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Ändringsförslag 30
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Allvarliga olyckshändelser har ofta 
svåra följder, vilket bevisas av olyckor som 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse och Buncefield. Dessutom kan 
följderna sträcka sig över nationella 
gränser. Därför är det viktigt att säkerställa 
att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för 
att garantera en hög skyddsnivå i hela 
unionen för medborgare, samhällen och 
miljön.

(2) Allvarliga olyckshändelser har ofta 
svåra följder, vilket bevisas av olyckor som 
Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse och Buncefield. Dessutom kan 
följderna sträcka sig över nationella 
gränser. Därför är det viktigt att säkerställa 
att lämpliga försiktighetsåtgärder vidtas för 
att garantera en hög skyddsnivå i hela 
unionen för medborgare, samhällen och 
miljön. Därför måste den aktuella höga 
skyddsnivån upprätthållas och om möjligt 
förbättras.

Or. lt

Ändringsförslag 31
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) Underleverantörer orsakar ofta 
allvarliga olyckshändelser eller är 
inblandade i dessa.

Or. it

Ändringsförslag 32
Juozas Imbrasas

Förslag till direktiv
Skäl 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför lämpligt att ersätta 
direktiv 96/82/EG för att säkerställa att de 
nuvarande skyddsnivåerna upprätthålls och 
förbättras ytterligare, genom att 
bestämmelserna görs effektivare och, där 
det är möjligt, den onödiga administrativa 
bördan minskar genom rationalisering och 
förenkling utan att det äventyrar 
säkerheten. Samtidigt bör de nya 
bestämmelserna vara tydliga, enhetliga och 
lättförståeliga så att genomförbarheten och 
verkställigheten förbättras.

(4) Det är därför lämpligt att ersätta 
direktiv 96/82/EG för att säkerställa att de 
nuvarande skyddsnivåerna upprätthålls och 
förbättras ytterligare, genom att 
bestämmelserna görs effektivare och, där 
det är möjligt, den onödiga administrativa 
bördan minskar genom rationalisering och 
förenkling utan att det äventyrar 
säkerheten. Samtidigt bör de nya 
bestämmelserna vara tydliga, enhetliga och 
lättförståeliga så att genomförbarheten och 
verkställigheten förbättras och så att 
skyddet av hälsan och miljön upprätthålls 
och rentav förbättras.

Or. lt

Ändringsförslag 33
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
följder som sträcker sig över gränserna, 
och de miljömässiga och ekonomiska 
kostnaderna för en olyckshändelse belastar 
inte enbart den verksamhet som berörs utan 
också de berörda medlemsstaterna. Det är 
därför lämpligt att vidta åtgärder som kan
säkerställa en hög skyddsnivå inom hela 
unionen.

(6) Allvarliga olyckshändelser kan ha 
följder som sträcker sig över gränserna, 
och de miljömässiga och ekonomiska 
kostnaderna för en olyckshändelse belastar 
inte enbart den verksamhet som berörs utan 
också de berörda medlemsstaterna. Det är 
därför lämpligt att införa och tillämpa 
säkerhetsåtgärder och åtgärder för att 
förhindra eventuella olyckshändelser, 
begränsa riskerna för olyckshändelser 
och dämpa de eventuella konsekvenserna 
av dem och därigenom säkerställa en hög 
skyddsnivå inom hela unionen.
Medlemsstaterna bör utbyta bästa 
metoder i samband med alla dessa 
åtgärder.

Or. lt
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Ändringsförslag 34
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Verksamhetsutövarna bör ha en 
allmän skyldighet att förebygga allvarliga 
olyckshändelser och begränsa deras följder. 
Om det i en verksamhet förekommer 
farliga ämnen i kvantiteter ovanför en viss 
tröskel bör verksamhetsutövaren förse den 
behöriga myndigheten med tillräcklig 
information som identifierar verksamheten, 
de förekommande farliga ämnena och de 
potentiella farorna. Verksamhetsutövaren 
bör också utarbeta och förse den behöriga 
myndigheten med en säkerhetspolicy för
att förebygga allvarliga olyckshändelser i 
vilken det anges verksamhetsutövarens 
allmänna principer och åtgärder, inklusive 
lämpliga säkerhetssystem, när det gäller att 
förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser.

(11) Verksamhetsutövarna bör ha en 
allmän skyldighet att förebygga allvarliga 
olyckshändelser och begränsa deras följder. 
Om det i en verksamhet förekommer 
farliga ämnen i kvantiteter ovanför en viss 
tröskel bör verksamhetsutövaren förse den 
behöriga myndigheten med tillräcklig
information som identifierar verksamheten, 
de förekommande farliga ämnena och de 
potentiella farorna. Verksamhetsutövaren 
bör också utarbeta och förse den behöriga 
myndigheten med en säkerhetspolicy för 
att förebygga allvarliga olyckshändelser i 
vilken det, förutom underentreprenörer,
anges verksamhetsutövarens allmänna 
principer och åtgärder, inklusive lämpliga 
säkerhetssystem, när det gäller att 
förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga olyckshändelser.

Or. it

Ändringsförslag 35
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Verksamhetsutövarna bör styrka att 
de kan hantera följderna av en 
olyckshändelse där farliga ämnen ingår, 
till exempel genom en särskild försäkring 
som tecknats i ett bolag som är påvisat 
solvent eller genom tillräckligt eget 
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kapital. Detta bör övervägas för att 
följderna av en olyckshändelse där farliga 
ämnen ingår inte ska betalas med 
offentliga medel och tas med i 
självkostnadspriset.

Or. fr

Ändringsförslag 36
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att minska risken för allvarliga 
olyckshändelser och dominoeffekter bör 
det tas full hänsyn till samspelet mellan de 
naturbetingade orsakerna till fara som 
hör samman med platsen för 
verksamheten eller anläggningen och den 
teknik som används.

Or. it

Ändringsförslag 37
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att bättre kunna skydda 
bostadsområden, områden som besöks av 
allmänheten och naturområden som är av 
särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga, 
bör medlemsstaternas politik för 
markanvändning eller annan relevant 
politik ta hänsyn till att lämpliga avstånd 
på lång sikt behöver behållas mellan de 
områden och verksamheter som medför 
sådana risker och, när det gäller befintliga 

(15) För att bättre kunna skydda 
bostadsområden, områden som besöks av 
allmänheten och naturområden som är av 
särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga, 
bör medlemsstaternas politik för 
markanvändning eller annan relevant 
politik ta hänsyn till att lämpliga avstånd 
på lång sikt behöver behållas mellan de 
områden och verksamheter som medför 
sådana risker och, när det gäller befintliga 
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verksamheter, uppmärksamma 
kompletterande tekniska åtgärder för att 
inte öka riskerna för människor. När 
besluten fattas bör tillräcklig information 
om riskerna och teknisk vägledning om 
dessa risker finnas tillgänglig. För att 
minska administrativa bördor bör 
förfarandena där det är möjligt integreras 
med de förfaranden som gäller enligt 
unionens lagstiftning.

verksamheter, uppmärksamma 
kompletterande tekniska åtgärder för att 
inte öka riskerna för människor. När 
besluten fattas bör tillräcklig information 
om riskerna och teknisk vägledning om 
dessa risker finnas tillgänglig. För att 
minska administrativa bördor i synnerhet 
för små och medelstora företag bör 
förfarandena och åtgärderna där det är 
möjligt integreras med de förfaranden som 
gäller enligt annan relevant 
unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 38
Rolandas Paksas

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att adekvata åtgärder ska kunna 
vidtas om en allvarlig olyckshändelse 
inträffar bör verksamhetsutövaren 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna och vidarebefordra de 
uppgifter som dessa behöver för att kunna 
bedöma följderna av olyckan.

