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KORT BEGRUNDELSE

Direktiv 96/82/EF, der betegnes som "Seveso II-direktivet", har til formål at forebygge uheld 
med farlige stoffer og en begrænsning af følgerne ved sådanne uheld for mennesker og 
miljøet via en risikoanalyse og en vedtagelse af passende sikkerhedstiltag.

De stoffer, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde, vedrører særligt 
kemikalieindustrien. Denne lovgivning finder anvendelse på virksomheder, hvor de i 
direktivet anførte farlige stoffer er til stede i mængder, der overskrider de fastsatte 
tærskelmængder. (Vedrører omtrent 10.000 industrivirksomheder inden for Den Europæiske 
Union). 

Kommissionen har besluttet at benytte revisionen af direktivet, der er nødvendig som følge af 
vedtagelsen og den fremtidige ikrafttrædelse (den 1. juni 2015) af forordning (EF) nr. 
1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (herefter 
”CLP-forordningen”), som direktivet henviser til, til ligeledes at revidere strukturen og 
væsentlige bestemmelser i direktivet, der ikke er blevet ændret siden deres vedtagelse.   

De væsentligste ændringer angår sundhedsfarer. Den tidligere fareklasse "meget giftig" er 
blevet erstattet af en ny fareklasse "akut toksicitet, kategori 1", og den tidligere fareklasse 
”giftig” er blevet inddelt i "akut toksicitet, kategori 2" (anvendelig ved alle eksponeringsveje) 
og "akut toksicitet, kategori 3" (dermalt og indånding).

Flere af CLP-forordningens specifikke fysiske farekategorier, som ikke fandtes tidligere, har 
erstattet de mere generelle gamle farekategorier for eksplosions-, iltnings- og 
antændelighedsfarer. Kommissionen foreslår, som i tilfældet ved miljøfarekategorien, blot en 
direkte overførsel uden væsentlige ændringer.

Under de øvrige ændringsforslag henhører nye bestemmelser om offentlighedens adgang til 
sikkerhedsoplysninger, klage og domstolsprøvelse samt deltagelse i beslutningsprocesser.

Ordførerens holdning:

Spørgsmålet rettet til Parlamentet er enkelt:
Drejer det sig om en simpel udvendig nyudsmykning?  I hvilken retning bevæger vi os - i 
lyset af de uheld og naturkatastrofer, der er indtruffet siden 1996 - ud fra et perspektiv om 
mere sikkerhed over for mennesker, miljøet og samfundet uden at svække den industrielle 
sektor unødigt?  

Særlige bemærkninger:

1) Teksten giver medlemsstaterne for store fravigelsesmuligheder og kan udmunde i 
adskillige muligheder for at omgå principperne om forebyggelse, hvorfor rækkevidden bør 
indsnævres.

2) De beføjelser, der er tildelt lønmodtagere, deres valgte instanser og organisationer, er 
reduceret til en ganske ringe andel. Der er plads for oplysninger og konsultation af 
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offentligheden (artikel 12 og 13) eller ngo’er – navnlig i henhold til artikel 22 om adgang til 
klage og domstolsprøvelse. Dette er væsentligt, men intet kommer til udtryk om hverken de 
paritetiske instanser eller fagforeningerne. Der henvises kun sporadisk til personale under 
artikel 11 om beredskabsplaner.

Af mindst to grunde bør denne nærved indtrufne ”forglemmelse” af lønmodtagerne 
korrigeres: Netop de berøres primært heraf, og de har kendskab til forholdene inden for 
”feltet” angående funktionsdygtigheden for potentielt farlige anlæg - et uundværligt element 
inden for enhver effektiv forebyggelsespolitik.

