dalyje, negali sukelti didelės 
avarijos pavojaus atsižvelgiant į konkrečias 
tam objektui būdingas sąlygas, susijusias 
su pakuotės pobūdžiu, cheminės 
medžiagos laikymo būdu arba jos laikymo 
vieta ar kiekiu, valstybės narės 
kompetentinga institucija gali nuspręsti 
tam įrenginiui netaikyti šios direktyvos
9 straipsnyje, 10 straipsnio b punkte, 
11 straipsnyje ir 13 straipsnio 2 dalyje
nustatytų reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi pagal 1 dalį ES lygmeniu nukrypti leidžiančias nuostatas leidžiama taikyti tik 
konkrečioms cheminėms medžiagoms ir tik esant ypatingoms aplinkybėms, pagal 4 straipsnio 
3 dalį valstybės narės kompetentingai institucijai leidžiama duoti leidimą taikyti nukrypti 
leidžiančią nuostatą konkretaus objekto lygmeniu. Kadangi apsaugos lygis turi nesumažėti, 
siūloma visais atvejais taikyti bent žemesnės pakopos reikalavimus ir taikyti nukrypti 
leidžiančias nuostatas informacijos reikalavimams tik aukštesnės pakopos objektų atveju.

Pakeitimas 55
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytus 
sąrašus Komisija kasmet perduoda 17 
straipsnio 2 dalyje nurodytam forumui 

Šios dalies antroje pastraipoje nurodytus 
sąrašus Komisija reguliariai perduoda 
17 straipsnio 2 dalyje nurodytam forumui 
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susipažinti. susipažinti.

Or. en

Pakeitimas 56
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Iki 2013 m. birželio 30 d. Komisija 
priima deleguotus teisės aktus pagal 24 
straipsnį, kuriuose ji nustato kriterijus, 
naudotinus taikant šio straipsnio 1-3 
dalis, ir VII priedo dalinio keitimo 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi VII priede išdėstyti kriterijai apibrėžia 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse pateiktų nukrypti 
leidžiančių nuostatų taikymo sritį, jie sudaro esminę šios direktyvos dalį. Todėl jie neturėtų 
būti nustatomi deleguotaisiais aktais. Nepriimtina palikti priedą visiškai tuščią per teisėkūros 
procedūrą. Siūlomas VII priedo pakeitimas apima galiojančius kriterijus, išdėstytus 
Komisijos 2008 m. birželio 26 d. sprendime 98/433/EB. Ragina Komisiją pateikti pasiūlymą 
dėl naujų kriterijų ir kad jie būtų įtraukti į pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 57
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei taikytina, Komisija gali pirmoje
pastraipoje nurodytas chemines medžiagas 
deleguotais teisės aktais pagal 24 straipsnį 
įtraukti į I priedo 1 arba 2 dalį.

Jei Komisija mano, kad sąraše nenurodyta 
pavojinga cheminė medžiaga, kuri 
paskatino taikyti priemonę, pateiktą šios 
dalies pirmojoje pastraipoje, turėtų būti 
įtraukta į I priedo 1 arba 2 dalį, ji turėtų 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikti 
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pasiūlymą dėl teisės akto.

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei 1 dalis, kurioje nurodyti labai konkretūs ir gerai apibrėžti atvejai, cheminių 
medžiagų įrašymas į 1 arba 2 dalį galėtų labai išplėsti taikymo sritį, o tai potencialiai galėtų 
turėti didelį ekonominį poveikį. Kadangi valstybės narės gali imtis tinkamų priemonių, jei jos 
mano, kad pavojinga cheminė medžiaga kelia didelės avarijos riziką, jos prireikus galės bet 
kokiu atveju imtis priemonių. Komisija informuos apie šiuos atvejus kitas valstybes nares. 
Taikymo srities keitimas visai ES turėtų vis dėlto būti vykdomas taikant įprastą teisėkūros 
procedūrą.

Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas kompetentingai institucijai 
nusiųstų pranešimą su tokia informacija:

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas kompetentingai institucijai ir 
vietos valdžios institucijoms nusiųstų 
pranešimą su tokia informacija:

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 59
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) subrangovinės įmonės pavadinimas ir 
adresas;
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Or. it

Pakeitimas 60
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) veiklos vykdytojo gebėjimas, 
patvirtintas įstaigos direkcijos, susidoroti 
su avarijos, susijusios su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis, pasekmėmis;

Or. fr

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pranešimas kompetentingai institucijai 
siunčiamas:

2. Pranešimas kompetentingai institucijai ir 
vietos valdžios institucijoms siunčiamas:

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 62
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos arba eksploatacijos 
pradžios;

a) naujų objektų atveju – likus mažiausiai 
šešiems mėnesiams iki statybos arba 
eksploatacijos pradžios,

Or. ro

Pagrindimas

Reikia patikslinti teisės aktą.

