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Grozījums Nr. 30
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Lielām avārijām, kādas notika, 
piemēram, Seveso, Bhopālā, Šveicerhallē, 
Enshedē, Tulūzā un Bansfīldā, bieži ir 
nopietnas sekas. Turklāt to ietekme var 
sniegties pāri valstu robežām. Tas apstiprina 
vajadzību nodrošināt atbilstīgus 
preventīvus pasākumus, kas visā Savienībā 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
iedzīvotājiem, kopienām un videi.

(2) Lielām avārijām, kādas notika, 
piemēram, Seveso, Bhopālā, Šveicerhallē, 
Enshedē, Tulūzā un Bansfīldā, bieži ir 
nopietnas sekas. Turklāt to ietekme var 
sniegties pāri valstu robežām. Tas apstiprina 
vajadzību nodrošināt atbilstīgus 
preventīvus pasākumus, kas visā Savienībā 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
iedzīvotājiem, kopienām un videi. Tāpēc ir 
būtiski saglabāt un pēc iespējas 
paaugstināt esošo augsto aizsardzības 
līmeni.

Or. lt

Grozījums Nr. 31
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2.a) Bieži vien uzņēmumi, kas slēdz 
apakšlīgumus, izraisa lielas avārijas vai ir 
iesaistīti to veicināšanā.

Or. it

Grozījums Nr. 32
Juozas Imbrasas

Direktīvas priekšlikums
4. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpēc ir lietderīgi aizstāt 
Direktīvu 96/82/EK, lai nodrošinātu esošo 
augsto aizsardzības līmeņu saglabāšanu un 
uzlabošanu, izstrādājot vēl efektīvākus un 
racionālākus noteikumus, kā arī, ja 
iespējams, neietekmējot drošību, ar 
racionalizāciju vai vienkāršošanu 
samazinot nevajadzīgu administratīvo 
slogu. Tajā pašā laikā jaunajiem 
noteikumiem, lai veicinātu to īstenošanu un 
izpildāmību, ir jābūt skaidriem, 
saskaņotiem un viegli saprotamiem.

(4) Tāpēc ir lietderīgi aizstāt Direktīvu 
96/82/EK, lai nodrošinātu esošo augsto 
aizsardzības līmeņu saglabāšanu un 
uzlabošanu, izstrādājot vēl efektīvākus un 
racionālākus noteikumus, kā arī, ja 
iespējams, neietekmējot drošību, ar 
racionalizāciju vai vienkāršošanu 
samazinot nevajadzīgu administratīvo 
slogu. Tajā pašā laikā jaunajiem 
noteikumiem, lai veicinātu to īstenošanu un 
izpildāmību, ir jābūt skaidriem, 
saskaņotiem un viegli saprotamiem, un ir 
jāsaglabā, pat jāpalielina, veselības un 
vides aizsardzības līmenis.

Or. lt

Grozījums Nr. 33
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Lielas avārijas var radīt sekas aiz valstu 
robežām, un ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas nākas uzņemties ne tikai avārijas 
skartajam uzņēmumam, bet arī attiecīgajai 
dalībvalstij. Tāpēc jāveic pasākumi, kas 
nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni 
visā Savienībā.

(6) Lielas avārijas var radīt sekas aiz valstu 
robežām, un ekoloģiskās un ekonomiskās 
izmaksas nākas uzņemties ne tikai avārijas 
skartajam uzņēmumam, bet arī attiecīgajai 
dalībvalstij. Tāpēc jāievieš un jāpiemēro 
drošības un riska mazināšanas pasākumi, 
lai izvairītos no iespējamām avārijām, 
samazinātu avāriju rašanās risku un 
mazinātu to iespējamās sekas, kas ļautu 
nodrošināt augstu aizsardzības līmeni visā 
Savienībā. Dalībvalstīm savu iespēju 
robežās vajadzētu nodrošināt labas 
prakses apmaiņu.

Or. lt
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Grozījums Nr. 34
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Operatoriem par vispārēju pienākumu 
būtu jāuzliek visu pasākumu veikšana, kas 
vajadzīgi, lai novērstu lielas avārijas un 
mazinātu to sekas. Ja uzņēmumos atrodas 
bīstamas vielas lielākos daudzumos par 
noteiktajiem, operatoram būtu jāsniedz 
kompetentajai iestādei pietiekama 
informācija, kas tai ļautu identificēt 
attiecīgo uzņēmumu, tajā esošās bīstamās 
vielas un potenciālās briesmas. Operatoram 
būtu jāsagatavo un jānosūta kompetentajai 
iestādei arī lielu avāriju novēršanas 
politika, kurā būtu noteikta operatora 
vispārējā nostāja un pasākumi, tostarp 
atbilstošas drošības vadības sistēmas lielu 
avāriju risku pārvaldībai.

(11) Operatoriem par vispārēju pienākumu 
būtu jāuzliek visu pasākumu veikšana, kas 
vajadzīgi, lai novērstu lielas avārijas un 
mazinātu to sekas. Ja uzņēmumos atrodas 
bīstamas vielas lielākos daudzumos par 
noteiktajiem, operatoram būtu jāsniedz 
kompetentajai iestādei pietiekama 
informācija, kas tai ļautu identificēt 
attiecīgo uzņēmumu, tajā esošās bīstamās 
vielas un potenciālās briesmas. Operatoram 
būtu jāsagatavo un jānosūta kompetentajai 
iestādei arī lielu avāriju novēršanas 
politika, kurā būtu norādīti uzņēmumi, kas 
slēdz apakšlīgumus un noteikta operatora 
vispārējā nostāja un pasākumi, tostarp 
atbilstošas drošības vadības sistēmas lielu 
avāriju risku pārvaldībai.

Or. it

Grozījums Nr. 35
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Operatoriem vajadzētu spēt sniegt 
pierādījumus par viņu spēju risināt ar 
bīstamām vielām saistītas avārijas sekas, 
piemēram, noslēdzot īpašu 
apdrošināšanas līgumu, kas parakstīts ar 
nepārprotami maksātspējīgu kompāniju, 
vai uzrādot atbilstošu kapitāla līmeni. Šis 
apsvērums būtu jāņem vērā tādēļ, lai ar 
bīstamām vielām saistītas avārijas sekas 
neietekmētu valsts izdevumus un tiktu
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iekļautas pašizmaksā.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Nolūkā ierobežot lielu avāriju 
bīstamību un “domino efektu” ir 
nepieciešams pienācīgi ņemt vērā 
mijiedarbību starp dabiskajiem riska 
avotiem uzņēmumā un tajā izmantotajiem 
tehnoloģiskajiem resursiem.

Or. it

Grozījums Nr. 37
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Lai nodrošinātu lielāku aizsardzību 
dzīvojamajiem rajoniem, sabiedriski plaši 
izmantotām vietām un videi, tostarp 
teritorijām, kuru daba ir īpaši interesanta 
vai aizsargājama, dalībvalstīm, izstrādājot 
zemes izmantošanas un/vai citu attiecīgu 
politiku, jāņem vērā vajadzība ilgtermiņā 
saglabāt pietiekamu attālumu starp 
minētajām vietām vai teritorijām un 
bīstamiem uzņēmumiem, kā arī attiecībā uz 
jau uzceltiem uzņēmumiem veikt papildu 
tehniskus pasākumus tā, lai nepalielinātos 
risks cilvēkiem. Pieņemot lēmumus, būtu 
jāņem vērā pietiekama informācija par 
riskiem un tehniskas konsultācijas par šiem 

(15) Lai nodrošinātu lielāku aizsardzību 
dzīvojamajiem rajoniem, sabiedriski plaši 
izmantotām vietām un videi, tostarp 
teritorijām, kuru daba ir īpaši interesanta 
vai aizsargājama, dalībvalstīm, izstrādājot 
zemes izmantošanas un/vai citu attiecīgu 
politiku, jāņem vērā vajadzība ilgtermiņā 
saglabāt pietiekamu attālumu starp
minētajām vietām vai teritorijām un 
bīstamiem uzņēmumiem, kā arī attiecībā uz 
jau uzceltiem uzņēmumiem veikt papildu 
tehniskus pasākumus tā, lai nepalielinātos 
risks cilvēkiem. Pieņemot lēmumus, būtu 
jāņem vērā pietiekama informācija par 
riskiem un tehniskas konsultācijas par šiem 
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riskiem. Lai samazinātu administratīvo 
slogu, ja iespējams, šīs procedūras ir 
jāiekļauj procedūrās, kas paredzētas citos 
Savienības tiesību aktos.

riskiem. Lai samazinātu administratīvo 
slogu, ja iespējams, īpaši attiecībā uz 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, šīs 
procedūras un pasākumus ir jāiekļauj 
procedūrās, kas paredzētas citos Savienības 
tiesību aktos.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Rolandas Paksas

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka, notiekot lielai 
avārijai, tiek veikti atbilstoši operatīvās 
reaģēšanas pasākumi, operatoram par 
avāriju nekavējoties jāziņo kompetentām 
iestādēm un jāsniedz visa informācija, kas 
tām vajadzīga, lai novērtētu avārijas 
ietekmi.