3) Direktivet påpeger ingen risici ved indsættelsen af underentrepriser. Er det nødvendigt at 
minde om de bagvedliggende årsager til eksplosionen på fabrikken AZF Total i Toulouse… 
Direktivet berører imidlertid på ingen måde spørgsmålet om effektiviteten af denne 
handelsforbindelse med hensyn til risikoforebyggelse. I artikel 11, stk.4, tillader det lige 
præcis, at man rådfører sig med medarbejdere udlånt i en længere periode af tredjemand ved 
udarbejdelsen af interne beredskabsplaner.

4) Der er fremsat et tekstudkast om de kompetente myndigheders koordination, men hvad 
sker der for eksempel med de af kontrolmyndighederne tilvejebragte rapporter i sager 
vedrørende arbejdsmarkedslovgivningen, som sætter organisationen af arbejdsmarkedet under 
debat, for ikke at nævne sikkerhedsstyringen?
Vi gør endvidere opmærksom på, at indsatsmulighederne og – kontrollerne (menneskelige 
og materielle) ikke er fremhævet tilstrækkeligt.

5) Naturbetingede risici: Den nylige Fukushima-katastrofe har med al tydelighed bevist, at 
det ikke er tilstrækkeligt blot at tage hensyn til teknologibetingede risici for at opretholde 
sikkerheden for anlæg, lønmodtagere og populationer, hvis disse forsømmer at tage hensyn til 
helheden af de naturbetingede risici.

6) Hvad angår det forestående SEVESTO III-direktiv, bør der henvises til transport af 
farligt gods. Transport af farligt gods anvendes desværre undertiden for at reducere 
SEVESTO-virksomhedernes faste lagerbeholdninger, hvilket muliggør en afskaffelse af 
sikkerhedsreglementer i forbindelse med oplagringsgrænseværdier.
Det er således en nødvendighed, at mindstemålet for varevolumen tilpasses de faste 
lagerbeholdninger ved en eksternalisering og tages med i betragtning ved implementeringen 
af det tilsvarende reglement. Dette tiltag vil kunne bidrage til at holde ordregiverne mere 
ansvarlige samt at forhøje færdselssikkerheden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Visse industriaktiviteter bør på grund af 
deres særlige karakteristika udelukkes fra 
dette direktivs anvendelsesområde. Disse 
aktiviteter er underlagt anden lovgivning 
på unionsplan eller nationalt plan, der 
sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. 
Kommissionen bør imidlertid fortsat sikre, 
at der ikke er nogen større huller i den 
eksisterende lovgivning, i særdeleshed med 
hensyn til nye risici affødt af andre 
aktiviteter, og træffe de nødvendige 
foranstaltninger.

(8) Visse industriaktiviteter bør på grund af 
deres særlige karakteristika udelukkes fra 
dette direktivs anvendelsesområde. Disse 
aktiviteter er underlagt anden lovgivning 
på unionsplan eller nationalt plan, der 
sikrer et tilsvarende sikkerhedsniveau. 
Kommissionen bør imidlertid fortsat sikre, 
at der ikke er nogen større huller i den 
eksisterende lovgivning, i særdeleshed med 
hensyn til nye risici affødt af andre 
aktiviteter såsom transport af farlige 
stoffer, og træffe de nødvendige 
foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at integrere transport i dette direktivs anvendelsesområde for at opnå 
sammenhæng mellem de forskellige lovgivninger.  

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) militære virksomheder, anlæg eller 
lagre

udgår

Or. fr

Begrundelse

Hvad enten den er af civil eller militær karakter, har en katastrofe de samme følger.  
Medlemsstaterne skal hos de militære instanser sikre sig, at de militære anlæg forvaltes på 
den for befolkningerne mest sikre måde, samt at der efterstræbes et minimalt risikoniveau. 
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) transport uden for virksomheder 
omfattet af dette direktiv af farlige stoffer 
ad vej, jernbane, indre og ydre vandveje 
eller luftvejen, og midlertidig oplagring 
undervejs, herunder lastning, losning og 
omladning til og fra et andet 
transportmiddel på dokanlæg, kajer eller 
godsbanegårde;

c) transport uden for virksomheder 
omfattet af dette direktiv af farlige stoffer, 
herunder lastning, losning og omladning til 
og fra et andet transportmiddel på 
dokanlæg, kajer eller godsbanegårde;

Or. fr

Begrundelse

Spørgsmålet om oplagring bør udtrykkeligt integreres i direktivets anvendelsesområde, og 
hvis det ikke sker, vil risikoen ved at anvende oplagring til reduktion af mængden af farlige 
produkter i virksomhederne udvikle sig yderligere til skade for sikkerheden i 
medlemsstaternes transportforbindelser.  