Pakeitimas 63
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Veiklos vykdytojas nedelsdamas 
informuoja kompetentingą instituciją apie 
tokius įvykius:

4. Veiklos vykdytojas nedelsdamas 
informuoja kompetentingą instituciją ir 
vietos valdžios institucijas  apie tokius 
įvykius:

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 64
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nepažeisdamas 4 dalies nuostatų, 
veiklos vykdytojas periodiškai bent kas 
penkerius metus peržiūri ir prireikus 
atnaujina pranešimą. Veiklos vykdytojas 

5. Nepažeisdamas 4 dalies nuostatų, 
veiklos vykdytojas periodiškai bent kas 
penkerius metus peržiūri ir prireikus 
atnaujina pranešimą. Veiklos vykdytojas 
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atnaujintą pranešimą kompetentingai 
institucijai išsiunčia nedelsdamas.

atnaujintą pranešimą kompetentingai 
institucijai ir vietos valdžios institucijoms 
išsiunčia nedelsdamas.

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 65
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas parengtų dokumentą, kuriame 
būtų išdėstoma didelių avarijų prevencijos 
politika (toliau - DAPP) ir užtikrintų, kad ji 
būtų tinkamai įgyvendinama. DAPP 
sudaroma raštu. Ja siekiama garantuoti 
aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį. Minėta politika yra 
proporcinga didelių avarijų pavojui. Joje 
nurodomi bendri veiklos vykdytojo tikslai 
bei veikimo principai ir vadovybės 
vaidmuo bei atsakomybė, taip pat 
sukuriama saugos kultūra, susijusi su 
didelių avarijų pavojaus kontrole.

1. Valstybės narės reikalauja, kad veiklos 
vykdytojas parengtų dokumentą, kuriame 
būtų išdėstoma didelių avarijų prevencijos 
politika (toliau - DAPP) ir užtikrintų, kad ji 
būtų tinkamai įgyvendinama. DAPP 
sudaroma raštu. Ja siekiama garantuoti 
aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos 
apsaugos lygį. Minėta politika yra 
proporcinga didelių avarijų pavojui. Joje 
nurodomi bendri veiklos vykdytojo tikslai 
bei veikimo principai ir vadovybės 
vaidmuo bei atsakomybė, susijusi su 
didelių avarijų pavojaus kontrole.

Or. fr

Pagrindimas

Tokie terminai kaip „saugos kultūra“ nėra susiję su veiklos reikalavimais.

Pakeitimas 66
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. DAPP siunčiama kompetentingai 
institucijai:

2. DAPP siunčiama kompetentingai 
institucijai ir vietos valdžios institucijoms:

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 67
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų objektų atveju - per priimtiną 
laiką iki statybos arba eksploatacijos 
pradžios;

a) naujų objektų atveju – likus mažiausiai 
šešiems mėnesiams iki statybos arba 
eksploatacijos pradžios,

Or. ro

Pagrindimas

Reikia patikslinti teisės aktą.

Pakeitimas 68
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija, naudodamasi iš 
veiklos vykdytojų pagal 6 ir 9 straipsnius 
gauta informacija arba pagal 19 straipsnį 
atliekamais tikrinimais, nustatytų žemesnės 
ir aukštesnės pakopos objektus ar jų 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
kompetentinga institucija, naudodamasi iš 
veiklos vykdytojų pagal 6 ir 9 straipsnius 
gauta informacija arba pagal 19 straipsnį 
atliekamais tikrinimais, nustatytų žemesnės 
ir aukštesnės pakopos objektus ar jų
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grupes, kuriuose didelių avarijų tikimybė, 
galimybė ir padariniai gali padidėti dėl 
objektų vietos, artumo vienas kito atžvilgiu 
ir laikomų pavojingų medžiagų.

grupes, kuriuose didelių avarijų tikimybė, 
galimybė ir padariniai gali padidėti dėl 
objektų vietos, rizikos, susijusios su 
geografine padėtimi, artumo vienas kito 
atžvilgiu ir laikomų pavojingų medžiagų.

Or. it

Pakeitimas 69
Marian-Jean Marinescu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
rengdama išorės avarinius planus 
kompetentinga institucija atsižvelgia į 
grandininės reakcijos pavojų.

Or. en

Pakeitimas 70
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) parodyti, kaip pavojingos ir 
apsauginės zonos, kurios turi būti 
atribotos įstaigos teritorijoje, buvo 
nustatytos remiantis įvairiais identifikuotų  
didelių avarijų scenarijais; 

Or. fr

Pakeitimas 71
Silvia-Adriana Ţicău
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Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugos ataskaita siunčiama 
kompetentingai institucijai:

3. Saugos ataskaita siunčiama 
kompetentingai institucijai ir vietos 
valdžios institucijoms:

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 72
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Veiklos vykdytojas atnaujintą saugos 
ataskaitą kompetentingai institucijai 
išsiunčia nedelsdamas.

Veiklos vykdytojas atnaujintą saugos 
ataskaitą kompetentingai institucijai ir 
vietos valdžios institucijoms išsiunčia 
nedelsdamas.

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 73
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tuo tikslu valstybės narės paskirtos c) tuo tikslu valstybės narės paskirtos 
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institucijos per vienus metus nuo veiklos 
vykdytojo pagal b punktą pateiktos 
informacijos gavimo sudarytų išorės 
avarinį planą, kuriame numatytų 
priemones, kurių reikia imtis už objekto 
ribų.

institucijos per dvejus metus nuo veiklos 
vykdytojo pagal b punktą pateiktos 
informacijos gavimo sudarytų išorės 
avarinį planą, kuriame numatytų 
priemones, kurių reikia imtis už objekto 
ribų.