(19) För att adekvata åtgärder ska kunna 
vidtas om en allvarlig olyckshändelse 
inträffar bör verksamhetsutövaren 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna och vidarebefordra de 
uppgifter som dessa behöver för att kunna 
bedöma följderna av olyckan för 
personernas hälsa och egendom samt för 
miljön, och för att förhindra att en sådan 
olycka inträffar igen.

Or. lt

Ändringsförslag 39
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att adekvata åtgärder ska kunna 
vidtas om en allvarlig olyckshändelse 
inträffar bör verksamhetsutövaren 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna och vidarebefordra de 
uppgifter som dessa behöver för att kunna 
bedöma följderna av olyckan.

(19) För att adekvata åtgärder ska kunna 
vidtas om en allvarlig olyckshändelse 
inträffar bör verksamhetsutövaren 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna och de lokala 
myndigheterna och vidarebefordra de 
uppgifter som dessa behöver för att kunna 
bedöma följderna av olyckan.

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Efter det att förordning (EG) 
nr 1272/2008 anpassats till den tekniska 
utvecklingen bör det systematiskt 
utvärderas om bilaga I till detta direktiv 
måste anpassas. Detta skulle göra det 
möjligt att garantera en funktionell 
koppling mellan de båda 
lagstiftningsakterna samt en hög 
skyddsnivå för människors hälsa och för 
miljön.

Or. fr

Ändringsförslag 41
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Efter anpassningarna till den 
tekniska utvecklingen i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 bör det 
systematiskt utvärderas om bilaga I till 
detta direktiv måste anpassas. På så sätt 
säkrar man en fungerande länk mellan de 
två rättsakterna samtidigt som man 
bibehåller ett starkt hälso- och 
miljöskydd.

Or. en

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272/2008 
(CLP-förordningen) bör bli en löpande process, eftersom CLP till sin natur är en dynamisk 
process.

Ändringsförslag 42
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Efter anpassningarna till den 
tekniska utvecklingen i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 bör det 
systematiskt utvärderas om bilaga I till 
detta direktiv måste anpassas för att det 
ska finnas en fungerande länk mellan de 
två rättsakterna.

Or. en

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272/2008 
(CLP-förordningen) bör bli en löpande process, eftersom CLP till sin natur är en dynamisk 
process.
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Ändringsförslag 43
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kommissionen bör få befogenheter
att anta delegerade akter i enlighet med
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt, när det gäller 
antagandet av kriterier för undantag och
ändringar av bilagorna till detta direktiv.

(23) I syfte att anpassa detta direktiv till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt
delegeras till kommissionen med avseende 
på ändringar av del 3 i bilaga I och på
bilagorna II–VI till detta direktiv. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag anpassar skälet till de nya standardbestämmelserna för delegerade 
akter. Det klargör vidare att det bör vara möjligt att ändra del 3 i bilaga I (som ändrar 
tillämpningsområdet, men bara för mycket specifika situationer) och bilagorna II–VI genom 
delegerade akter. Ändringar av del 1 och 2 i bilaga I och av bilaga VII kan emellertid ha stor 
inverkan på tillämpningsområdet och bör därför hanteras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 44
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Utvinning (provbrytning, brytning och 
bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott 
eller med hjälp av borrhål, med undantag 

e) Utvinning (provbrytning, brytning och 
bearbetning) av mineral i gruvor, dagbrott 
eller med hjälp av borrhål, med undantag 
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för lagring av gas under jord i naturliga 
lager och nedlagda gruvor samt kemisk 
och termisk bearbetning och lagring i 
anknytning till detta, där det förekommer 
farliga ämnen i enlighet med definitionen i 
bilaga I.

för kemisk och termisk bearbetning och 
lagring i anknytning till detta, där det 
förekommer farliga ämnen i enlighet med 
definitionen i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 45
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En ytterligare utvidgning av detta 
direktivs tillämpningsområde bör föregås 
av en konsekvensbedömning.

Or. en

Ändringsförslag 46
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ny verksamhet: en verksamhet som 
nyligen har uppförts eller som ännu inte
har tagits i drift.

4. ny verksamhet: en verksamhet som tas i 
drift efter den 31 maj 2015.

Or. en

Ändringsförslag 47
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ny verksamhet: en verksamhet som 
nyligen har uppförts eller som ännu inte 
har tagits i drift.

4. ny verksamhet: en verksamhet som ännu 
inte har tagits i drift.

Or. fr

Motivering

Hänvisningen till ”nyligen har uppförts” är mycket vag och riskerar att leda till olika 
tolkningar.

Ändringsförslag 48
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. anläggning: en teknisk enhet inom en 
verksamhet där farliga ämnen tillverkas, 
används, hanteras eller förvaras, inklusive 
under jord, och all utrustning, alla 
konstruktioner, ledningar, maskiner, 
verktyg, särskilda industrijärnvägsspår, 
lastkajer, bryggor, pirar, magasin eller 
liknande anordningar, flytande eller fasta, 
som är nödvändiga för anläggningens drift.

7. anläggning: en på en verksamhets 
område belägen teknisk enhet där farliga 
ämnen tillverkas, används, hanteras eller 
förvaras, inklusive under jord, och all 
utrustning, alla konstruktioner, ledningar, 
maskiner, verktyg, särskilda 
industrijärnvägsspår, lastkajer, bryggor, 
pirar, magasin eller liknande anordningar, 
flytande eller fasta, som är nödvändiga för 
anläggningens drift.

Or. fr

Motivering

Om den ursprungliga ordalydelsen stod kvar skulle alla anläggningar som tillhör en 
Seveso-verksamhet klassificeras som Sevesoverksamheter, vilket inte överensstämmer med 
gemenskapsrätten i Sevesodirektivet. [I den franska och tyska versionen av 
Seveso II direktivet hänvisas det otvetydigt till anläggningen, och inte till verksamheten.]

Ändringsförslag 49
Marian-Jean Marinescu
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. tillbörligt säkerhetsavstånd: det 
minsta avstånd varifrån inga negativa 
effekter för hälsan eller miljön kan 
registreras i händelse av en allvarlig 
olyckshändelse.

Or. en

Ändringsförslag 50
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. farligt område: område där det råder 
livsfara eller risk för oåterkalleliga skador 
om allvarliga olyckshändelser inträffar.