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) transport af farlige stoffer i 
rørledninger, herunder pumpestationer, 
uden for virksomheder omfattet af dette 
direktiv

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) offshore-efterforskning og udvinding af 
mineraler, herunder kulbrinter

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at et farligt stof 
opført i del 1 eller 2 i bilag I ikke 
frembyder fare for et større uheld og i 
overensstemmelse med stk. 1 kan opfylde 
kriterierne for at være opført i del 3 i bilag 
I, underretter den Kommissionen herom.

udgår

Kommissionen underretter det i artikel 17, 
stk. 2, omhandlede forum herom.

Or. fr

Begrundelse

Et produkt, der vurderes som farligt i et land, kan ikke deklareres som ufarligt i et andet land. 
Enten vurderes produktets karakter som farligt, og det anses som sådan i samtlige 
medlemsstater, eller vurderes produktet ikke som farligt i samtlige medlemsstater. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde omhandlet af første afsnit 
indsender den pågældende medlemsstat en 

I tilfælde omhandlet af første afsnit 
indsender den pågældende medlemsstat en 
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liste til Kommissionen over de berørte 
virksomheder med en fortegnelse over de 
omhandlede farlige stoffer. Medlemsstaten 
skal begrunde denne undtagelse.

liste til Kommissionen over de berørte 
virksomheder med en fortegnelse over de 
omhandlede farlige stoffer samt en 
beskrivelse af de konkrete særlige forhold, 
der er gjort gældende. Medlemsstaten skal 
begrunde denne undtagelse.

Or. fr

Begrundelse

De udførte forhold skal nøje klargøres.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen eller driften påbegyndes;

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen påbegyndes;

Or. fr

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmålet bør integreres ved udformningen af virksomhederne og allersenest 
inden ibrugtagningen af virksomhederne. 

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for nyomfattede virksomheder: Et år
efter den dato, hvor den pågældende 
virksomhed blev omfattet af dette direktiv.

c) for nyomfattede virksomheder: Efter den 
dato, hvor den pågældende virksomhed 
blev omfattet af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Ved at indsætte en frist på et år bevirkes, at sikkerhedsforholdene ikke vil være optimale i 
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løbet af dette år, hvilket er uacceptabelt.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en væsentlig forøgelse af mængden af 
det tilstedeværende farlige stof eller en 
væsentlig ændring i dets karakter eller 
fysiske tilstand i forhold til, hvad 
driftslederen har angivet i henhold til stk. 1 
i indsendte anmeldelse, eller ændringer i 
den proces, hvori det anvendes,

a) en væsentlig forøgelse, eller under alle 
omstændigheder en forøgelse på mindst 
10%, af mængden af det tilstedeværende 
farlige stof eller en væsentlig ændring i 
dets karakter eller fysiske tilstand i forhold 
til, hvad driftslederen har angivet i henhold 
til stk. 1 i indsendte anmeldelse, eller 
ændringer i den proces, hvori det anvendes,

Or. fr

Begrundelse

En størrelsesorden bør fastlægges for at gøre lovgivningen entydig.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen eller driften påbegyndes;

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
opførelsen påbegyndes;

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 8.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for nyomfattede virksomheder: Et år
efter den dato, hvor den pågældende 
virksomhed blev omfattet af dette direktiv.

c) for nyomfattede virksomheder: Efter den 
dato, hvor den pågældende virksomhed 
blev omfattet af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 9.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) indfører samrådsorganer, som mødes 
minimum en gang årligt, med 
repræsentanter for henholdsvis 
arbejdsgiverne og lønmodtagerne i de 
pågældende virksomheder, samt 
samrådsorganer, som mødes minimum en 
gang halvårligt, med på den ene side 
repræsentanter for henholdsvis 
arbejdsgiverne og lønmodtagerne i disse 
virksomheder og på den anden side 
repræsentanter for henholdsvis 
arbejdsgiverne og lønmodtagerne i 
underleverandørvirksomheder, der vil 
agere på disse virksomheders side.   