Or. fr

Pagrindimas

Vienerių metų laikotarpis yra neįgyvendinamas dėl būtino darbo pobūdžio ir nesuprantamų 
procedūros terminų (2 mėnesių konsultacijos su visuomene, pranešimas, patvirtinimas ...). 
Vien tik administraciniai terminai ir konsultacijos užima daugiau nei 6 mėnesius.

Pakeitimas 74
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) perduoda atitinkamą informaciją 
objekte dirbančioms subrangovinėms 
įmonėms;

Or. it

Pakeitimas 75
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nepažeisdamos kompetentingų 
institucijų įpareigojimų, valstybės narės 
užtikrina, kad rengiant šioje direktyvoje 
numatytus vidaus avarinius planus būtų 
tariamasi su objekte dirbančiu personalu, 
įskaitant atitinkamus ilgalaikius 
subrangovų darbuotojus, o rengiant ar 
atnaujinant išorės avarinius planus – su 

4. Nepažeisdamos kompetentingų 
institucijų įpareigojimų, valstybės narės 
užtikrina, kad rengiant šioje direktyvoje 
numatytus vidaus avarinius planus būtų 
tariamasi su objekte dirbančiu personalu, 
įskaitant atitinkamus ilgalaikius 
subrangovų darbuotojus, o rengiant ar 
atnaujinant išorės avarinius planus – su 
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visuomene. Valstybės narės užtikrina, kad 
su visuomene būtų konsultuojamasi pagal 
14 straipsnį.

vietos subjektais teritorijoje, kurioje yra 
įsikūrusi įmonė, ir su visuomene. 
Valstybės narės užtikrina, kad su 
visuomene būtų konsultuojamasi pagal 14 
straipsnį.

Or. it

Pakeitimas 76
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojai ir paskirtos institucijos ne 
rečiau kaip kas trejus metus peržiūrėtų, 
išbandytų ir prireikus atnaujintų 
atitinkamai vidaus ir išorės avarinius 
planus. Peržiūrint planus būtina atkreipti 
dėmesį į atitinkamuose objektuose ar 
atitinkamose avarinėse tarnybose 
įvykusius pokyčius, naujas technikos 
žinias ir žinias, susijusias su reagavimu į 
dideles avarijas.

5. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojai ir paskirtos institucijos ne 
rečiau kaip kas trejus metus peržiūrėtų, 
išbandytų vidaus ir išorės avarinius planus. 
Prireikus šiuos planus patikrina ir 
atnaujina atitinkamai veiklos vykdytojai ir 
paskirtos institucijos.

Or. fr

Pagrindimas

Skaitant dabartinę formuluotę galima pamanyti, kad planus atnaujinti ir peržiūrėti gali būti 
reikalaujama kas tris metus, nors apie tai turėtų būti sprendžiama gavus peržiūros ir pratybų 
rezultatus.

Pakeitimas 77
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 5. Valstybės narės užtikrina, kad ne rečiau 



PE469.779v02-00 26/45 AM\874020LT.doc

LT

vykdytojai ir paskirtos institucijos ne 
rečiau kaip kas trejus metus peržiūrėtų, 
išbandytų ir prireikus atnaujintų 
atitinkamai vidaus ir išorės avarinius 
planus. Peržiūrint planus būtina atkreipti 
dėmesį į atitinkamuose objektuose ar 
atitinkamose avarinėse tarnybose įvykusius 
pokyčius, naujas technikos žinias ir žinias, 
susijusias su reagavimu į dideles avarijas.

kaip kartą per trejus metus vidaus ir 
išorės avariniai planai būtų patikrinti 
realaus masto bandomosiomis 
pratybomis. Įvertinus patikrinimą, vidaus 
ir išorės planus prireikus peržiūri ir 
atnaujina atitinkamai veiklos vykdytojai 
ir paskirtos institucijos. Peržiūrint planus 
būtina atkreipti dėmesį į atitinkamuose 
objektuose ar atitinkamose avarinėse 
tarnybose įvykusius pokyčius, naujas 
technikos žinias ir žinias, susijusias su 
reagavimu į dideles avarijas.

Or. fr

Pakeitimas 78
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
žemėtvarkos ar kitoje atitinkamoje 
politikoje ir tos politikos įgyvendinimo 
tvarkoje ilguoju laikotarpiu būtų 
atsižvelgiama į poreikį:

2. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
žemėtvarkos ar kitoje atitinkamoje 
politikoje ir tos politikos įgyvendinimo 
tvarkoje trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu 
būtų atsižvelgiama į poreikį:

Or. fr

Pakeitimas 79
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išlaikyti tinkamą saugų atstumą tarp 
objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
gyvenamųjų rajonų, visuomeninės 
paskirties pastatų ir erdvių, didelių 
transporto kelių, kiek įmanoma, ir poilsio 

a) išlaikyti tinkamą saugų atstumą tarp 
objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir 
gyvenamųjų rajonų, visuomeninės 
paskirties pastatų ir erdvių, didelių 
transporto kelių ir poilsio zonų;
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zonų;

Or. ro

Pagrindimas

Norint padidinti saugos lygį, svarbu, kad būtų privaloma  išlaikyti tinkamą saugų atstumą 
tarp, viena vertus, objektų, kuriems taikoma ši direktyva, ir, kita vertus, gyvenamųjų rajonų, 
visuomeninės paskirties pastatų ir erdvių, didelių transporto kelių ir poilsio zonų;

Pakeitimas 80
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) apsaugoti ypač jautrias ar svarbias 
gamtos vietas, esančias netoli objektų, 
kuriems taikoma ši direktyva, nustatant 
tinkamą saugų atstumą ar kitomis 
tinkamomis priemonėmis;

b) apsaugoti ypač jautrias ar svarbias 
gamtos vietas, esančias netoli objektų, 
kuriems taikoma ši direktyva, nustatant 
tinkamą saugų atstumą ir kitas tinkamas 
priemones;

Or. ro

Pagrindimas

Reikia, kad būtų privaloma saugoti ypač jautrias ar svarbias gamtos vietas, esančias netoli 
objektų, kuriems taikoma ši direktyva, nustatant tinkamą saugų atstumą ar kitas tinkamas 
priemones.