Or. fr

Ändringsförslag 51
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18b. dominoeffekt: risken för att en 
allvarlig olyckshändelse inträffar i en 
verksamhet orsakad av en annan 
olyckshändelse i närheten av 
verksamheten, antingen i en annan 
verksamhet eller på en plats som inte 
omfattas av direktivets 
tillämpningsområde.
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Or. en

Ändringsförslag 52
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18b. skyddat område: område med stora 
hälsorisker.

Or. fr

Ändringsförslag 53
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När det kan på grundval av kriterierna 
som avses i punkt 4 i denna artikel kan 
påvisas att vissa ämnen som omfattas av
delarna 1 eller 2 i bilaga I inte har förmåga 
att skapa fara för en allvarlig 
olyckshändelse, särskilt på grund av 
ämnenas fysikaliska form, egenskaper, 
klassificering, koncentration eller 
generiska förpackning, kan kommissionen 
inkludera dessa ämnen i del 3 i bilaga I
genom delegerade akter enligt artikel 24.

1. När det kan på grundval av kriterierna 
som fastställs i bilaga VII till detta 
direktiv kan påvisas att vissa ämnen eller 
blandningar som omfattas av delarna 1 
eller 2 i bilaga I under särskilda 
förhållanden inte har förmåga att skapa 
fara för en allvarlig olyckshändelse på 
grund av ämnenas fysikaliska form, 
egenskaper, klassificering, koncentration 
eller generiska förpackning, och därför bör 
undantas kan kommissionen anta 
delegerade akter enligt artikel 24 för att
inkludera dessa ämnen och blandningar 
åtföljda av tillämpliga villkor i del 3 i 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att punkt 1 inte syftar till att fullständigt utesluta ämnen och blandningar 
från tillämpningsområdet, utan rör de fall där ämnen och blandningar under tydligt angivna 
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förhållanden inte kan åstadkomma fara för allvarlig olyckshändelse på grund av sin 
fysikaliska form, egenskaper, klassificering, koncentration eller generiska förpackning.
Ämnena och blandningarna kan bara undantas från reglerna om de villkor som anges i del 3 i 
bilaga I är uppfyllda. Eftersom det rör sig om mycket specifika situationer, vore det 
acceptabelt att använda delegerade akter.

Ändringsförslag 54
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När den behöriga myndigheten, på 
grundval av kriterierna som avses i punkt 4 
i denna artikel, är övertygad om att vissa 
ämnen som förekommer vid en enskild 
verksamhet eller någon del av den och 
finns förtecknade i delarna 1 eller 2 i 
bilaga I inte kan åstadkomma fara för 
allvarlig olyckshändelse, på grund av de 
särskilda förhållanden som råder i 
verksamheten såsom förpackningens 
egenskaper och ämnets inneslutning eller 
platsen och de mängder som berörs, kan
medlemsstaten eller den behöriga
myndigheten besluta att inte tillämpa 
kraven enligt artiklarna 7–19 i detta 
direktiv på den berörda verksamheten.

3. Utan att det påverkar punkt 1, och när
det kan påvisas på grundval av kriterierna 
som avses i bilaga VII, att vissa ämnen 
som förekommer vid en enskild 
verksamhet eller någon del av den och 
finns förtecknade i delarna 1 eller 2 i 
bilaga I inte kan åstadkomma fara för 
allvarlig olyckshändelse, på grund av de 
särskilda förhållanden som råder i 
verksamheten beträffande förpackningens 
egenskaper och ämnets inneslutning eller 
platsen och de mängder som berörs, kan
medlemsstatens behöriga myndighet
besluta att inte tillämpa kraven enligt
artiklarna 9, 10 b, 11 och 13.2 i detta 
direktiv på den berörda verksamheten.

Or. en

Motivering

Medan punkt 1 tillåter undantag på EU-nivå för särskilda ämnen och endast under särskilda 
förhållanden, tillåter punkt 4.3 medlemsstaternas behöriga myndigheter att godkänna 
undantag för enskilda verksamheter. Eftersom skyddsnivån inte får sänkas föreslås det att 
man under alla omständigheter bibehåller kraven för verksamheter på lägre nivå och att man 
beviljar undantag från informationskraven endast för verksamheter på högre nivå.

Ändringsförslag 55
Alajos Mészáros
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska varje år överlämna de 
förteckningar som avses i andra stycket i 
denna punkt till det forum som anges i 
artikel 17.2 för information.

Kommissionen ska regelbundet överlämna 
de förteckningar som avses i andra stycket 
i denna punkt till det forum som anges i 
artikel 17.2 för information.

Or. en

Ändringsförslag 56
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast den 30 juni 2013 ska 
kommissionen anta delegerade akter 
enligt artikel 24 för att fastställa de 
kriterier som ska användas för att 
tillämpa punkterna 1 och 3 i denna artikel 
och för att ändra bilaga VII i enlighet 
med det.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom kriterierna i bilaga VII avgränsar omfattningen av undantagen i artikel 4.1 och 4.3 
utgör de en väsentlig del av detta direktiv. De bör därför inte fastställas genom delegerade 
akter. Det är inte acceptabelt att bilagan förblir helt tom under lagstiftningsförfarandet. Den 
föreslagna ändringen av bilaga VII omfattar de nuvarande kriterierna i kommissionens beslut 
98/433/EG av den 26 juni 2008. Kommissionen uppmanas att lägga fram förslag om nya 
kriterier, så att de fortfarande kan inkluderas i den grundläggande rättsakten.

Ändringsförslag 57
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Där det är lämpligt kan kommissionen 
inkludera de ämnen som avses i första 
stycket i denna punkt i del 1 eller del 2 i 
bilaga I genom delegerade aktier enligt 
artikel 24.

Om kommissionen anser att ett farligt 
ämne som inte är förtecknat och som har 
förorsakat en åtgärd som avses i första 
stycket i denna punkt bör förtecknas i 
del 1 eller del 2 i bilaga I, ska den lägga 
fram ett lagstiftningsförslag om detta till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

I motsats till punkt 1, som rör mycket specifika och väldefinierade fall, kan tillägg av ämnen i 
del 1 eller 2 medföra en betydande utvidgning av tillämpningsområdet, som potentiellt sett 
kan få stora ekonomiska konsekvenser. Eftersom medlemsstater kan vidta lämpliga åtgärder 
om de anser att ett farligt ämne medför fara för allvarliga olyckshändelser, kommer de i alla 
fall att vid behov kunna agera. Kommissionen ska underrätta övriga medlemsstater om detta.
En ändring av tillämpningsområdet för hela EU bör dock ske via det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 58
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren lämnar en anmälan 
till den behöriga myndigheten, med 
följande uppgifter:

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren lämnar en anmälan 
till den behöriga myndigheten och de 
lokala myndigheterna, med följande 
uppgifter:

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 59
Patrizia Toia
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Underleverantörernas namn eller 
firma och adress.