(19) Lai nodrošinātu, ka, notiekot lielai 
avārijai, tiek veikti atbilstoši operatīvās 
reaģēšanas pasākumi, operatoram par 
avāriju nekavējoties jāziņo kompetentām 
iestādēm un jāsniedz visa informācija, kas 
tām vajadzīga, lai novērtētu avārijas 
ietekmi uz cilvēku veselību, viņu īpašumu 
vai vidi un izvairītos no situācijas, ka šāda 
avārija atkārtotos.

Or. lt

Grozījums Nr. 39
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Lai nodrošinātu, ka, notiekot lielai 
avārijai, tiek veikti atbilstoši operatīvās 
reaģēšanas pasākumi, operatoram par 
avāriju nekavējoties jāziņo kompetentām 
iestādēm un jāsniedz visa informācija, kas 
tām vajadzīga, lai novērtētu avārijas 
ietekmi.

(19) Lai nodrošinātu, ka, notiekot lielai 
avārijai, tiek veikti atbilstoši operatīvās 
reaģēšanas pasākumi, operatoram par 
avāriju nekavējoties jāziņo kompetentām 
iestādēm un vietējām iestādēm un jāsniedz 
visa informācija, kas tām vajadzīga, lai 
novērtētu avārijas ietekmi.
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Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs operatoriem ir jāinformē vietējās iestādes un jāsadarbojas ar tām.

Grozījums Nr. 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Pēc tam, kad ir veikta Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pielāgošana tehnikas
attīstībai, sistemātiski jānovērtē 
nepieciešamība pielāgot šīs direktīvas 
I pielikumu. Tas ļautu nodrošināt 
funkcionālu saikni starp abiem tiesību 
aktiem, kā arī augstu cilvēku veselības un 
vides aizsardzības līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 41
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Ikreiz, kad tiek veikta Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pielāgošana nolūkā ņemt 
vērā tehnikas attīstību, ir nepieciešams 
sistemātiski novērtēt vajadzību pielāgot 
arī šīs direktīvas I pielikumu. Tādējādi 
būs iespējams nodrošināt spēkā esošu 
saikni starp abiem tiesību aktiem, 
vienlaikus saglabājot augstu cilvēku 
veselības un vides aizsardzības līmeni.

Or. en
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Pamatojums

Seveso direktīvas darbības jomas pielāgošanai Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) vajadzētu 
kļūt par nepārtrauktu procesu, ņemot vērā to, ka CLP pēc būtības ir dinamisks process.

Grozījums Nr. 42
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22.a) Ikreiz, kad tiek veikta Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pielāgošana nolūkā ņemt 
vērā tehnikas attīstību, ir nepieciešams 
sistemātiski novērtēt vajadzību pielāgot 
arī šīs direktīvas I pielikumu, lai 
nodrošinātu spēkā esošu saikni starp 
abiem tiesību aktiem.

Or. en

Pamatojums

Seveso direktīvas darbības jomas pielāgošanai Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) vajadzētu 
kļūt par nepārtrauktu procesu, ņemot vērā to, ka CLP pēc būtības ir dinamisks process.

Grozījums Nr. 43
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Saskaņā ar Līguma 290. pantu 
Komisija jāpilnvaro pieņemt deleģētos 
aktus, kas attiecas uz kritēriju noteikšanu 
atkāpēm un šīs direktīvas pielikumu 
grozījumiem.

(23) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 290. pantu nolūkā 
pielāgot šo direktīvu tehnikas un zinātnes
attīstībai Komisijai ir jāpiešķir pilnvaras 
pieņemt deleģētos aktus, kas attiecas uz 
grozījumiem šīs direktīvas I pielikuma 
3. daļā un II, un VI pielikumā. Ir īpaši 
būtiski, lai visa sagatavošanas darba gaitā 
Komisija veiktu piemērotas apspriešanās, 
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tostarp ekspertu līmenī. Sagatavojot un 
izstrādājot deleģētos aktus, Komisijai 
vajadzētu nodrošināt to, lai visi noderīgie 
dokumenti savlaicīgi, piemēroti un 
vienlaicīgi tiktu nosūtīti Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pielīdzina apsvērumu jaunajiem standartnoteikumiem par deleģētajiem aktiem.
Turklāt tas precizē, ka vajadzētu pastāvēt iespējai izdarīt grozījumus I pielikuma 3. daļā (kas 
groza darbības jomu, taču tikai attiecībā uz ļoti specifiskām situācijām) un II, un 
VI pielikumā, izmantojot deleģētos aktus. Tomēr, tā kā grozījumi I pielikuma 1. un 2. daļā un 
VII pielikumā var radīt ievērojamas sekas attiecībā uz darbības jomu, tos nepieciešams
izskatīt parastās likumdošanas procedūras ietvaros.

Grozījums Nr. 44
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) minerālizejvielu ieguvi (izpēti, ieguvi un 
pārstrādi) raktuvēs, karjeros vai ar 
urbumiem, izņemot gāzes glabāšanu 
pazemes krātuvēs dabiskos slāņos un 
neizmantotās šahtās, I pielikumā minēto 
bīstamo vielu ķīmiskās un termiskās 
pārstrādes operācijas un ar šīm operācijām 
saistīto glabāšanu;

e) minerālizejvielu ieguvi (izpēti, ieguvi un 
pārstrādi) raktuvēs, karjeros vai ar 
urbumiem, izņemot I pielikumā minēto 
bīstamo vielu ķīmiskās un termiskās 
pārstrādes operācijas un ar šīm operācijām 
saistīto glabāšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pirms jebkādas šīs direktīvas darbības 
jomas paplašināšanas nepieciešams veikt
ietekmes novērtējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. “jauns uzņēmums” ir no jauna uzbūvēts
uzņēmums vai darbību vēl nesācis 
uzņēmums;

4. “jauns uzņēmums” ir uzņēmums, kas 
uzsācis darbību pēc 2015. gada 31. maija;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. “jauns uzņēmums” ir no jauna uzbūvēts
uzņēmums vai darbību vēl nesācis 
uzņēmums;

4. “jauns uzņēmums” ir darbību vēl nesācis 
uzņēmums;

Or. fr

Pamatojums

Atsauce uz jēdzienu “no jauna uzbūvēts” ir ļoti neskaidra un var radīt atšķirīgas 
interpretācijas.
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Grozījums Nr. 48
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. “objekts” ir uzņēmuma tehniska vienība, 
kurā ražo, lieto, apstrādā vai glabā 
bīstamās vielas, tostarp pazemes vienība, 
un ar šo terminu apzīmē visas iekārtas, 
būves, cauruļvadus, mašīnas, darbarīkus, 
privātus dzelzceļu atzarus, dokus, 
izkraušanas piestātnes objektu 
apkalpošanai, molus, noliktavas vai 
līdzīgas būves, arī peldošas vai citādas, kas 
vajadzīgas objekta ekspluatācijai;

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. fr

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 49
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a “pietiekams drošības attālums” ir 
minimālais attālums, kurā lielu avāriju 
gadījumā nevar novērot nekādu 
nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku veselību vai 
vidi;

Or. en

Grozījums Nr. 50
Michèle Rivasi
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Direktīvas priekšlikums
3. pants – 18.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a “bīstamās zonas” ir zonas, kurās 
avāriju gadījumā pastāv nāves vai 
neatgriezenisku bojājumu draudi;

Or. fr

Grozījums Nr. 51
Marian-Jean Marinescu

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 18.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b “domino efekts” ir iespējamība, ka 
uzņēmumā varētu rasties liela avārija, ko 
veicinātu apkaimē notikusi cita avārija vai 
avārija citā uzņēmumā, vai arī objektā, uz 
ko neattiecas šīs direktīvas darbības joma.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 18.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.b “aizsardzības zonas” ir zonas, kurās 
pastāv ievērojams veselības 
apdraudējums.