Pakeitimas 81
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
kompetentingos institucijos ir planavimo 
institucijos, atsakingos už šios srities 
sprendimus, sukurtų tinkamą konsultacijų 
tvarką, kad būtų lengviau įgyvendinti 1 

3. Valstybės narės užtikrina, kad visos 
kompetentingos institucijos ir planavimo 
institucijos, atsakingos už šios srities 
sprendimus, sukurtų tinkamą konsultacijų 
tvarką, atlikdamos poveikio įvertinimą, 
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dalyje nustatytą politiką. Konsultacijų 
tvarkos tikslas - užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojai teiktų pakankamai informacijos 
apie objekto keliamą riziką ir kad priimant 
sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju ar
bendra tvarka būtų teikiamos techninės 
rekomendacijos dėl tos rizikos.

kurio ekspertizės dokumentai viešai 
prieinamai, kad būtų lengviau įgyvendinti 
1 dalyje nustatytą politiką. Konsultacijų 
tvarkos tikslas – užtikrinti, kad veiklos 
vykdytojai teiktų pakankamai informacijos 
apie objekto keliamą riziką ir kad priimant 
sprendimus vadovaujantis konkrečių 
atvejų tyrimais ir bendra tvarka būtų 
teikiamos techninės rekomendacijos dėl tos 
rizikos.

Or. fr

Pakeitimas 82
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad žemesnės 
pakopos objektų veiklos vykdytojai 
kompetentingai institucijai paprašius 
pateiktų pakankamai žemėtvarkos 
reikmėms būtinos informacijos apie 
objekto keliamą riziką.

Valstybės narės užtikrina, kad žemesnės 
pakopos objektų veiklos vykdytojai 
kompetentingai institucijai ar vietos 
valdžios institucijoms paprašius pateiktų 
pakankamai žemėtvarkos reikmėms 
būtinos informacijos apie objekto keliamą 
riziką.

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 83
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės užtikrina, kad 3 dalyje 
numatytas poveikio įvertinimas apimtų 
įvairių scenarijų vertinimą, atsižvelgiant į 
galimus įvykius, susijusius su viršslėgio 
poveikiu ir (arba) toksiniu poveikiu ir 
(arba) terminiu poveikiu, ir būtų 
sudarytas žemėlapis, kuriame būtų 
nurodytos įvairios pavojingos zonos 
objekto viduje ir už jo ribų. 
kompetentingos institucijos, remdamosios 
šiuo žemėlapiu, nustato apsaugines zonas 
už objekto, į kurį atsižvelgiama 
planuojant žemės naudojimą, ribų; 
veiklos vykdytojai, remdamiesi šiuo 
žemėlapiu, nustato pavojingas zonas 
objekto viduje.
Apsauginėse zonose, kuriose kyla didelis 
pavojus sveikatai, negali būti jokių 
visuomenei prieinamų ir gyvenamųjų 
pastatų.

Or. fr

Pakeitimas 84
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priede
nurodyta informacija būtų nuolat prieinama 
visuomenei, taip pat ir elektronine forma. 
Informacija bent kartą per metus 
peržiūrima ir prireikus atnaujinama.

1. Valstybės narės užtikrina, kad V priedo 
1 ir 2 dalyse nurodyta informacija būtų 
nuolat prieinama visuomenei, taip pat ir 
elektronine forma, ir kad V priedo 3 dalyje 
nurodyta informacija būtų pateikiama 
visuomenei, kai ji to paprašo. Informacija 
bent kartą per metus peržiūrima ir prireikus 
atnaujinama.

Or. en
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Pagrindimas

Gali būti ekonominių ir saugumo priežasčių, dėl kurių patikrinimų ir pavojingų medžiagų 
inventorizacijos ataskaitų informacija gali būti teikiama visuomenei tik pateikus prašymą. 
Valstybės narės galėtų pačios nuspręsti, ar, jų nuomone, būtų tinkama reikalauti, kad veiklos 
vykdytojai skelbtų šią informaciją taip pat ir internete. Kaip nurodyta V priedo pakeitimuose, 
veiklos vykdytojams turėtų būti taikomas reikalavimas internete paprastais žodžiais paaiškinti 
apie pavojingas chemines medžiagas ir nurodyti, kada objektas buvo patikrintas, bei kur 
galima kreiptis dėl patikrinimų ataskaitų.