Or. it

Ändringsförslag 60
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Verksamhetsutövarens förmåga, 
styrkt av verksamhetens ledning, att 
hantera följderna av en olyckshändelse 
där farliga ämnen ingår.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälan ska sändas till den behöriga 
myndigheten inom följande tidsfrister:

2. Anmälan ska sändas till den behöriga 
myndigheten och de lokala myndigheterna
inom följande tidsfrister:

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.
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Ändringsförslag 62
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter minst 
sex månader innan byggnadsarbetena 
påbörjas eller verksamheten tas i drift.

Or. ro

Motivering

För att göra lagstiftningen tydligare.

Ändringsförslag 63
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Verksamhetsutövaren ska omedelbart 
underrätta den behöriga myndigheten om 
följande händelser:

4. Verksamhetsutövaren ska omedelbart 
underrätta den behöriga myndigheten och 
de lokala myndigheterna om följande 
händelser:

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 64
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5



PE469.779v02-00 20/46 AM\874020SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 4 ska verksamhetsutövaren 
regelbundet, men minst vart femte år, göra 
en översyn av anmälan och vid behov 
uppdatera den. Verksamhetsutövaren ska 
sända den uppdaterade anmälan till den 
behöriga myndigheten utan dröjsmål.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 
punkt 4 ska verksamhetsutövaren 
regelbundet, men minst vart femte år, göra 
en översyn av anmälan och vid behov 
uppdatera den. Verksamhetsutövaren ska 
sända den uppdaterade anmälan till den 
behöriga myndigheten och de lokala 
myndigheterna utan dröjsmål.

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 65
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren utarbetar ett 
dokument som beskriver företagets 
säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga 
olyckshändelser (nedan kallad 
säkerhetspolicyn) och ser till att denna 
tillämpas. Säkerhetspolicyn ska finnas i 
skriftlig form. Den ska utformas så att den 
garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön. Den ska stå i 
proportion till farorna för allvarliga 
olyckshändelser. Den ska inbegripa 
verksamhetsutövarens övergripande syften 
och verksamhetsprinciper samt ledningens 
roll och ansvar, och den ska beskriva 
säkerhetskulturen för att hantera risker för 
allvarliga olyckshändelser.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövaren utarbetar ett 
dokument som beskriver företagets 
säkerhetspolicy för att förebygga allvarliga 
olyckshändelser (nedan kallad 
säkerhetspolicyn) och ser till att denna 
tillämpas. Säkerhetspolicyn ska finnas i 
skriftlig form. Den ska utformas så att den 
garanterar en hög skyddsnivå för 
människors hälsa och miljön. Den ska stå i 
proportion till farorna för allvarliga 
olyckshändelser. Den ska inbegripa 
verksamhetsutövarens övergripande syften 
och verksamhetsprinciper samt ledningens 
roll och ansvar för att hantera risker för 
allvarliga olyckshändelser.

Or. fr
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Motivering

Med ”säkerhetskulturen” hänvisas det inte till några operativa krav.

Ändringsförslag 66
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Säkerhetspolicyn ska sändas till den 
behöriga myndigheten inom följande 
tidsfrister:

2. Säkerhetspolicyn ska sändas till den 
behöriga myndigheten och de lokala 
myndigheterna inom följande tidsfrister:

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 67
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter minst 
sex månader innan byggnadsarbetena 
påbörjas eller verksamheten tas i drift.

Or. ro

Motivering

För att göra lagstiftningen tydligare.

Ändringsförslag 68
Patrizia Toia
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten, med stöd av den 
information som den fått från 
verksamhetsutövaren enligt artiklarna 6 
och 9 eller genom inspektioner enligt 
artikel 19, fastställer alla verksamheter 
eller grupper av verksamheter på lägre eller 
högre nivå vid vilka sannolikheten och 
möjligheten för eller följderna av en 
allvarlig olyckshändelse är högre på grund 
av verksamheternas lokalisering och närhet 
till varandra och på grund av deras förråd 
av farliga ämnen.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten, med stöd av den 
information som den fått från 
verksamhetsutövaren enligt artiklarna 6 
och 9 eller genom inspektioner enligt 
artikel 19, fastställer alla verksamheter 
eller grupper av verksamheter på lägre eller 
högre nivå vid vilka sannolikheten och 
möjligheten för eller följderna av en 
allvarlig olyckshändelse är högre på grund 
av verksamheternas lokalisering och närhet 
till varandra, de naturbetingade riskerna 
som hör samman med det geografiska 
läget och på grund av deras förråd av 
farliga ämnen.

Or. it

Ändringsförslag 69
Marian-Jean Marinescu

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten tar hänsyn till 
dominoeffekten när den utarbetar externa 
planer för räddningsinsatser.

Or. en

Ändringsförslag 70
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) visar hur de farliga och skyddade 
områdena, som bör vara avgränsade inom 
platsen för verksamheten, har fastställts 
på grundval av de olika scenarier för 
allvarliga olyckshändelser som kartlagts, 

Or. fr

Ändringsförslag 71
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetsrapporten ska sändas till den 
behöriga myndigheten inom följande 
tidsfrister:

3. Säkerhetsrapporten ska sändas till den 
behöriga myndigheten och de lokala 
myndigheterna inom följande tidsfrister:

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 72
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den uppdaterade säkerhetsrapporten ska 
sändas till den behöriga myndigheten utan 
dröjsmål.

Den uppdaterade säkerhetsrapporten ska 
sändas till den behöriga myndigheten och 
de lokala myndigheterna utan dröjsmål.

Or. ro
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Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 73
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) de myndigheter som medlemsstaten har 
utsett för ändamålet utarbetar en extern 
plan för räddningsinsatser för de åtgärder 
som ska vidtas utanför verksamheten, och 
att detta sker inom ett år från det att 
informationen från verksamhetsutövaren 
har mottagits enligt led b.

c) de myndigheter som medlemsstaten har 
utsett för ändamålet utarbetar en extern 
plan för räddningsinsatser för de åtgärder 
som ska vidtas utanför verksamheten, och 
att detta sker inom två år från det att 
informationen från verksamhetsutövaren 
har mottagits enligt led b.

Or. fr

Motivering

Tidsfristen på ett år är inte realistisk med tanke på arten av det arbete som krävs och 
tidsfristerna i förfarandet som inte kan förkortas (två månaders offentligt samråd, anmälan, 
godkännande osv.). Tidsfristerna för administration och samråd uppgår bara de till mer än 
sex månader.

Ändringsförslag 74
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Ge relevant information till 
underleverantörerna.

Or. it
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Ändringsförslag 75
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar de behöriga 
myndigheternas skyldigheter ska 
medlemsstaterna se till att de interna planer 
för räddningsinsatser som föreskrivs i detta 
direktiv utarbetas i samråd med de 
anställda vid verksamheten, inklusive 
relevant personal med långtidskontrakt 
som underleverantörer, samt se till att 
allmänheten får lämna synpunkter på de 
externa planerna för räddningsinsatser när 
planerna fastställs eller uppdateras. 
Medlemsstaterna ska se till att det 
offentliga samrådet utförs enligt artikel 14.