Or. fr

Begrundelse

Lønmodtagernes rolle og position i disse sikkerhedsprocesser er alment anerkendt. Der bør 
således træffes konkrete foranstaltninger for at der så effektivt som muligt kan gøres brug af 
lønmodtagernes ekspertise til gavn for den fælles sikkerhed.
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Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) dokumentere, at der ved udformningen, 
bygningen, driften og vedligeholdelsen af 
alle anlæg, lagre, udstyr og 
driftsinfrastrukturer, der har indflydelse på 
risikoen for større uheld i virksomheden, er 
taget tilstrækkeligt hensyn til sikkerhed og 
pålidelighed;

c) dokumentere, at der ved udformningen, 
bygningen, driften og vedligeholdelsen af 
alle anlæg, lagre, udstyr og 
driftsinfrastrukturer, der har indflydelse på 
risikoen for større uheld i virksomheden, er 
taget tilstrækkeligt hensyn til sikkerhed og 
pålidelighed, samt at de er blevet godkendt 
af den kompetente myndighed;

Or. fr

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Sikkerhedsrapporten indsendes til den 
kompetente myndighed inden for følgende 
frister:

3. Sikkerhedsrapporten indsendes efter 
forelæggelse for repræsentanterne for 
arbejdstagerne til den kompetente 
myndighed inden for følgende frister:

Or. fr

Begrundelse

Lønmodtagernes rolle og position i disse sikkerhedsprocesser er alment anerkendt. Der bør 
således træffes konkrete foranstaltninger for at der så effektivt som muligt kan gøres brug af 
lønmodtagernes ekspertise til gavn for den fælles sikkerhed.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for nye virksomheder i rimelig tid inden a) for nye virksomheder i rimelig tid inden 
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opførelsen eller driften påbegyndes; opførelsen påbegyndes;

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 8.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for nyomfattede virksomheder: Et år
efter den dato, hvor den pågældende 
virksomhed blev omfattet af dette direktiv.

c) for nyomfattede virksomheder: Efter den 
dato, hvor den pågældende virksomhed 
blev omfattet af dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslag 9.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at driftsledere i 
kolonne 2-virksomheder på den 
kompetente myndigheds anmodning 
tilvejebringer tilstrækkelige oplysninger
om risiciene ved deres virksomhed til brug 
for fysisk planlægning.

Medlemsstaterne sikrer, at driftsledere i 
kolonne 2-virksomheder på den 
kompetente myndigheds anmodning 
tilvejebringer de oplysninger, der fra den 
pågældende myndigheds side anses som 
nødvendige, om risiciene ved deres 
virksomhed til brug for fysisk planlægning.

Or. fr

Begrundelse

Det pålægges den kompetente myndighed at afgøre mængden og kvaliteten af de oplysninger, 
der er nødvendige for at kunne skabe sig et præcist billede af det opnåede sikkerhedsniveau i 
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den respektive virksomhed.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidligt i en beslutningsproces, eller senest
så snart det med rimelighed er muligt at 
give oplysningerne, skal der ved offentlig 
bekendtgørelse eller ved andre egnede 
midler såsom elektroniske medier, hvor det 
er muligt, gives følgende oplysninger til 
offentligheden:

Tidligt i en beslutningsproces, eller senest 
før påbegyndelsen af arbejdet, skal der 
ved offentlig bekendtgørelse eller ved 
andre egnede midler såsom elektroniske 
medier, hvor det er muligt, gives følgende 
oplysninger til offentligheden:

Or. fr

Begrundelse

Sikkerhedsspørgsmålet bør integreres ved udformningen af virksomhederne og allersenest 
inden idriftsætningen af virksomhederne. 