Pakeitimas 85
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad veiklos 
vykdytojai kartą per metus, vykdydami 
skaidrumo ir konsultavimosi politiką, 
surengtų keitimosi informacija bei 
patirtimi susirinkimus objekto valdymo 
klausimais vietos informaciniame 
komitete, susidedančiame iš penkių 
kolegijų: vietos administracijos, vietos 
renkamos valdžios atstovų, darbuotojų 
atstovų, piliečių asociacijų, gyventojų 
atstovų ir veiklos vykdytojo; jei toje 
pačioje geografinėje zonoje yra keletas 
įrenginių, šį vietos informacinį komitetą 
gali sudaryti įvairūs minėtų įrenginių 
veiklos vykdytojai.

Or. fr

Pakeitimas 86
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies a, b ir c punktuose nurodyti 3. Prieiga prie 1 ir 2 dalyse nurodytos 
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prašymai susipažinti su informacija 
tvarkomi pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2003/4/EB 3 ir 5 
straipsnius14.

informacijos tvarkoma pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą
2003/4/EB dėl visuomenės galimybės 
susipažinti su informacija apie aplinką ir 
panaikinanti Tarybos direktyvą 
90/313/EEB.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi 2 dalies a punkte nurodyta informacija teikiama nesant konkretaus prašymo, šiame 
straipsnyje netinka vartoti teiginio „prašymai susipažinti su informacija“. Be to, 1 ir 
2 straipsniai turi atitikti visą Direktyvą 2003/4/EB.

Pakeitimas 87
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) apie tai informuotų kompetentingas 
institucijas;

a) informuoti apie tai kompetentingas 
institucijas ir vietos valdžios institucijas;

Or. ro

Pagrindimas

Paisant piliečių interesų, būtų tikslinga, kad veiklos vykdytojai informuotų vietos valdžios 
institucijas ir su jomis bendradarbiautų.

Pakeitimas 88
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) atkurti, jei įrodyta, kad aplinkai 
padarytas poveikis ir visur, kur įmanoma, 
pradinę aplinkos padėtį ir sumokėti 
tinkamą kompensaciją nukentėjusiems 
gyventojams kaip nurodyta 2004 m. 
balandžio 21 d. Europos Parlamento 
Direktyvoje 2004/35/EB dėl atsakomybės 
už aplinkos apsaugą siekiant išvengti 
žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti)1; 

_______________

1 OL L 143, 2004 30 4., p. 56.

Or. it

Pakeitimas 89
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) veiklos vykdytojo dalyvavimas Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS), kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1221/2009.

c) veiklos vykdytojo dalyvavimas Sąjungos 
aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje 
(EMAS), kaip numatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1221/2009 ar lygiavertėje pripažintoje 
aplinkos valdymo sistemoje.

Or. fr

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti suteikta galimybė remtis pripažintomis aplinkos valdymo sistemomis, ne 
tik EMAS, pavyzdžiui, ISO pobūdžio, dažnai naudojamas įmonių, įsikūrusių visame pasaulyje. 
Šis  prašymas atitinka šio pasiūlymo dėl direktyvos III priedo a punkto nuostatas.
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Pakeitimas 90
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visais įmanomais atvejais patikrinimai 
koordinuojami su patikrinimais, 
atliekamais pagal kitus Sąjungos teisės 
aktus, ir tam tikrais atvejais derinami.

8. Patikrinimai koordinuojami su 
patikrinimais, atliekamais pagal kitus 
Sąjungos teisės aktus, ypač pagal 2010 m. 
lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl 
pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės)1, ir, 
kai tik įmanoma, derinami.

______________
1 OL L 334, 2010 12 17, p. 17.

Or. en

Pakeitimas 91
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prašymai suteikti kompetentingų 
institucijų pagal šią direktyvą gautą 
informaciją gali būti atmesti, jei susidaro 
Direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos sąlygos.

2. Prieiga prie kompetentingų institucijų 
pagal šią direktyvą gautos informacijos
gali būti apribota, jei susidaro Direktyvos 
2003/4/EB 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
sąlygos.

Or. en

Pakeitimas 92
Edit Herczog

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį.

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį. 
Per šešis derinimo su technine pažanga 
mėnesius, kaip numatyta priimtame 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, Komisija 
įvertina, ar reikia pritaikyti I priedą, 
atsižvelgiant į didelių avarijų rizikos, 
susijusios su tam tikra medžiaga ir 
kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar 
taikyti 4 straipsnį, galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Seveso direktyvos aprėpties derinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir jos 
koregavimai turėtų tapti nuolatiniu procesu, kadangi KŽP reglamento pobūdis susijęs su 
dinamišku procesu.

Pakeitimas 93
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį.

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį. 
Per šešis derinimo su technine pažanga 
mėnesius, kaip numatyta priimtame 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, Komisija 
įvertina, ar reikia pritaikyti I priedą, 
atsižvelgiant į didelių avarijų rizikos,
susijusios su tam tikra medžiaga ir 
kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar 
taikyti 4 straipsnį, galimybę.

Or. en
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Pagrindimas

Seveso direktyvos aprėpties derinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir jos 
koregavimai turėtų tapti nuolatiniu procesu, kadangi KŽP reglamento pobūdis susijęs su 
dinamišku procesu.

Pakeitimas 94
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama I-
VII priedus pritaikyti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisija priima 
deleguotuosius aktus pagal 24 straipsnį.