4. Utan att det påverkar de behöriga 
myndigheternas skyldigheter ska 
medlemsstaterna se till att de interna planer 
för räddningsinsatser som föreskrivs i detta 
direktiv utarbetas i samråd med de 
anställda vid verksamheten, inklusive 
relevant personal med långtidskontrakt 
som underleverantörer, samt se till att de 
lokala myndigheterna där verksamheten 
är belägen och allmänheten får lämna 
synpunkter på de externa planerna för 
räddningsinsatser när planerna fastställs 
eller uppdateras. Medlemsstaterna ska se 
till att det offentliga samrådet utförs enligt 
artikel 14.

Or. it

Ändringsförslag 76
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att interna 
och externa planer för räddningsinsatser 
granskas, prövas och, om det är 
nödvändigt, revideras och uppdateras av 
verksamhetsutövaren och utsedda 
myndigheter, med lämpliga tidsintervall på 
högst tre år. Vid granskningen ska man 
beakta de förändringar som genomförts 
vid de berörda verksamheterna eller inom 
den berörda räddningstjänsten, den 
tekniska utvecklingen och kunskaperna 
om vilka insatser som krävs när allvarliga 

5. Medlemsstaterna ska se till att interna 
och externa planer för räddningsinsatser 
granskas och prövas med lämpliga 
tidsintervall på högst tre år. Om det är 
nödvändigt ska planerna revideras och 
uppdateras av verksamhetsutövaren och 
utsedda myndigheter.
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olyckshändelser inträffar.

Or. fr

Motivering

Med den nuvarande ordalydelsen kan man tro att det krävs en uppdatering och en revidering 
vart tredje år fastän behovet av uppdatering och revidering ska avgöras utgående från 
slutsatserna från granskningen och prövningen.

Ändringsförslag 77
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att interna 
och externa planer för räddningsinsatser 
granskas, prövas och, om det är 
nödvändigt, revideras och uppdateras av 
verksamhetsutövaren och utsedda 
myndigheter, med lämpliga tidsintervall 
på högst tre år. Vid granskningen ska man 
beakta de förändringar som genomförts vid 
de berörda verksamheterna eller inom den 
berörda räddningstjänsten, den tekniska 
utvecklingen och kunskaperna om vilka 
insatser som krävs när allvarliga 
olyckshändelser inträffar.

5. Medlemsstaterna ska se till att interna 
och externa planer för räddningsinsatser 
prövas genom simulationsövningar i full 
skala som ska genomföras åtminstone en 
gång vart tredje år. Efter utvärdering av 
prövningen ska de interna och externa 
planerna för räddningsinsatser, om det är 
nödvändigt, revideras och uppdateras av 
verksamhetsutövaren och utsedda 
myndigheter. Vid granskningen ska man 
beakta de förändringar som genomförts vid 
de berörda verksamheterna eller inom den 
berörda räddningstjänsten, den tekniska 
utvecklingen och kunskaperna om vilka 
insatser som krävs när allvarliga 
olyckshändelser inträffar.

Or. fr

Ändringsförslag 78
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att deras 
principer för markanvändning eller andra 
relevanta principer och förfaranden för att 
genomföra dessa principer beaktar följande 
behov på lång sikt:

2. Medlemsstaterna ska se till att deras 
principer för markanvändning eller andra 
relevanta principer och förfaranden för att 
genomföra dessa principer beaktar följande 
behov på kort och lång sikt:

Or. fr

Ändringsförslag 79
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillbörliga säkerhetsavstånd mellan 
verksamheter som omfattas av detta 
direktiv och bostadsområden, byggnader 
och områden som används av allmänheten, 
större trafikleder så långt det är möjligt 
och fritidsområden.

a) Tillbörliga säkerhetsavstånd mellan 
verksamheter som omfattas av detta 
direktiv och bostadsområden, byggnader 
och områden som används av allmänheten, 
större trafikleder och fritidsområden.

Or. ro

Motivering

För att öka säkerheten bör det vara obligatoriskt med tillbörliga säkerhetsavstånd mellan 
verksamheter som omfattas av detta direktiv och bostadsområden, byggnader och områden 
som används av allmänheten, större trafikleder och fritidsområden.

Ändringsförslag 80
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skydd av naturområden som är av 
särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga 
och som ligger nära verksamheter som 
omfattas av detta direktiv, genom 
tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra 

b) Skydd av naturområden som är av 
särskilt intresse eller är särskilt ömtåliga 
och som ligger nära verksamheter som 
omfattas av detta direktiv, genom 
tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra 
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lämpliga åtgärder där det är nödvändigt. lämpliga åtgärder.

Or. ro

Motivering

Det bör vara obligatoriskt att skydda naturområden som är av särskilt intresse eller är 
särskilt ömtåliga och som ligger nära verksamheter som omfattas av detta direktiv, genom 
tillbörliga säkerhetsavstånd eller andra lämpliga åtgärder.

Ändringsförslag 81
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
behöriga myndigheter och 
planeringsmyndigheter med beslutsansvar 
inom detta område inrättar lämpliga 
samrådsförfaranden för genomförandet av 
de principer som fastställs i punkt 1. 
Förfarandena ska vara utformade så att de 
säkerställer att verksamhetsutövarna i 
situationer där beslut fattas tillhandahåller 
tillräckligt med information om de risker 
som verksamheten medför, och att det 
finns teknisk vägledning om dessa risker, 
antingen på grundval av en bedömning av 
omständigheterna i det enskilda fallet eller 
enligt allmänna principer.

3. Medlemsstaterna ska se till att alla 
behöriga myndigheter och 
planeringsmyndigheter med beslutsansvar 
inom detta område inrättar lämpliga 
samrådsförfaranden, i form av en 
konsekvensanalys där 
sakkunnigrapporterna är tillgängliga för 
allmänheten, för genomförandet av de 
principer som fastställs i punkt 1. 
Förfarandena ska vara utformade så att de 
säkerställer att verksamhetsutövarna i 
situationer där beslut fattas tillhandahåller 
tillräckligt med information om de risker 
som verksamheten medför, och att det 
finns teknisk vägledning om dessa risker, 
antingen på grundval av bedömningar av 
omständigheterna i enskilda fall och 
allmänna principer.

Or. fr

Ändringsförslag 82
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövare i verksamheter på 
lägre nivå på begäran av den behöriga 
myndigheten tillhandahåller tillräcklig 
information om de risker som 
verksamheten medför i den mån 
informationen behövs för planering av 
markanvändning.

Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövare i verksamheter på 
lägre nivå på begäran av den behöriga 
myndigheten och de lokala myndigheterna
tillhandahåller tillräcklig information om 
de risker som verksamheten medför i den 
mån informationen behövs för planering av 
markanvändning.

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 83
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
konsekvensanalysen som föreskrivs i 
punkt 3 innehåller en bedömning av de 
olika scenarierna med beaktande av risker 
på grund av övertryck, giftverkan eller 
värmeverkan och leder till en 
kartläggning av de farliga områdena 
innanför och utanför anläggningen. De 
behöriga myndigheterna ska på grundval 
av denna kartläggning upprätta skyddade 
områden utanför anläggningen som ska 
beaktas vid planeringen av 
markanvändningen, och 
verksamhetsutövarna ska på grundval av 
denna kartläggning fastställa de farliga 
områdena innanför anläggningen.
Inom de skyddade områdena med stora 
hälsorisker får det finnas varken bostäder 
eller byggnader tillgängliga för 
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allmänheten. 