Or. fr
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Grozījums Nr. 53
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja tiek pierādīts, ka, pamatojoties uz šā 
panta 4. punktā minētajiem kritērijiem, 
vielas, uz kurām attiecas I pielikuma 1. vai 
2. daļas noteikumi, nevar radīt lielu avāriju 
bīstamību, jo īpaši to fizikālā stāvokļa, 
īpašību, klasifikācijas, koncentrācijas vai 
iepakojuma dēļ, Komisija izmantojot 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
24. pantu, tās var iekļaut vielu sarakstā 
I pielikuma 3. daļā.

1. Ja tiek pierādīts, ka, pamatojoties uz šīs 
direktīvas VII pielikumā norādītajiem 
kritērijiem, vielas vai īpaši maisījumi, uz 
ko attiecas I pielikuma 1. vai 2. daļas 
noteikumi, noteiktos apstākļos nevar radīt 
lielu avāriju bīstamību to fizikālā stāvokļa, 
īpašību, klasifikācijas, koncentrācijas vai 
iepakojuma dēļ un tāpēc uz tiem vajadzētu 
attiekties atkāpēm, Komisija var pieņemt 
deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 
24. pantu, lai tos varētu iekļaut vielu un 
maisījumu, kā arī piemērojamo 
nosacījumu sarakstā I pielikuma 3. daļā.

Or. en

Pamatojums

Jāprecizē, ka 1. punkta mērķis nav pilnībā izslēgt vielas un maisījumus no darbības jomas, 
bet tas attiecas uz gadījumiem, kuros vielas un maisījumi skaidri definētos apstākļos neradītu 
lielu avāriju risku to fizikālā stāvokļa, īpašību, klasifikācijas, koncentrācijas vai iepakojuma 
dēļ. Uz vielām un maisījumiem atkāpe attiecas tikai tad, ja tiek izpildīti I pielikuma 3. daļā 
minētie nosacījumi. Ņemot vērā, ka šāds noteikums attieksies tikai uz ļoti specifiskām 
situācijām, būtu pieņemami izmantot deleģētos aktus.

Grozījums Nr. 54
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja, pamatojoties uz šā panta 4. punktā
minētajiem kritērijiem, kompetentā iestāde 
atzīst, ka konkrētās vielas, kas atrodas 
atsevišķā uzņēmumā vai jebkurā tā vietā un 
uz kurām attiecas I pielikuma 1. vai 2. daļa, 
nevar radīt lielu avāriju bīstamību tādu 

3. Ja neatkarīgi 1. punkta noteikumiem,
pamatojoties uz VII pielikumā minētajiem 
kritērijiem, tiek pierādīts, ka konkrētās 
vielas, kas atrodas atsevišķā uzņēmumā vai 
jebkurā tā vietā un uz kurām attiecas 
I pielikuma 1. vai 2. daļa, nevar radīt lielu 
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īpašu uzņēmumā ievērotu apstākļu dēļ kā 
izmantotais iepakojuma un ietvēruma 
veids, vai atrašanās vieta un daudzumi, 
dalībvalsts kompetentā iestāde var pieņemt 
lēmumu attiecībā uz šo uzņēmumu 
nepiemērot šīs direktīvas 7. līdz 19. pantā 
noteiktās prasības.

avāriju bīstamību īpašu uzņēmumā 
ievērotu apstākļu dēļ, kas attiecas uz
izmantoto iepakojuma un ietvēruma veidu
vai atrašanās vietu un daudzumiem, 
attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde 
var pieņemt lēmumu attiecībā uz šo 
uzņēmumu nepiemērot šīs direktīvas 
9. panta b) apakšpunktā, 10. pantā, 
11. pantā un 13. panta 2. punktā noteiktās 
prasības.

Or. en

Pamatojums

Ja 1. punktā paredzētas atkāpes Savienības līmenī attiecībā uz specifiskām vielām un tikai 
noteiktos apstākļos, tad 4. panta 3. punktā dalībvalsts kompetentajai iestādei tiek atļauts lemt 
par atkāpju piešķiršanu atsevišķu uzņēmumu līmenī. Zinot, ka aizsardzības līmenis 
nedrīkstētu samazināties, visos gadījumos tiek ierosināts saglabāt vismaz pašas zemākās 
prasības un neļaut piešķirt atkāpes attiecībā uz informēšanas prasībām augstāka līmeņa 
uzņēmumiem.

Grozījums Nr. 55
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta otrajā daļā minētos sarakstus 
Komisija katru gadu informācijas nolūkā 
iesniedz forumam, kas minēts 17. panta 
2. punktā.

Šā punkta otrajā daļā minētos sarakstus 
Komisija regulāri informācijas nolūkā 
iesniedz forumam, kas minēts 17. panta 
2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Lai noteiktu kritērijus izmantošanai 
attiecīgi šā panta 1. un 3. punkta 
mērķiem, kā arī lai atbilstoši grozītu VII 
pielikumu, Komisija līdz 2013. gada 
30. jūnijam saskaņā ar 24. pantu pieņem 
deleģētos tiesību aktus.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Kritēriji, kas minēti VII pielikumā, nosaka darbības jomu 4. panta 1. un 3. punktā 
aplūkotajām atkāpēm; tie ir būtiska šīs direktīvas daļa. Tos nevar noteikt, izmantojot 
deleģētos aktus. Nav pieņemami likumdošanas procedūras laikā pielikumu atstāt pilnīgi 
tukšu. Ierosinātais grozījums ietver esošos kritērijus, kas parādās Komisijas 2008. gada 
26. jūnija Lēmumā 98/433/EK. Komisija tiek aicināta iesniegt priekšlikumu jauniem 
kritērijiem tā, lai tos vēl varētu iekļaut pamataktā.

Grozījums Nr. 57
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā Komisija, saskaņā 
ar 24. pantu izmantojot deleģētos tiesību 
aktus, var šā punkta pirmajā daļā minētās 
vielas iekļaut I pielikuma 1. vai 2. daļā.

Gadījumā, kad Komisija uzskata, ka 
bīstamo vielu, kas nav norādīta sarakstā 
un kas ir pamatā šā punkta pirmajā daļā 
aplūkotajiem pasākumiem, būtu jāiekļauj 
I pielikuma 1. vai 2. daļā minētajos 
sarakstos, tā šajā nolūkā iesniedz 
likumdošanas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

Or. en

Pamatojums

Pretēji 1. punktam, kas attiecas uz ļoti specifiskiem, skaidri noteiktiem gadījumiem, vielu 
pievienošana 1. vai 2. daļai varētu būtiski paplašināt darbības jomu, radot iespējami 
ievērojamus ekonomiskos rezultātus. Paturot prātā, ka dalībvalstis var pieņemt pasākumus, 
kas tiek piemēroti gadījumā, ja tās uzskata, ka kāda bīstama viela rada lielas avārijas risku, 
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nepieciešamības gadījumā tās varēs rīkoties. Komisija par to informēs citas dalībvalstis. 
Tomēr jebkādus vēlākus grozījumus attiecībā uz darbības jomu visā Savienībā vajadzētu veikt 
parastās likumdošanas procedūras ietvaros.