Nepažeisdama 4 straipsnio ir siekdama 
I priedo 3 dalį ir II-VI priedus pritaikyti 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo
pažangą, Komisija priima deleguotuosius 
aktus pagal 24 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma iš dalies pakeisti I priedo 3 dalį (kuri pakeičia taikymo sritį, tačiau tik 
tam tikrais gerai apibrėžtais atvejais) ir II –VI priedus deleguotaisiais aktais. I priedo 1 ir 
2 dalių ir VII priedo pakeitimai gali turėti didelės įtakos taikymo sričiai, todėl jie turėtų būti 
reglamentuojami taikant įprastą teisėkūros procedūrą.

Pakeitimas 95
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per šešis suderinimo su technine pažanga 
mėnesius, kaip numatyta priimtame 
Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, 
Komisija, pasikonsultavusi su Taryba, 
įvertina, ar reikia pritaikyti I priedą, 
atsižvelgiant į didelių avarijų rizikos, 
susijusios su tam tikra medžiaga ir 
kriterijais, pagal kuriuos nustatoma, ar 
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taikyti 4 straipsnį, galimybę.

Or. en

Pagrindimas

Seveso direktyvos aprėpties derinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) ir jos 
koregavimai turėtų tapti nuolatiniu procesu, kadangi KŽP reglamento pobūdis susijęs su 
dinamišku procesu.

Pakeitimas 96
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies P sekcijos pirmas langelis
Komisijos siūlomas tekstas

P1a SPROGMENYS (žr. 8 pastabą)
- Nestabilieji sprogmenys arba 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 arba 1.6 poklasių sprogmenys, arba
- Cheminės medžiagos arba mišiniai, turintys sprogstamųjų 

savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 440/2008 (žr. 9 
pastabą) pateiktą A.14 metodą ir nepriklausantys pavojaus 
klasėms „Organiniai peroksidai“ arba „Savaime 
reaguojančios medžiagos ir mišiniai“

10 50

Pakeitimas

P1a SPROGMENYS
- Nestabilieji sprogmenys arba
- 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 arba 1.6 poklasių sprogmenys, arba
- Cheminėms medžiagoms ir mišiniams, kurie nepriskirti I klasei 

pagal Jungtinių Tautų rekomendacijas dėl pavojingų krovinių 
vežimų, įtrauktas į Jungtinių Tautų bandymų ir kriterijų 
vadovą: cheminės medžiagos arba mišiniai, turintys 
sprogstamųjų savybių pagal Reglamente (EB) Nr. 440/2008 (žr. 
9 pastabą) pateiktą A.14 metodą ir nepriklausantys pavojaus 
klasėms „Oksiduojančiosios medžiagos“, „Organiniai 
peroksidai“ arba „Savaime reaguojančios medžiagos ir 
mišiniai“

10 50

Or. fr

Pagrindimas

Šiai kategorijai priklauso produktai pagal KŽP reglamentą laikomi sprogstamaisiais, taip pat 
cheminės medžiagos arba mišiniai, turintys sprogstamųjų savybių, nustatytų taikant 
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Reglamento EB Nr. 440/2008 metodą A.14. Nuoseklumo ir aiškumo dėlei būtų pageidautina 
apsiriboti sprogstamųjų medžiagų ir kitų kategorijų klasifikavimo kriterijais pagal KŽP ir 
neatsižvelgti į kitas klasifikacijos metodikas. 

Pakeitimas 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 1 dalies E sekcijos 1 ir 2 langeliai
Komisijos siūlomas tekstas

„E“ skirsnis – PAVOJAI APLINKAI
E1 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama
ūmaus pavojaus 1 kategorijai arba lėtinio pavojaus 1 kategorijai 100 200

E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama
lėtinio pavojaus 2 kategorijai 200 500

Pakeitimas

„E“ skirsnis – PAVOJAI APLINKAI
Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama
ūmaus pavojaus 1 kategorijai arba lėtinio pavojaus 1 kategorijai 
(medžiagos, kurių M≥10)

100 200

E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama
ūmaus pavojaus 1 kategorijai arba lėtinio pavojaus 1 kategorijai 
(medžiagos, kurių M=1, ir mišiniai)

500 1000

E3 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama
lėtinio pavojaus 2 kategorijai 1000 2500

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (KŽP) klasifikacijos pakeitimai pavojų aplinkai srityje 
neadekvačiai atspindėti Komisijos pasiūlyme. Dėl to daugiau institucijų dirbtinai pateks į 
Seveso taikymo sritį, nors jos nekelia naujų pavojų sukelti didelę avariją. Kai kurie pavojui 
aplinkai taikomų kiekio ribų pakeitimai nebuvo pritaikyti prie pasikeitusių klasifikavimo 
taisyklių, ypač po 2-ojo KŽP derinimo prie techninės pažangos.

Pakeitimas 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 2 dalies 37 a langelis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
Natrio hipochlorito tirpalas ... …% 
aktyvaus Cl 7681-52-9 200 500

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikacijos pakeitimai, susiję su mišiniais, kuriuose yra 
natrio hipochlorito, neadekvačiai atspindėti Komisijos pasiūlyme. Šios cheminės medžiagos 
koncentracijos riba ūmiam toksiškumui vandens organizmams buvo pakeista, kai buvo 
priimtas KŽP, o tai atsiliepė mišinių klasifikavimui, nedidinant didelių avarijų rizikos. 
Daugiau nei 200 įstaigų, sandėlių ir MVĮ gali patekti į Seveso direktyvos taikymo sritį, ir tai 
sudarytų nuo 3 iki 4 mln. € išlaidų valdžios institucijoms ir pramonei.