Or. fr

Ändringsförslag 84
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i bilaga V ständigt 
är tillgänglig för allmänheten, även i 
elektroniskt format. Informationen ska ses 
över och vid behov uppdateras minst en 
gång om året.

1. Medlemsstaterna ska se till att den 
information som avses i del 1 och 2 i 
bilaga V ständigt är tillgänglig för 
allmänheten, även i elektroniskt format och 
att den information som avses i del 3 i 
bilaga V på begäran görs tillgänglig för 
allmänheten. Informationen ska ses över 
och vid behov uppdateras minst en gång 
om året. Informationen ska ses över och 
vid behov uppdateras minst en gång om 
året.

Or. en

Motivering

I fråga om inspektionsrapporter och förteckningar över farliga ämnen kan det finnas 
ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl till att tillhandahålla informationen till allmänheten 
endast på begäran. Medlemsstaterna kan sedan bestämma själva om de anser det lämpligt att 
ålägga verksamhetsutövarna att också lägga ut informationen på internet. Som framgår av 
ändringsförslagen till bilaga V bör verksamhetsutövarna vara skyldiga att på ett lättfattligt 
sätt redogöra för de farliga ämnena via internet och att ange när en verksamhet har 
inspekterats och var inspektionsrapporten kan begäras ut.

Ändringsförslag 85
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövarna i en anda av 
öppenhet och samförstånd en gång per år 
anordnar en sammankomst för 
informationsutbyte och 
sakkunnigutlåtande om frågor som rör 
förvaltningen av anläggningen inom 
ramen för en lokal informationskommitté 
som ska omfatta fem grupper: den lokala 
förvaltningen, de förtroendevalda, 
företrädare för personalen, företrädare 
för medborgargrupper och de 
kringboende samt verksamhetsutövaren. 
Om flera anläggningar ligger inom 
samma geografiska område kan den 
lokala informationsgruppen omfatta de 
olika verksamhetsutövarna för 
anläggningarna.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Begäran om tillgång till den information 
som avses i punkt 2 a, 2 b och 2 c ska 
hanteras enligt artiklarna 3 och 5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG.

3. Tillgång till den information som avses i 
punkterna 1 och 2 ska hanteras enligt 
artiklarna 3 och 5 i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation och om upphävande 
av rådets direktiv 90/313/EEG.

Or. en

Motivering

Eftersom den information som avses i punkt 2 a ska tillhandahållas utan särskild begäran är 
det inte korrekt att använda ”begäran om tillgång” i denna punkt. Vidare bör hela 
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punkterna 1 och 2 vara i överensstämmelse med hela direktiv 2003/4/EG.

Ändringsförslag 87
Silvia-Adriana Ţicău

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) underrätta de behöriga myndigheterna, a) underrätta de behöriga myndigheterna 
och de lokala myndigheterna,

Or. ro

Motivering

Det ligger i befolkningens intresse att verksamhetsutövarna underrättar de lokala 
myndigheterna och samarbetar med dem.

Ändringsförslag 88
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) återställa miljön till ursprungligt skick 
vid miljöskador där så är möjligt och på 
lämpligt sätt kompensera den berörda 
befolkningen i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 
om miljöansvar för att förebygga och 
avhjälpa miljöskador1,
__________
1EUT L 143, 30.4.2004, s. 56.

Or. it
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Ändringsförslag 89
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Verksamhetsutövarens deltagande i 
unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009.

c) Verksamhetsutövarens deltagande i 
unionens miljölednings- och 
miljörevisionsordning (Emas) enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1221/2009 eller i ett jämförbart 
och erkänt miljöledningssystem.

Or. fr

Motivering

Det bör även vara möjligt att grunda sig på andra erkända miljöledningssystem än Emas, 
t.ex. ISO, som mycket ofta används av företag som etablerat sig internationellt. Detta förslag 
är i enlighet med bestämmelserna i led a i bilaga III till detta förslag till direktiv.

Ändringsförslag 90
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Inspektionerna ska när det är möjligt
samordnas med inspektioner enligt annan 
unionslagstiftning och kombineras där det 
är lämpligt.

8. Inspektionerna ska samordnas med 
inspektioner enligt annan 
unionslagstiftning, särskilt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av den 24 november 
2010 om industriutsläpp (samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar), och kombineras i största 
möjliga utsträckning.

__________
EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en
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Ändringsförslag 91
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Begäran om information som de 
behöriga myndigheterna har mottagit
enligt detta direktiv kan avslås om de 
villkor som anges i artikel 4.2 i 
direktiv 2003/4/EG uppfylls.

2. Tillgång till information enligt detta 
direktiv kan begränsas om de villkor som 
anges i artikel 4.2 i direktiv 2003/4/EG 
uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 92
Edit Herczog

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I till VII till den tekniska 
utvecklingen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I–VII till den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen ska inom 
sex månader efter det att en ändring av 
förordning (EG) nr 1272/2008 antagits 
för att anpassa den till den tekniska 
utvecklingen, utvärdera huruvida bilaga I 
ska anpassas, med hänsyn tagen till de 
faror för allvarliga olyckshändelser som 
ett ämne medför samt till kriterierna för 
tillämpning av artikel 4.

Or. en

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272 
(CLP-förordningen) och anpassningar till detta bör bli en löpande process, eftersom CLP till 
sin natur är en dynamisk process.
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Ändringsförslag 93
Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I till VII till den tekniska 
utvecklingen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa 
bilagorna I–VII till den tekniska 
utvecklingen. Kommissionen ska inom 
sex månader efter det att en ändring av 
förordning (EG) nr 1272/2008 antagits 
för att anpassa den till den tekniska 
utvecklingen, utvärdera huruvida bilaga I 
ska anpassas, med hänsyn tagen till de 
faror för allvarliga olyckshändelser som 
ett ämne medför samt till kriterierna för 
tillämpning av artikel 4.

Or. en

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272 
(CLP-förordningen) och anpassningar till detta bör bli en löpande process, eftersom CLP till 
sin natur är en dynamisk process.

Ändringsförslag 94
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Artikel 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa
bilagorna I till VII till den tekniska 
utvecklingen.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4 ska kommissionen anta delegerade 
akter enligt artikel 24 för att anpassa del 3 i 
bilaga I och bilagorna II–VI till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.
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Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att ändra del 3 i bilaga I (som ändrar tillämpningsområdet, men bara 
för mycket specifika situationer) och bilagorna II–VI genom delegerade akter. Ändringar av 
del 1 och 2 i bilaga I och av bilaga VII kan ha stor inverkan på tillämpningsområdet och bör 
därför hanteras genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ändringsförslag 95
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Artikel 23 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska, i samråd med rådet, 
inom sex månader efter det att en ändring 
av förordning (EG) nr 1272/2008 antagits 
för att anpassa den till den tekniska 
utvecklingen, utvärdera huruvida bilaga I 
ska anpassas, med hänsyn tagen till de 
faror för allvarliga olyckshändelser som 
ett ämne medför samt till kriterierna för 
tillämpning av artikel 4.