Grozījums Nr. 58
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa, ka operators 
nosūta kompetentajai iestādei paziņojumu 
ar šādu informāciju:

1. Dalībvalstis pieprasa, ka operators 
nosūta kompetentajai iestādei un vietējām 
iestādēm paziņojumu ar šādu informāciju:

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 59
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) uzņēmumu, kas slēdz apakšlīgumus, 
nosaukums, tirdzniecības markas 
nosaukums un adrese;

Or. it

Grozījums Nr. 60
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)



PE469.779v02-00 18/45 AM\874020LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) operatora spējas, ko apstiprinājusi 
uzņēmuma vadība, risināt ar bīstamām 
vielām saistītas avārijas sekas.

Or. fr

Grozījums Nr. 61
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumi kompetentajai iestādei 
jānosūta šādos termiņos:

2. Paziņojumi kompetentajai iestādei un 
vietējām iestādēm jānosūta šādos termiņos:

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 62
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem vismaz sešus 
mēnešus pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

Or. ro

Pamatojums

Tiek veikta tiesību akta precizēšana.
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Grozījums Nr. 63
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Operators nekavējoties ziņo 
kompetentajai iestādei šādos gadījumos:

4. Operators nekavējoties ziņo 
kompetentajai iestādei un vietējām 
iestādēm šādos gadījumos:

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 64
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Neatkarīgi no 4. punkta noteikumus,
operators paziņojumu vismaz reizi piecos 
gados pārskata un vajadzības gadījumā to 
aktualizē. Aktualizēto paziņojumu 
operators nekavējoties nosūta 
kompetentajai iestādei.

5. Neatkarīgi no 4. punkta noteikumiem
operators paziņojumu vismaz reizi piecos 
gados pārskata un vajadzības gadījumā to 
aktualizē. Aktualizēto paziņojumu 
operators nekavējoties nosūta 
kompetentajai iestādei un vietējām 
iestādēm.

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.
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Grozījums Nr. 65
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa operatoram 
izstrādāt dokumentu, kurā aprakstīta lielu 
avāriju novēršanas politika (turpmāk tekstā 
“MAPP”), un nodrošinātu tās pienācīgu 
īstenošanu. MAPP sagatavo rakstveidā. 
Tajā jāparedz cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzība. Tai jābūt 
samērīgai ar lielu avāriju bīstamību. Tajā 
ietver operatora vispārīgos mērķus un 
darbības principus, vadības uzdevumus un 
atbildību, kā arī risina drošības kultūras 
jautājumus attiecībā uz lielu avāriju 
bīstamības samazināšanu.

1. Dalībvalstis pieprasa operatoram 
izstrādāt dokumentu, kurā aprakstīta lielu 
avāriju novēršanas politika (turpmāk tekstā 
“MAPP”), un nodrošinātu tās pienācīgu 
īstenošanu. MAPP sagatavo rakstveidā. 
Tajā jāparedz cilvēka veselības un vides 
augsta līmeņa aizsardzība. Tai jābūt 
samērīgai ar lielu avāriju bīstamību. Tajā 
ietver operatora vispārīgos mērķus un 
darbības principus, vadības uzdevumus un 
atbildību attiecībā uz lielu avāriju 
bīstamības samazināšanu.

Or. fr

Pamatojums

Termins “drošības kultūra” nesaistās ar ekspluatācijas prasībām.

Grozījums Nr. 66
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. MAPP kompetentajai iestādei jānosūta 
šādos termiņos:

2. MAPP kompetentajai iestādei un 
vietējām iestādēm jānosūta šādos termiņos:

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.
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Grozījums Nr. 67
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem vismaz sešus 
mēnešus pirms būvdarbu vai darbības 
sākšanas;

Or. ro

Pamatojums

Tiek veikta tiesību akta precizēšana.

Grozījums Nr. 68
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes, izmantojot 
informāciju, ko tā saskaņā ar 6. un 9. pantu 
saņēmuši no operatoriem, vai ieguvuši 
inspekcijās saskaņā ar 19. pantu, identificē 
visus zemāka un augstāka līmeņa 
uzņēmumus vai uzņēmumu grupas, kuros 
lielu avāriju vai to seku varbūtība un 
iespējamība var būt paaugstināta šādu 
uzņēmumu atrašanās vietas vai tuvuma dēļ, 
vai tajos esošo bīstamo vielu krājumu dēļ.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka to 
kompetentās iestādes, izmantojot 
informāciju, ko tā saskaņā ar 6. un 9. pantu 
saņēmuši no operatoriem, vai ieguvuši 
inspekcijās saskaņā ar 19. pantu, identificē 
visus zemāka un augstāka līmeņa 
uzņēmumus vai uzņēmumu grupas, kuros 
lielu avāriju vai to seku varbūtība un 
iespējamība var būt paaugstināta šādu 
uzņēmumu atrašanās vietas ģeogrāfiskajai 
situācijai piemītošo risku vai tuvuma dēļ, 
vai tajos esošo bīstamo vielu krājumu dēļ.

Or. it

Grozījums Nr. 69
Marian-Jean Marinescu
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Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis pārliecinās, ka 
kompetentā iestāde, izstrādājot ārējās 
operatīvās rīcības plānus, ņem vērā 
domino efektu.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) pierādīt, kā bīstamās zonas un 
aizsardzības zonas, kam jābūt 
norobežotām uzņēmuma teritorijā, tikušas 
izveidotas, pamatojoties uz dažādiem lielu 
avāriju scenārijiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Drošības pārskats kompetentajai iestādei 
jānosūta šādos termiņos:

3. Drošības pārskats kompetentajai iestādei 
un vietējām iestādēm jānosūta šādos 
termiņos:

Or. ro
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Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 72
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Aktualizēto drošības pārskatu nekavējoties 
nosūta kompetentajai iestādei.

Aktualizēto drošības pārskatu nekavējoties 
nosūta kompetentajai iestādei un vietējām 
iestādēm.

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 73
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) viena gada laikā pēc informācijas 
saņemšanas no operatora saskaņā ar 
b) apakšpunktu iestādes, ko attiecīgajam 
mērķim izraudzījušās dalībvalstis, izstrādā 
ārējās operatīvās rīcības plānus, kurā 
norādīti ārpus uzņēmuma veicamie 
pasākumi.

c) divu gadu laikā pēc informācijas 
saņemšanas no operatora saskaņā ar 
b) apakšpunktu iestādes, ko attiecīgajam 
mērķim izraudzījušās dalībvalstis, izstrādā 
ārējās operatīvās rīcības plānus, kurā 
norādīti ārpus uzņēmuma veicamie 
pasākumi.

Or. fr

Pamatojums

Viena gada termiņš nav izpildāms paveicamā darba rakstura un nesaīsināmo procedūras 
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(2 mēnešu ilgā sabiedriskā apspriešana, paziņojumi, apstiprināšana...) termiņu dēļ. 
Administratīvo darbu un apspriešanu termiņi vien ilgst vairāk nekā 6 mēnešus.

Grozījums Nr. 74
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 3. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) nosūtīt atbilstošu informāciju tiem 
uzņēmumiem, kas ar uzņēmumu slēdz 
apakšlīgumus;

Or. it

Grozījums Nr. 75
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Neatkarīgi no kompetento iestāžu 
pienākumus, dalībvalstis nodrošina, ka šajā 
direktīvā paredzēto iekšējās operatīvās 
rīcības plānu izstrādāšana notiktu, 
apspriežoties ar uzņēmumā strādājošo 
personālu, tostarp ar personālu, kas strādā 
saskaņā ar ilgtermiņa apakšlīgumiem, bet 
ārējās operatīvās rīcības plānu izstrādāšana 
vai aktualizācija notiek, apspriežoties ar 
sabiedrību. Dalībvalstis nodrošina, ka 
sabiedriskā apspriešana ir saskaņā ar 14.
pantu.