Pakeitimas 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 3 dalies 37 b langelis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Eteriniai aliejai ir panašios medžiagos 
(pastaba 19 a) 1000 5000

Or. fr

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 klasifikacijos pakeitimai, susiję su mišiniais, kuriuose yra 
natrio hipochlorito, neadekvačiai atspindėti Komisijos pasiūlyme. Šios cheminės medžiagos 
koncentracijos riba ūmiam toksiškumui vandens organizmams buvo pakeista, kai buvo 
priimtas KŽP, o tai atsiliepė mišinių klasifikavimui, nedidinant didelių avarijų rizikos. 
Daugiau nei 200 įstaigų, sandėlių ir MVĮ gali patekti į Seveso direktyvos taikymo sritį, ir tai 
sudarytų nuo 3 iki 4 mln. € išlaidų valdžios institucijoms ir pramonei.

Pakeitimas 100
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedas – I priedo pastabos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai nustatomi kvalifikaciniai kiekiai, į 
mišinius, kurie priskiriami pavojų 
aplinkai keliančių kategorijai pagal 2 
dalies E1 ir E2 skirsnius, neatsižvelgiama, 
kai jie supakuoti riboto kiekio pakuotėse 
(vidinė pakuotė iki 5 litrų ir (arba) 5 kg ir 
sujungtoji pakuotė iki 30 kg).

Or. en

Pagrindimas

Kaip ir transportuojant pakavimas yra priemonė, kurią taikant galima sumažinti riziką, kad 
dėl avarijos į aplinką pateks pavojingų medžiagų. Šiuo pakeitimu direktyva suderinama su 
standartais, nustatytais pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų 
keliais (ADR 2011).

Pakeitimas 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo su A dalimi susijusių pastabų 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19 a. Eteriniai aliejai ir panašios 
medžiagos (1000/5000)
Tai taikoma eteriniams aliejams ir 
panašioms medžiagoms, kaip apibrėžta 
standarte ISO 9235, išskyrus priskiriamas 
1 ūmaus toksiškumo kategorijai – visi 
paveikimo būdai, priskiriamas 2 
toksiškumo kategorijai – visi paveikimo 
būdai, taip pat priskiriamas 3 ūmaus 
toksiškumo kategorijai – susilietus su oda, 
įkvėpus (žr. 7 pastabą), ir priskiriamas 
medžiagoms, pasižyminčioms specifiniu 
toksiškumu konkrečiam organui (angl. 
STOT) – vienkartinis poveikis, 1 
kategorija.
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Or. fr

Pagrindimas

Tai taikoma eteriniams aliejams ir panašioms medžiagoms, kaip apibrėžta standarte ISO 
9235, išskyrus priskiriamas 1 ūmaus toksiškumo kategorijai – visi paveikimo būdai, 
priskiriamas 2 toksiškumo kategorijai – visi paveikimo būdai, taip pat priskiriamas 3 ūmaus 
toksiškumo kategorijai – susilietus su oda, įkvėpus (žr. 7 pastabą), ir priskiriamas 
medžiagoms, pasižyminčioms specifiniu toksiškumu konkrečiam organui (angl. STOT) –
vienkartinis poveikis, 1 kategorija.

Pakeitimas 102
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teritorijos ir jos aplinkos aprašymas, 
įskaitant geografinės vietovės, 
meteorologinių, geologinių, hidrografinių 
sąlygų ir, jei reikia, jos istorijos 
apibūdinimą;

a) teritorijos, tinkamai įvertinant jos 
gamtinius pavojus, ir jos aplinkos 
aprašymas, įskaitant geografinės vietovės, 
meteorologinių, geologinių, hidrografinių 
sąlygų ir, jei reikia, jos istorijos 
apibūdinimą;

Or. it

Pakeitimas 103
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vietų, kuriose gali įvykti didelė avarija, 
aprašymas.

d) vietų, kuriose gali įvykti didelė avarija, 
aprašymas ir pavojingų ir apsauginių 
zonų nustatymas;

Or. fr
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Pakeitimas 104
Patrizia Toia

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) objekto dalių pagrindinės veiklos ir 
produktų, kurie yra svarbūs saugos 
atžvilgiu, apibūdinimas; didelių avarijų 
rizikos priežasčių ir sąlygų, kuriomis 
galėtų įvykti didelė avarija, apibūdinimas;

a) objekto dalių pagrindinės veiklos ir 
produktų apibūdinimas ir saugos atžvilgiu
svarbių subrangovinių įmonių 
nustatymas; didelių avarijų rizikos 
priežasčių ir sąlygų, kuriomis galėtų įvykti 
didelė avarija, apibūdinimas;

Or. it

Pakeitimas 105
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 5 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) avarijos, susijusios su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis, finansinių 
pasekmių  ir priemonių, kurių imtasi su 
jomis susidoroti, aprašymas, ypač su 
specialia draudimo sutartimi ir (arba) 
tinkamu nuosavybės dydžiu.