Or. en

Motivering

Anpassningen av Sevesodirektivets tillämpningsområde till förordning (EG) nr 1272 
(CLP-förordningen) och anpassningar till detta bör bli en löpande process, eftersom CLP till 
sin natur är en dynamisk process.

Ändringsförslag 96
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 1 – avsnitt P –ruta 1
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Kommissionens förslag

P1a EXPLOSIVA ÄMNEN (se not 8)
- instabila explosiva föremål eller 
- explosiva ämnen i riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller
- ämnen eller blandningar som har explosiva egenskaper 

enligt metod A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 (se not 9) 
och inte ingår i faroklasserna organiska peroxider eller 
självreaktiva ämnen och blandningar

10 50

Ändringsförslag

P1a EXPLOSIVA ÄMNEN (se not 8)
- instabila explosiva föremål eller
- explosiva ämnen i riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6, eller
- ämnen och blandningar som inte klassificerats enligt 

rekommendationerna om transport av farliga ämnen i FN:s 
handbok om prövning och kriterier (klass 1 transport): ämnen 
eller blandningar som har explosiva egenskaper enligt metod 
A.14 i förordning (EG) nr 440/2008 (se not 9) och inte ingår i 
faroklasserna oxidationsmedel, organiska peroxider eller 
självreaktiva ämnen och blandningar

50

Or. fr

Motivering

I denna kategori ingår de produkter som klassificeras som explosiva i CLP-förordningen men 
också de ämnen eller blandningar som har explosiva egenskaper enligt metod A.14 i 
förordning (EG) nr 440/2008. För samstämmighetens och tydlighetens skull vore det önskvärt 
att begränsa sig till CLP-förordningens klassificeringskriterier för explosiva ämnen och för 
övriga kategorier och inte beakta andra klassificeringsmetoder.

Ändringsförslag 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 1 – avsnitt E – rutorna 1 och 2
Kommissionens förslag

Avsnitt E – MILJÖFARLIGHET
E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin
akut 1 eller kronisk 1 100 200

E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin
kronisk 2 200 500

Ändringsförslag
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Avsnitt E – MILJÖFARLIGHET
E1 Farligt för vattenmiljön i kategorin
akut 1 eller kronisk 1 (ämnen med M ≥ 10) 100 200

E2 Farligt för vattenmiljön i kategorierna
akut 1 och kronisk 1 (ämnen med M = 1) och blandning 500 1 000

E3 Farligt för vattenmiljön i kategorin
kronisk 2 1 000 2 500

Or. fr

Motivering

Klassificeringsändringarna i CLP-förordningen för miljöfaror framgår inte tillräckligt klart i 
kommissionens förslag. Fler verksamheter kommer därför att artificiellt omfattas av 
tillämpningsområdet även om de inte utgör någon ny risk för allvarliga olyckshändelser, 
eftersom vissa ändringar i tröskelvärdena inte har anpassats till ändringarna av 
klassifikationsbestämmelserna, särskilt den andra APT av CLP-förordningen.

Ändringsförslag 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 2 – ruta 37a (ny)
Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Natriumhypokloritlösning … % aktivt 
klor 7681-52-9 200 500

Or. fr

Motivering

Klassificeringsändringarna i förordning (EG) nr 1272/2008 för blandningar som innehåller 
natriumhypoklorit framgår inte tillräckligt klart i kommissionens förslag.
Koncentrationsgränsen för ämnets akuta toxicitet för vattenmiljön ändrades när 
CLP-förordningen antogs, vilket inverkade på klassificeringen av blandningar, utan att risken 
för allvarliga olyckshändelser ökade. Mer än 200 verksamheter, lagerlokaler och små och 
medelstora företag skulle därmed kunna omfattas av Sevesodirektivet, med en kostnad på 
34 miljoner euro för myndigheterna och industrin.
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Ändringsförslag 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – del 2 – ruta 37b (ny)
Kommissionens förslag

Amendment by Parliament

Eteriska oljor och liknande ämnen (not 
19a) 1 000 5 000

Or. fr

Motivering

Tröskelvärdena för fara för vattenmiljö tar inte hänsyn till klassificeringsändringarna i 
förordning (EG) nr 1272/2008. Tröskelvärden på 1 000/5 000 vore lämpligare för dessa 
jordbruksprodukter som förpackas och lagras i tunnor på 180 kg i nettovikt, utan risk för 
dominoeffekt, så länge lagringen sker på ett vattenskyddat och enskilt område. Många 
företag, ofta små eller medelstora företag som är specialiserade på produktion, lagring, 
distribution eller blandning av eteriska oljor, skulle då omfattas av Sevesodirektivet, även om 
de inte utgjorde någon risk för allvarliga olyckshändelser.

Ändringsförslag 100
Vicky Ford

Förslag till direktiv
Bilaga I – noter till bilaga 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. När tröskelvärden sätts ska 
blandningar som klassificeras som 
miljöfarliga enligt avsnitten E1 och E2 i 
del 2 inte beaktas när de förpackas i 
begränsade mängder (innerförpackningar 
upp till 5 liter/5 kg och 
kombinationsförpackningar på upp till 
30 kg).

Or. en
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Motivering

I händelse av transport är förpackningar ett sätt att begränsa riskerna för oavsiktliga utsläpp 
i miljön. Genom detta ändringsförslag anpassas direktivet till de standarder som redan 
fastställts enligt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods 
på väg (ADR 2011).

Ändringsförslag 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga I – noter till bilaga 1 – punkt 19a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19a. Eteriska oljor och liknande ämnen 
(1 000/5 000)
Detta gäller för eteriska oljor och 
liknande ämnen som fastställs i 
ISO-standarden 9235, med undantag för 
ämnen som klassificerats som akut 
toxiska kategori 1 – alla 
exponeringsvägar, kategori 2 – alla 
exponeringsvägar och kategori 3 –
exponeringsvägar dermalt och via 
inhalation (se not 7), och specifikt 
organtoxiska (Stot) – enstaka exponering 
kategori 1.

Or. fr

Motivering

Tröskelvärdena för fara för vattenmiljö tar inte hänsyn till klassificeringsändringarna i 
förordning (EG) nr 1272/2008. Tröskelvärden på 1 000/5 000 vore lämpligare för dessa 
jordbruksprodukter som förpackas och lagras i tunnor på 180 kg i nettovikt, utan risk för 
dominoeffekt, så länge lagringen sker på ett vattenskyddat och enskilt område. Många 
företag, ofta små eller medelstora företag som är specialiserade på produktion, lagring, 
distribution eller blandning av eteriska oljor, skulle då omfattas av Sevesodirektivet, även om 
de inte utgjorde någon risk för allvarliga olyckshändelser. 