4. Neatkarīgi no kompetento iestāžu 
pienākumiem dalībvalstis nodrošina, ka 
šajā direktīvā paredzēto iekšējās operatīvās 
rīcības plānu izstrādāšana notiktu, 
apspriežoties ar uzņēmumā strādājošo 
personālu, tostarp ar personālu, kas strādā 
saskaņā ar ilgtermiņa apakšlīgumiem, bet 
ārējās operatīvās rīcības plānu izstrādāšana 
vai aktualizācija notiek, apspriežoties ar 
teritorijas, kurā atrodas uzņēmums, 
vietējām iestādēm un sabiedrību. 
Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedriskā 
apspriešana ir saskaņā ar 14. pantu.

Or. it

Grozījums Nr. 76
Gaston Franco
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Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka operatori vai 
attiecīgi izraudzītās iestādes ne retāk kā 
reizi trīs gados pārskata, testē un 
vajadzības gadījumos groza un aktualizē
iekšējās un ārējās operatīvās rīcības 
plānus. Pārskatīšanā ņem vērā 
attiecīgajos uzņēmumos vai attiecīgajos 
avārijas dienestos notiekošās pārmaiņas, 
jaunas tehniskās zināšanas un zināšanas 
par operatīvo rīcību lielu avāriju 
gadījumos.

5. Dalībvalstis ievieš sistēmu, ar ko 
nodrošina, ka ne retāk kā reizi trīs gados 
tiek pārskatīti, testēti iekšējās un ārējās 
operatīvās rīcības plāni. Vajadzības 
gadījumos šos plānus groza un aktualizē 
attiecīgi operatori un izraudzītās iestādes.

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējais formulējums ļauj domāt, ka aktualizēšanu un grozīšanu būtu nepieciešams veikt 
ik pēc trim gadiem, kaut arī par šo soli jāļauj lemt pēc pārskatīšanā un īstenošanā gūtajiem 
secinājumiem.

Grozījums Nr. 77
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Dalībvalstis nodrošina, ka operatori vai 
attiecīgi izraudzītās iestādes ne retāk kā 
reizi trīs gados pārskata, testē un 
vajadzības gadījumos groza un aktualizē
iekšējās un ārējās operatīvās rīcības 
plānus. Pārskatīšanā ņem vērā attiecīgajos 
uzņēmumos vai attiecīgajos avārijas 
dienestos notiekošās pārmaiņas, jaunas 
tehniskās zināšanas un zināšanas par 
operatīvo rīcību lielu avāriju gadījumos.

5. Dalībvalstis ievieš sistēmu, ar ko 
nodrošina, ka iekšējās un ārējās operatīvās 
rīcības plāni tiek testēti, izmantojot 
dabiska lieluma simulāciju, kas tiek veikta
vismaz reizi trīs gados. Pēc testa 
novērtēšanas attiecīgi operatori un
izraudzītās iestādes vajadzības gadījumos 
groza un aktualizē iekšējās un ārējās 
operatīvās rīcības plānus. Pārskatīšanā 
ņem vērā attiecīgajos uzņēmumos vai 
attiecīgajos avārijas dienestos notiekošās 
pārmaiņas, jaunas tehniskās zināšanas un 
zināšanas par operatīvo rīcību lielu avāriju 
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gadījumos.

Or. fr

Grozījums Nr. 78
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to zemes 
izmantošanas un citos attiecīgos politikas 
virzienos un to īstenošanas procedūrās tiek 
ilgtermiņā ņemta vērā vajadzība:

2. Dalībvalstis nodrošina, ka to zemes 
izmantošanas un citos attiecīgos politikas 
virzienos un to īstenošanas procedūrās tiek 
īstermiņā un ilgtermiņā ņemta vērā 
vajadzība:

Or. fr

Grozījums Nr. 79
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) saglabāt pietiekamus drošības attālumus 
starp uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un dzīvojamajiem rajoniem, 
sabiedriskajām ēkām un vietām, 
galvenajiem transporta ceļiem, cik tas ir 
iespējams, un atpūtas zonām;

a) saglabāt pietiekamus drošības attālumus 
starp uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, un dzīvojamajiem rajoniem, 
sabiedriskajām ēkām un vietām, 
galvenajiem transporta ceļiem un atpūtas 
zonām;

Or. ro

Pamatojums

Nolūkā paaugstināt drošības līmeni ir būtiski ieviest obligātu prasību saglabāt pietiekamus 
attālumus starp uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, no vienas puses, un 
dzīvojamajiem rajoniem, sabiedriskajām ēkām un vietām, galvenajiem transporta ceļiem un 
atpūtas zonām, no otras puses.
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Grozījums Nr. 80
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) aizsargāt īpaši aizsargājamas vai jutīgas 
dabas teritorijas uzņēmumu apkārtnē, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, pēc vajadzības
nosakot atbilstošus drošības attālumus vai 
citus atbilstošus pasākumus;

b) aizsargāt īpaši aizsargājamas vai jutīgas 
dabas teritorijas uzņēmumu apkārtnē, uz 
kuriem attiecas šī direktīva, nosakot 
atbilstošus drošības attālumus vai citus 
atbilstošus pasākumus;

Or. ro

Pamatojums

Ir jāievieš obligāta prasība aizsargāt īpaši aizsargājamas vai jutīgas dabas teritorijas 
uzņēmumu apkārtnē, uz kuriem attiecas šī direktīva, nosakot atbilstošus drošības attālumus 
vai citus atbilstošus pasākumus.

Grozījums Nr. 81
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
kompetentās iestādes un plānošanas 
iestādes, kas attiecīgajā teritorijā atbild par 
lēmumu pieņemšanu, ievieš piemērotas 
apspriešanas procedūras, lai veicinātu 
atbilstoši 1. punktam izstrādāto politikas 
virzienu īstenošanu. Šīs procedūras 
jāizstrādā tā, lai operatoriem nodrošinātu 
pietiekamu informāciju par riskiem, ko 
rada attiecīgais uzņēmums, un lēmumu 
pieņemšanai būtu pieejamas tehniskās 
konsultācijas par šiem riskiem katrā 
konkrētajā gadījumā vai vispārīgi.

3. Dalībvalstis nodrošina, ka visas 
kompetentās iestādes un plānošanas 
iestādes, kas attiecīgajā teritorijā atbild par 
lēmumu pieņemšanu, ievieš piemērotas 
apspriešanas procedūras, veicot ietekmes 
analīzi, kurā iegūtie ekspertīzes 
dokumenti ir pieejami sabiedriskai 
apspriešanai, lai veicinātu atbilstoši 
1. punktam izstrādāto politikas virzienu 
īstenošanu. Šīs procedūras jāizstrādā tā, lai 
operatoriem nodrošinātu pietiekamu 
informāciju par riskiem, ko rada attiecīgais 
uzņēmums, un lēmumu pieņemšanai būtu 
pieejamas tehniskās konsultācijas par šiem 
riskiem katrā konkrētajā gadījumā vai 
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vispārīgi.

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka zemāka līmeņa 
uzņēmumu operatori pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma sniedz pietiekamu 
informāciju par riskiem, ko rada attiecīgais 
uzņēmums, un ir vajadzīga zemes 
izmantošanas plānošanas vajadzībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka zemāka līmeņa 
uzņēmumu operatori pēc kompetentās 
iestādes vai vietējo iestāžu pieprasījuma 
sniedz pietiekamu informāciju par riskiem, 
ko rada attiecīgais uzņēmums, un ir 
vajadzīga zemes izmantošanas plānošanas 
vajadzībām.

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 83
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Dalībvalstis nodrošina, lai 3. punktā 
paredzētajā ietekmes analīzē tiktu ietverts 
dažādu scenāriju novērtējums, ņemot vērā
riskus, ko rada pārāk augsta spiediena 
un/vai toksiskā, un/vai termiskā 
iedarbība, un noslēgumā tiktu iekļauta 
kartogrāfija, kurā noteiktas dažādas 
bīstamās zonas teritorijā un ārpus tās. 
Kompetentās iestādes, pamatojoties uz šo 
kartogrāfiju, ievieš aizsardzības zonas 
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ārpus teritorijas, ko ņem vērā zemes 
izmantošanas plānošanā; operatori, 
pamatojoties uz šo kartogrāfiju, ievieš 
aizsardzības zonas teritorijā.
Neviena sabiedriskā ēka un dzīvojamā ēka 
nedrīkst atrasties aizsardzības zonā 
ievērojama veselības apdraudējuma dēļ.