Or. fr

Pakeitimas 106
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) saugos kultūra: saugos kultūros
vertinimo ir tobulinimo priemonės;

v) rizikos, susijusios su įrenginių 
nusidėvėjimu, kontrolė: įmonės įrenginių 
surašymas; pradinės įrenginių būklės 
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aprašas 2015 m. birželio 1 d. arba 
eksploatacijos pradžios dieną, kai ji yra 
vėlesnė; strategijos, įdiegtos tikrinti 
įrangos būklę (procedūros, dažnumas, 
metodai ir kt.) ir nustatyti, kokių veiksmų 
imtis, šiuos patikrinimus atlikus (rezultatų 
analizės metodika, kriterijai, kuriais 
nustatoma, kada imtis korekcinių remonto 
arba pakeitimo veiksmų ir t. t.) 
pristatymas. Šios strategijos dalys 
pagrindžiamos pagal numatomą 
nusidėvėjimą. Patikrinimų rezultatų 
įvertinimo ir tolesnių veiksmų metodikos 
pristatymas; intervencijų, kurios gali būti 
atliekamos atsižvelgiant į šiuos rezultatus, 
metodika;

Or. fr

Pagrindimas

Saugos valdymo sistemose siūlomas naujas komponentas, skirtas saugos kultūrai, skamba 
neaiškiai. Europos pramonės parkas sensta ir yra beveik neatnaujinamas. Norint užtikrinti 
patikimą saugumą, reikia imtis prisitaikymo priemonių (sustiprintos priežiūros, pakeisti 
labiausiai susidėvėjusias detales...) kasdienėje veikloje, palyginti su ta praktika, kuria buvo 
vadovaujamasi, kai gamyklos buvo naujos.

Pakeitimas 107
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Rizikos objekte esantiems asmenims 
mažinimo tvarka, įskaitant tai, kaip 
skelbiamas įspėjimas apie pavojų, ir 
veiksmai, kurių žmonės turėtų imtis gavę 
tokį įspėjimą.

c) Rizikos objekte esantiems asmenims 
mažinimo tvarka, įskaitant tai, kaip 
pavojingoje zonoje skelbiamas įspėjimas 
apie pavojų, ir veiksmai, kurių žmonės 
turėtų imtis gavę tokį įspėjimą.

Or. fr
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Pakeitimas 108
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) Planai, kaip apmokyti darbuotojus 
atlikti jiems priklausančias užduotis ir 
kaip prireikus jas koordinuoti su išorės 
avarinėmis tarnybomis.

Or. en

Pakeitimas 109
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį, 
santrauką ir pagrindines naujausių 
patikrinimų išvadas kartu su nuoroda į 
atitinkamą tikrinimų planą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina panaikinti šią nuostatą, atsižvelgiant į didelę riziką viešinant trūkumus, nustatytus 
Seveso objektuose, nes yra rizikos, kad jie gali būti panaudoti terorizmo ir ekonominės 
žvalgybos tikslais.

Pakeitimas 110
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį, 6. Patikrinimų, atliktų pagal 19 straipsnį, 
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santrauką ir pagrindines naujausių 
patikrinimų išvadas kartu su nuoroda į 
atitinkamą tikrinimų planą.

išvados ir pagrindines naujausių 
patikrinimų išvados.

Or. en

Pakeitimas 111
Gaston Franco

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo 2 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagrindinių didelės avarijos scenarijų 
ir pagrindinių įvykių, kurie gali paskatinti 
įvykti kiekvieną iš tų scenarijų, 
santraukas.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl tų pačių priežasčių kaip ir šio priedo 1 dalyje, būtina viešai neskelbti pagrindinių didelių 
avarijų scenarijų ir juo labiau priežasčių, dėl kurių tokie scenarijai gali būti pradėti vykdyti. 
Informacija, kuria būtų galima skelbti, būtų tik netechninė rizikos tyrimo santrauka.

Pakeitimas 112
Alajos Mészáros

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 2 dalies 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) šešių žmonių sužeidimas objekte ir jų 
hospitalizavimas bent 24 valandas,

(b) dviejų arba daugiau žmonių 
sužeidimas objekte ir jų hospitalizavimas 
bent 24 valandas,

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
VII priedo 1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bet kokia toksiška ar labai toksiška 
vandens organizmams medžiaga ar 
mišinys, kurie supakuoti į saugojimo talpą
(statinė ir kt.) siekia 0,2 % I priedo I 
dalies 2 skiltyje nurodyto tonažo (t. y. 
atitinkamai 400 kg ir 200 kg medžiagoms 
arba mišiniams, kurie yra toksiški arba 
labai toksiški vandens organizmams) arba 
mažiau, neįrašomi į turimą bendrą kiekį, 
jei vieta objekto viduje, kur jie saugomi, 
yra tokia, kurioje minėtų medžiagų ar 
mišinių išskyrimas į aplinką avarijos 
atveju nesukeltų didelės avarijos kitoje 
vietoje dėl kilusios grandininės reakcijos, 
ir jei saugojimo vieta yra sandarioje ir 
atskirtoje zonoje.

Or. fr

Pagrindimas

Į aplinkai pavojingų toksiškų medžiagų mažų kiekių saugojimą nereikėtų atsižvelgti turint 
mintyje šalinamą kiekį: aplinkai pavojingų toksiškų medžiagų mažų atsargų šalinimas neturi 
tokių pačių pasekmių aplinkai, kaip šalinimas iš talpyklos.