Ändringsförslag 102
Patrizia Toia



AM\874020SV.doc 41/46 PE469.779v02-00

SV

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Beskrivning av platsen och dess 
omgivning, inbegripet geografiskt läge, 
meteorologiska, geologiska och 
hydrologiska uppgifter samt, i 
förekommande fall, historik.

a) Beskrivning av platsen och dess 
omgivning, bedömning av de 
naturbetingade riskerna, inbegripet 
geografiskt läge, meteorologiska, 
geologiska och hydrologiska uppgifter 
samt, i förekommande fall, historik.

Or. it

Ändringsförslag 103
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Beskrivning av de områden där en 
allvarlig olyckshändelse kan inträffa.

d) Beskrivning av de områden där en 
allvarlig olyckshändelse kan inträffa och 
avgränsning av farliga områden och 
skyddade områden.

Or. fr

Ändringsförslag 104
Patrizia Toia

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Beskrivning av den huvudsakliga 
hanteringen och produktionen vid de delar 
av verksamheten som har betydelse ur 
säkerhetssynpunkt, riskkällor för allvarliga 
olyckshändelser och de omständigheter 
under vilka en allvarlig olyckshändelse kan 
inträffa, tillsammans med en beskrivning 

a) Beskrivning av den huvudsakliga 
hanteringen och produktionen vid de delar 
av verksamheten och hos 
underleverantörerna som har betydelse ur 
säkerhetssynpunkt, riskkällor för allvarliga 
olyckshändelser och de omständigheter 
under vilka en allvarlig olyckshändelse kan 
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av de förebyggande åtgärder som har 
vidtagits.

inträffa, tillsammans med en beskrivning 
av de förebyggande åtgärder som har 
vidtagits.

Or. it

Ändringsförslag 105
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Bilaga II – punkt 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Redogörelse för utvärderingen av de 
ekonomiska följderna av en 
olyckshändelse där farliga ämnen ingår 
och åtgärderna för att hantera 
olyckshändelsen, bl.a. en särskild 
försäkring och/eller tillräckligt eget 
kapital.

Or. fr

Ändringsförslag 106
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga III – led b – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) Säkerhetskultur – åtgärder för att 
bedöma och förbättra säkerhetskulturen.

v) Hantering av risker som hör samman 
med att utrustningen blir gammal: 
inventering av verksamhetens utrustning, 
beskrivning av utrustningens skick den 
1 juni 2015 eller den dag den tas i bruk 
om detta sker senare, redogörelse för en 
strategi för kontroll av utrustningens 
skick (former, frekvens, metoder osv.) och 
för vad som ska göras efter kontrollerna 
(metod för analys av resultaten, kriterier 
för korrigerande åtgärder såsom 
reparation eller ersättning osv.). Dessa 
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delar av strategin ska motiveras med 
hänsyn till den försämring som kan 
tänkas ske, redogörelsen för en 
uppföljningsmetod för resultaten från 
kontrollerna och för vad som görs till 
följd av kontrollerna och metoden för de 
insatser som eventuellt görs mot bakgrund 
av resultaten.

Or. fr

Motivering

Förslaget om en ny del i säkerhetssystemen om säkerhetskultur förefaller vagt. Den 
europeiska industrin blir äldre och förnyas endast i liten utsträckning. För en god säkerhet 
krävs anpassningsåtgärder (skärpta kontroller, utbyte av utslitna delar osv.) i den dagliga 
driften jämfört med vad som var praxis då fabrikerna var nya.

Ändringsförslag 107
Michèle Rivasi

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Åtgärder för att begränsa riskerna för 
personer på platsen, inklusive hur 
varningar ska ges och vad personerna 
förväntas göra när de uppfattar en varning.

c) Åtgärder för att begränsa riskerna för 
personer på platsen, inklusive inom farliga 
områden, hur varningar ska ges och vad 
personerna förväntas göra när de uppfattar 
en varning.

Or. fr

Ändringsförslag 108
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga IV – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Åtgärder för att utbilda personalen i 
de uppgifter som den förväntas utföra 
och, i förekommande fall, samordning av 
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dessa åtgärder med de externa 
räddningstjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 109
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En sammanfattning av uppgifterna 
från de inspektioner som har genomförts 
enligt artikel 19 och de viktigaste 
slutsatserna av den senaste inspektionen, 
tillsammans med en hänvisning eller länk 
till den berörda inspektionsplanen.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att stryka denna bestämmelse med tanke på de stora riskerna med 
att offentliggöra brister som upptäckts vid Seveso-anläggningar, eftersom sådana kan 
användas för terrorändamål och utgöra en ekonomisk underrättelserisk.

Ändringsförslag 110
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En sammanfattning av uppgifterna från 
de inspektioner som har genomförts enligt
artikel 19 och de viktigaste slutsatserna av 
den senaste inspektionen, tillsammans med 
en hänvisning eller länk till den berörda 
inspektionsplanen.

6. Slutsatserna från de inspektioner som 
har genomförts enligt artikel 19 och de 
viktigaste slutsatserna av den senaste 
inspektionen.

Or. en
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Ändringsförslag 111
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga V – del 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En sammanfattning av de viktigaste 
typerna av scenarier för allvarliga 
olyckshändelser och de viktigaste typerna 
av händelser som kan utlösa vart och ett 
av dessa scenarier.

utgår

Or. fr

Motivering

Av samma skäl som i del 1 i denna bilaga är det absolut nödvändigt att inte offentliggöra de 
viktigaste typerna av scenarier för allvarliga olyckshändelser och ännu mindre de viktigaste 
typerna av händelser som kan utlösa dessa scenarier. Den enda information som skulle kunna 
spridas är den icke-tekniska sammanfattningen av riskanalysen.

Ändringsförslag 112
Alajos Mészáros

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att sex personer skadas inom 
verksamheten och måste tillbringa minst ett 
dygn på sjukhus.

b) Att två eller fler personer skadas inom
verksamheten och måste tillbringa minst ett 
dygn på sjukhus.

Or. en

Ändringsförslag 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Förslag till direktiv
Bilaga VII – stycke 1 (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ett ämne eller en blandning som är 
toxiskt eller mycket toxiskt för 
vattenlevande organismer och som 
förpackas i lagringsenheter (t.ex. tunnor) 
som understiger eller motsvarar 0,2 % av 
den vikt som anges i kolumn 2, del 1, 
bilaga I (dvs. 400 kg och 200 kg för 
ämnen och blandningar som är toxiska 
eller mycket toxiska för vattenlevande 
organismer) ska inte räknas in i den 
totala mängden om de lagras på en sådan 
plats inom verksamheten att ett oavsiktligt 
utsläpp av innehållet inte kan utlösa en 
allvarlig olyckshändelse på området på 
grund av dominoeffekter och så länge 
lagringen sker på ett vattenskyddat och 
enskilt område.

Or. fr

Motivering

Lagerhållningen av miljöfarliga ämnen i mindre behållare bör inte beaktas på grund av den 
mängd som släpps ut: utsläpp av ett miljöfarligt ämne från en mindre behållare får inte 
samma konsekvenser för miljön som utsläpp från en lagertank.