Or. fr

Grozījums Nr. 84
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikumā minētā 
informācija, arī elektroniskā veidā.
Informāciju vismaz reizi gadā pārskata un 
vajadzības gadījumā aktualizē.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrībai ir 
pastāvīgi pieejama V pielikuma 1. un 
2. daļā minētā informācija, arī elektroniskā 
veidā, un ka V pielikuma 3. daļā minētā 
informācija sabiedrībai ir pieejama pēc 
pieprasījuma. Informāciju vismaz reizi 
gadā pārskata un vajadzības gadījumā 
aktualizē.

Or. en

Pamatojums

To, ka informācija attiecībā uz inspekcijas ziņojumiem un bīstamo vielu uzskaitījumu 
sabiedrībai ir pieejama tikai pēc pieprasījuma, varētu izskaidrot ar ekonomiskiem un 
drošības iemesliem. Pēc tam dalībvalstis var brīvi lemt, vai tās uzskata par piemērotu 
pieprasīt operatoriem šo informāciju izplatīt arī internetā. Kā norādīts V pielikuma 
grozījumos, operatoriem vajadzētu būt pienākumam internetā vienkāršā valodā izskaidrot,
kāpēc vielas ir bīstamas, norādīt, kad uzņēmumā ir veikta inspekcija un pie kā vērsties nolūkā 
saņemt inspekcijas ziņojumus.

Grozījums Nr. 85
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dalībvalstis nodrošina, lai operatori 
pārredzamības un apspriešanās politikas 
ietvaros reizi gadā organizētu 
informācijas apmaiņu un ekspertu 
atzinumu sniegšanu par jautājumiem 
saistībā ar teritorijas pārvaldību vietējās 
informēšanas komisijas ietvaros, kurā 
apvienotas 5 pārstāvju grupas: vietējā 
pašpārvalde, vietējie ievēlētie pārstāvji, 
personāla pārstāvji, pilsoņu asociācijas 
un tuvējo iedzīvotāju pārstāvji un
operators; gadījumā, ja vienā 
ģeogrāfiskajā apgabalā atrodas vairāki 
objekti, šī vietējā informēšanas komisija 
var apvienot dažādus minēto objektu 
operatorus.

Or. fr

Grozījums Nr. 86
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uz piekļuves pieprasījumiem direktīvas 
2. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajai 
informācijai attiecas Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas 2003/4/EK14 3. un 
5. panta noteikumi.

3. Piekļuve 1. un 2. punktā minētajai 
informācijai tiks organizēta saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes
2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai un 
par Padomes Direktīvas 90/313/EEK 
atcelšanu.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā, ka 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācija būtu jānosūta bez īpaša 
pieprasījuma, šajā punktā nav pareizi lietot izteikumu “piekļuves pieprasījumi”. Turklāt 1. un 
2. punktam kopumā vajadzētu būt saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.
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Grozījums Nr. 87
Silvia-Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jāinformē kompetentās iestādes; a) jāinformē kompetentās iestādes un 
vietējās iestādes;

Or. ro

Pamatojums

Pilsoņu interesēs nepieciešams, lai operatori informētu vietējās iestādes un sadarbotos ar 
tām.

Grozījums Nr. 88
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
15 pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) videi nodarīta kaitējuma gadījumā un 
visur, kur tas iespējams, atjaunot 
sākotnējo vides situāciju un pienācīgā 
veidā atlīdzināt skartajiem iedzīvotājiem, 
kā noteikts Eiropas Parlamenta 
2004. gada 21. aprīļa 
Direktīvā 2004/35/EK par atbildību vides 
jomā attiecībā uz videi nodarītā kaitējuma 
novēršanu un atlīdzināšanu1;
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_______________

1 OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.

Or. it

Grozījums Nr. 89
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 5. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) operatora piedalīšanās Savienības vides 
pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1221/2009.

c) operatora piedalīšanās Savienības vides 
pārvaldības un audita sistēmā (EMAS) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (EK) Nr. 1221/2009 vai līdzvērtīgā 
atzītā vides pārvaldības sistēmā.

Or. fr

Pamatojums

Ir jābūt iespējai pamatoties arī uz citām atzītām vides pārvaldības sistēmām, kas nav EMAS, 
piemēram, uz ISO veida sistēmām, ko ļoti bieži izmanto starptautiski uzņēmumi. Minētā 
prasība ir saskaņā ar šī direktīvas priekšlikuma III pielikuma a) apakšpunkta noteikumiem.

Grozījums Nr. 90
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Inspekcijas pēc iespējas vairāk koordinē 
un vajadzības gadījumā apvieno ar 
pārbaudēm, ko veic saskaņā ar citiem 
Savienības tiesību aktiem.

8. Inspekcijas koordinē un pēc iespējas
apvieno ar pārbaudēm, ko veic saskaņā ar 
citiem Savienības tiesību aktiem, īpaši ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2010. gada 24. novembra 
Direktīvu 2010/75/ES par rūpnieciskajām 
emisijām (piesārņojuma integrēta 
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novēršana un kontrole)1.

______________
1 OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījumu sniegt informāciju, ko 
kompetentās iestādes saņēmušas atbilstīgi 
šai direktīvai, var noraidīt, ja tiek izpildīti 
nosacījumi, kas paredzēti 
Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 2. punktā.

2. Piekļuvi informācijai atbilstīgi šai 
direktīvai var ierobežot, ja tiek izpildīti 
nosacījumi, kas paredzēti 
Direktīvas 2003/4/EK 4. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 92
Edit Herczog

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus.

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus. Nākamajos 
sešos mēnešos pēc tam, kad ir pieņemta 
Regulas (EK) Nr. 1272/2008 pielāgošana 
tehnikas attīstībai, Komisija novērtē 
nepieciešamību pielāgot I pielikumu, 
ņemot vērā lielas avārijas iespējamo 
bīstamību, ko rada kāda viela, un 4. pantā 
minētos piemērošanas kritērijus.

Or. en
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Pamatojums

Seveso direktīvas piemērošanas jomas pielīdzināšana Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) un 
tās pielāgojumiem ir jākļūst par nepārtrauktu procesu, jo CLP pēc būtības ir dinamisks 
process.

Grozījums Nr. 93
Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus.

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 
pieņem deleģētos tiesību aktus. Sešu 
mēnešu laikā pēc Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pieņemšanas, lai pielāgotos 
tehnikas attīstībai, Komisija izvērtēs, vai ir 
jāpielāgo I pielikums, ņemot vērā vielas 
izraisītas lielas avārijas briesmu 
iespējamību un 4. panta piemērošanas 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Seveso direktīvas piemērošanas jomas pielīdzināšana Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) un 
tās pielāgojumiem ir jākļūst par nepārtrauktu procesu, jo CLP pēc būtības ir dinamisks 
process.

Grozījums Nr. 94
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem I līdz 
VII pielikuma pielāgošanai tehnikas 
attīstībai saskaņā ar 24. pantu Komisija 

Neatkarīgi no 4. panta noteikumiem 
I pielikuma 3. daļas un II līdz 
VI pielikuma pielāgošanai tehnikas un 
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pieņem deleģētos tiesību aktus. zinātnes attīstībai saskaņā ar 24. pantu 
Komisija pieņem deleģētos tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja ar deleģēto tiesu aktu starpniecību veikt grozījumus I pielikuma 3. daļā 
(kā rezultātā tiek mainīta piemērošanas joma, bet tikai attiecībā uz ļoti precīzi noteiktiem 
gadījumiem) un II līdz VI pielikumā. Grozījumiem I pielikuma 1. un 2. daļā un VII pielikumā 
var būt ļoti liela ietekme uz piemērošanas jomu, tāpēc tie ir īstenojami, piemērojot parasto 
likumdošanas procedūru.

Grozījums Nr. 95
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
23. pants – 1. a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sešu mēnešu laikā pēc Regulas (EK) 
Nr. 1272/2008 pieņemšanas, lai pielāgotos 
tehnikas attīstībai, Komisija, 
konsultējoties ar Padomi, izvērtēs, vai ir 
jāpielāgo I pielikums, ņemot vērā vielas 
izraisītas lielas avārijas briesmu 
iespējamību un 4. panta piemērošanas 
kritērijus.

Or. en

Pamatojums

Seveso direktīvas piemērošanas jomas pielīdzināšanai Regulai (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) un 
tās pielāgojumiem ir jākļūst par nepārtrauktu procesu, jo CLP pēc būtības ir dinamisks 
process.

Grozījums Nr. 96
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – P iedaļa – 1. gadījums
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Komisijas ierosinātais teksts

P1a SPRĀDZIENBĪSTAMI MATERIĀLI (sk. 8. piezīmi)
- Nestabili sprādzienbīstami materiāli vai 
- Sprādzienbīstami materiāli, kas iekļauti 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. 

vai 1.6. apakšgrupā, vai
- Vielas vai maisījumi, kas ir sprādzienbīstami saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 440/2008 A.14 metodi (sk. 9. piezīmi) un 
neietilpst organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu un 
maisījumu kategorijā

10 50

Grozījums

P1a Sprādzienbīstami materiāli
- Nestabili sprādzienbīstami materiāli vai
- Sprādzienbīstami materiāli, kas iekļauti 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. vai 

1.6. apakšgrupā, vai
- Tādu vielu vai maisījumu gadījumā, kas nav klasificēti 1. klasē 

saskaņā ar Apvienoto Nāciju ieteikumiem par bīstamo kravu 
pārvadājumiem, kuri norādīti Apvienoto Nāciju 
Rokasgrāmatā par pārbaudēm un kritērijiem: vielas vai 
maisījumi, kas ir sprādzienbīstami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 
440/2008 A.14 metodi (sk. 9. piezīmi) un neietilpst oksidētāju,
organisko peroksīdu vai pašreaģējošu vielu un maisījumu 
kategorijā

10 50

Or. fr

Pamatojums

Šajā klasē ir iekļauti materiāli, kas saskaņā ar CLP ir klasificēti kā sprādzienbīstami, kā arī 
vielas vai maisījumi, kas ir sprādzienbīstami saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 440/2008 A.14 
metodi. Lai nodrošinātu saskanību un skaidrību, ir vēlams ievērot tikai CLP noteiktos 
klasifikācijas kritērijus attiecībā uz citu klašu sprādzienbīstamiem materiāliem un neņemt 
vērā citas klasifikācijas metodes.

Grozījums Nr. 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – E iedaļa – 1. un 2. gadījums
Komisijas ierosinātais teksts

“E” iedaļa – BĪSTAMĪBA VIDEI
E1 Ūdens videi bīstama viela,
1. akūta toksiskuma vai 1. hroniska toksiskuma kategorija 100 200
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E2 Ūdens videi bīstama viela,
2. hroniska toksiskuma kategorija 200 500

Grozījums

“E” iedaļa – BĪSTAMĪBA VIDEI
E1 Ūdens videi bīstama viela,
1. akūta toksiskuma vai 1. hroniska toksiskuma kategorija (vielas, 
kuru M≥10)

100 200

E2 Ūdens videi bīstama viela,
1. akūta toksiskuma vai 1. hroniska toksiskuma kategorija (vielas, 
kuru M=1, un maisījumi)

500 1000

E3 Ūdens videi bīstama viela,
2. hroniska toksiskuma kategorija 1000 2500

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) klasifikācijā nav atbilstoši atspoguļotas 
Komisijas priekšlikumā attiecībā uz bīstamību videi. Līdz ar to daudziem uzņēmumiem 
mākslīgā kārtā ir piemērojama Seveso, lai gan tie nerada jaunus smagas avārijas draudus. 
Noteiktas izmaiņas kritiskajos daudzumos attiecībā uz bīstamību videi nav pielāgotas 
izmaiņām klasifikācijas noteikumos, īpaši CLP 2. PTA.

Grozījums Nr. 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 37.a gadījums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nātrija hipohlorīts, šķīdums ... % aktīvais 
Cl 7681-52-9 200 500

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) klasifikācijā nav atbilstoši atspoguļotas 
Komisijas priekšlikumā attiecībā uz maisījumiem, kuri satur nātrija hipohlorītu. Pieņemot 
CLP, tika mainīts minētās vielas koncentrācijas ierobežojums attiecībā uz toksiskumu ūdens 
vidē, tādējādi tika ietekmēta maisījumu klasifikācija, nepalielinot smagas avārijas draudus. 
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Tādējādi Seveso direktīva būtu jāpiemēro vairāk nekā 200 iestādēm, uzņēmumiem un MVU, 
radot iestādēm un nozarei izmaksas 3 līdz 4 miljonu euro apmērā.

Grozījums Nr. 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 2. daļa – 37.b gadījums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ēteriskās eļļas un līdzīgas vielas (sk. 
19.a piezīmi) 1000 5000

Or. fr

Pamatojums

Izmaiņas Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) klasifikācijā nav atbilstoši atspoguļotas 
Komisijas priekšlikumā attiecībā uz maisījumiem, kuri satur nātrija hipohlorītu. Pieņemot 
CLP, tika mainīts minētās vielas koncentrācijas ierobežojums attiecībā uz toksiskumu ūdens 
vidē, tādējādi tika ietekmēta maisījumu klasifikācija, nepalielinot smagas avārijas draudus. 
Tādējādi Seveso direktīva būtu jāpiemēro vairāk nekā 200 iestādēm, uzņēmumiem un MVU, 
radot iestādēm un nozarei izmaksas 3 līdz 4 miljonu euro apmērā.

Grozījums Nr. 100
Vicky Ford

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I pielikuma piezīmes – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Nosakot kritiskos daudzumus, 
maisījumi, kas saskaņā ar 2. daļas E1 un 
E2 iedaļu ir klasificēti kā bīstami videi, 
netiks ņemti vērā, ja tiks iepakoti 
ierobežotos daudzumos (iekšējais 
iesaiņojums līdz 5 litriem/5 kg un 
kombinētais iepakojums līdz 30 kg).
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Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā pārvadājumu gadījumā iepakojums ir uzskatāms par līdzekli, kas ļauj mazināt 
preces netīšas noplūdes risku vidē. Attiecīgais grozījums nodrošina šīs direktīvas saskaņu ar 
standartiem, kas jau ir noteikti Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem ar autotransportu (ADR 2011).

Grozījums Nr. 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I pielikuma piezīmes – 19.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19.a Ēteriskās eļļas un līdzīgas vielas 
(1000/5000)
Tas attiecas uz ēteriskām eļļām un 
līdzīgām vielām, kuras noteiktas standartā 
ISO 9235, izņemot ēteriskās eļļas, kuras 
klasificētas akūta toksiskuma 
1. kategorijā attiecībā uz visiem 
iedarbības veidiem, 2. kategorijā attiecībā 
uz visiem iedarbības veidiem, 3. kategorijā 
attiecībā uz uzņemšanu caur ādu un 
ieelpojot (sk. 7. piezīmi), specifiska 
toksiskuma kategorijā attiecībā uz 
noteiktiem orgāniem (STOT) – vienreizēja 
1. kategorijas iedarbība.

Or. fr

Pamatojums

Tas attiecas uz ēteriskām eļļām un līdzīgām vielām, kuras noteiktas standartā ISO 9235, 
izņemot ēteriskās eļļas, kuras klasificētas akūta toksiskuma 1. kategorijā attiecībā uz visiem 
iedarbības veidiem, 2. kategorijā attiecībā uz visiem iedarbības veidiem, 3. kategorijā 
attiecībā uz uzņemšanu caur ādu un ieelpojot (sk. 7. piezīmi), specifiska toksiskuma kategorijā 
attiecībā uz noteiktiem orgāniem (STOT) – vienreizēja 1. kategorijas iedarbība.

Grozījums Nr. 102
Patrizia Toia
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Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) teritorijas un tās vides apraksts, tostarp 
ģeogrāfiskais izvietojums, meteoroloģiskie, 
ģeoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi, kā 
arī vajadzības gadījumā vēsture;

a) teritorijas un tās vides apraksts un 
atbilstošs tās radīto dabas risku 
novērtējums, tostarp ģeogrāfiskais 
izvietojums, meteoroloģiskie, ģeoloģiskie 
un hidrogrāfiskie apstākļi, kā arī vajadzības 
gadījumā vēsture;

Or. it

Grozījums Nr. 103
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) to zonu apraksts, kurās varētu notikt 
lielas avārijas.

d) to zonu apraksts, kurās varētu notikt 
lielas avārijas, un briesmu un aizsardzības 
perimetru norobežošana.

Or. fr

Grozījums Nr. 104
Patrizia Toia

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) apraksts, kas aptver galvenās darbības 
un produktus tajās uzņēmuma daļās, kuras 
ir svarīgas no drošības viedokļa, lielu 
avāriju riska avotiem un apstākļiem, kādos 
lielas avārijas varētu notikt, kā arī 
ierosināto preventīvo pasākumu apraksts;

a) apraksts, kas aptver galvenās darbības 
un produktus tajās uzņēmuma daļās, kuras 
ir svarīgas no drošības viedokļa, lielu 
avāriju riska avotiem un apstākļiem, kādos 
lielas avārijas varētu notikt, 
apakšuzņēmumu identifikācija, kā arī 
ierosināto preventīvo pasākumu apraksts;
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Or. it

Grozījums Nr. 105
Jean-Pierre Audy

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – 5. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) bīstamu vielu izraisītas avārijas un tās 
novēršanai veikto pasākumu finanšu seku 
novērtējuma apraksts, īpaši noslēdzot 
īpašas apdrošināšanas līgumu un/vai ar 
atbilstošu pašu kapitāla līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 106
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
III pielikums – b punkts – v apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) drošības kultūra – pasākumi drošības 
kultūras novērtēšanai un uzlabošanai;

v) ar aprīkojuma nolietojumu saistītu 
risku pārvaldība: uzņēmuma aprīkojuma 
uzskaite; aprīkojuma sākotnējā stāvokļa 
apraksts uz 2015. gada 1. jūniju vai tā 
nodošanas ekspluatācijā dienā, ja tā ir pēc 
minētā datuma; stratēģijas apraksts, kura 
īstenota, lai kontrolētu aprīkojuma 
stāvokli (noteikumi, biežums, metodes 
u.tml.) un noteiktu tālākos pasākumus pēc 
minētajām kontrolēm (rezultātu analīzes 
metodoloģija, koriģējošu remonta vai 
nomaiņas darbību uzsākšanas kritēriji 
u.tml.). Minētie stratēģijas elementi ir 
pamatoti atkarībā no paredzamā 
nolietošanās līmeņa. Kontroļu rezultātu 
apstrādes un tālāko pasākumu, kas 
veicami pēc kontroles, metodoloģijas 
apraksts; iespējamo intervences 
pasākumu metodoloģija, kuri veicami, 
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ņemot vērā rezultātus;

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikums par jaunu virzienu ar drošības kultūru saistītās drošības pārvaldības sistēmās ir 
neskaidrs. Eiropas rūpniecības parks noveco un netiek aktīvi atjaunots. Atšķirībā no laika, ka 
rūpnīcas bija jaunas, drošības apsvērumu dēļ ikdienas darbību ietvaros ir jāveic
pielāgošanas pasākumi (pastiprināta uzraudzība, nolietotāko iekārtu nomaiņa u.c.).

Grozījums Nr. 107
Michèle Rivasi

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Kārtība, kādā ierobežot riskus 
uzņēmumā esošajiem cilvēkiem, tostarp 
tas, kā tiek izziņoti brīdinājumi, un kā 
cilvēkiem jārīkojas, saņemot brīdinājumu.

c) Kārtība, kādā ierobežot riskus 
uzņēmumā esošajiem cilvēkiem, tostarp 
briesmu perimetrā un tas, kā tiek izziņoti 
brīdinājumi, un kā cilvēkiem jārīkojas, 
saņemot brīdinājumu.

Or. fr

Grozījums Nr. 108
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. daļa – ea punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) Pasākumi personāla apmācībai veikt 
pienākumus, kuri tam būs jāveic, un 
nepieciešamības gadījumā to saskaņošana 
ar ārkārtas pasākumiem ārpus darbību 
vietas.

Or. en
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Grozījums Nr. 109
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņu apkopojums par inspekcijām, kas 
veiktas saskaņā ar 19. pantu, un galvenie 
konstatētie fakti, pamatojoties uz pēdējās 
inspekcijas secinājumiem, kam pievienota 
atsauce vai saite uz attiecīgo inspekciju 
plānu.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Šis noteikums ir jāatceļ, ņemot vērā paaugstināto risku izpaust informāciju par Seveso 
darbības vietās konstatētajiem trūkumiem, jo ir iespējama šīs informācijas izmantošana 
terorisma nolūkiem un draudi ekonomikas informācijai.

Grozījums Nr. 110
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ziņu apkopojums par inspekcijām, kas 
veiktas saskaņā ar 19. pantu, un galvenie 
konstatētie fakti, pamatojoties uz pēdējās 
inspekcijas secinājumiem, kam pievienota 
atsauce vai saite uz attiecīgo inspekciju 
plānu.

6. Inspekciju, kas veiktas saskaņā ar 
19. pantu, secinājumi un galvenie 
konstatētie fakti, pamatojoties uz pēdējās 
inspekcijas secinājumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 111
Gaston Franco

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – 2. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ziņu apkopojums par lielu avāriju 
scenāriju galvenajiem veidiem un 
galvenajiem notikumu veidiem, kuri 
varētu kļūt par iemeslu katram no šiem 
scenārijiem.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Tādu pašu iemeslu dēļ, kuri ir attiecināmi uz šī pielikuma 1. daļu, nedrīkst pieļaut lielu 
avāriju scenāriju, jo īpaši šādu scenāriju iespējamo izraisītāju, nonākšanu atklātībā. 
Drīkstētu izplatīt tikai tādu informāciju, kurā būtu apkopots pētījums par draudiem, 
neietverot tehniskas detaļas.

Grozījums Nr. 112
Alajos Mészáros

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. daļa – 1. ievilkums – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumā ievainoti seši cilvēki, kas 
hospitalizēti vismaz uz 24 stundām;

b) uzņēmumā ievainoti vismaz divi cilvēki, 
kas hospitalizēti vismaz uz 24 stundām;

Or. en

Grozījums Nr. 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Direktīvas priekšlikums
VII pielikums – 1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jebkura viela vai maisījums, kas ir 
toksiska vai ļoti toksiska ūdens 
organismiem un kas iesaiņota noteiktā 
uzglabāšanas vienībā (muca u.c.), kura ir 
mazāka nekā vai vienāda ar 0,2 % no 
I pielikuma 1. daļas 2. ailē norādītā 
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daudzuma tonnās (t.i., attiecīgi 400 kg un 
200 kg attiecībā uz vielām un 
maisījumiem, kuras ir toksiskas/ļoti 
toksiskas ūdens organismiem), netiek 
ieskaitīta kopējā daudzumā, ja tā tiek 
uzglabātā telpās tā, ka nejauša satura 
noplūde nevar domino efekta rezultātā 
izraisīt lielu avāriju apkaimē, un minētā 
uzglabāšanas vieta atrodas necaurlaidīgas 
aiztures zonā.

Or. fr

Pamatojums

Neliela videi toksiskas vielas daudzuma uzglabāšana nav jāņem vērā, ņemot vērā nelielo 
daudzumu: nelielā daudzumā uzglabātas videi toksiskas vielas noplūdei nav tāda pati ietekme 
uz vidi kā noplūdei no uzglabāšanas cisternas.