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d a) at anmode repræsentanterne for 
lønmodtagerne om en udtalelse og 
viderebringe deres råd til de kompetente 
myndigheder.  

Or. fr

Begrundelse

Lønmodtagernes rolle og position i disse sikkerhedsprocesser er alment anerkendt. Der bør 
således træffes konkrete foranstaltninger, for at der så effektivt som muligt kan gøres brug af 
lønmodtagernes ekspertise til gavn for den fælles sikkerhed.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) at træffe foranstaltninger for at 
oplyse de forurettede parter om deres 
rettigheder; og

Or. fr

Begrundelse

De forurettede parter bør anerkendes og understøttes. Formålet med den nye artikel 15 a er 
at træffe afgørelse om de forurettede parters rettigheder, før dette direktiv kan gennemføres.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
De skadelidte parters stilling

Senest den 1. juni 2012 forelægger 
Kommissionen en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om de skadelidte 
parters rettigheder og stilling, om 
nødvendigt ledsaget af relevante 
lovgivningsmæssige forslag.
Denne rapport skal navnlig omfatte en 
beskrivelse af de skadelidte parters 
rettigheder og stilling i forbindelse med 
uheld med farlige stoffer og tager sigte 
mod:
- en minimal og hurtig kompensation 
tilsvarende de kropslige, moralske eller 
materielle skader, der er forvoldt på de 
skadelidte parter såvel som på den berørte 
virksomhed samt uden for denne, forud 
for den endelige fastsættelse af deres 
rettigheder;
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- overtagelse af bestemmelsen og 
opgørelsen af de tab, der er forvoldt mod 
de selvsamme skadelidte parter. 

Or. fr

Begrundelse

De skadelidte parter bør anerkendes og understøttes. Formålet med den nye artikel er at 
træffe afgørelse om de skadelidte parters rettigheder, før dette direktiv kan gennemføres.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a) De nævnte oplysninger i stk. 1-4 i 
denne artikel er inden for samme frist 
blevet sendt til repræsentanterne for 
lønmodtagerne i de virksomheder, der 
benytter sig af de samme fremgangsmåder 
eller anvender de samme produkter som 
dem, der er taget op til drøftelse i 
forbindelse med denne ulykke.  Disse 
oplysninger er ligeledes blevet sendt til 
repræsentanterne for lønmodtagerne og 
arbejdsgiverne i 
underleverandørvirksomhederne, der 
indtræffer på ulykkestedet ved 
tilskadekomsten af en lønmodtager i en af 
disse virksomheder.

Or. fr

Begrundelse

Lønmodtagernes rolle og position i disse sikkerhedsprocesser er alment anerkendt. Der bør 
således træffes konkrete foranstaltninger, for at der så effektivt som muligt kan gøres brug af 
lønmodtagernes ekspertise til gavn for den fælles sikkerhed. Det er ligeledes en nødvendighed 
at inddrage underleverandørvirksomhederne.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan forbyde drift eller 
idriftsætning af virksomheder, anlæg eller 
lagre eller enhver del heraf, hvis 
driftslederen ikke inden for den fastsatte 
frist har indgivet anmeldelse, rapporter 
eller andre oplysninger, som kræves i 
henhold til dette direktiv.

Medlemsstaterne forbyder drift eller 
idriftsætning af virksomheder, anlæg eller 
lagre eller enhver del heraf, hvis 
driftslederen ikke inden for den fastsatte 
frist har indgivet anmeldelse, rapporter 
eller andre oplysninger, som kræves i 
henhold til dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Sikkerhed er af høj prioritet for de offentlige myndigheders handlingsplaner. Det er ikke 
muligt at betragte sikkerheden som en justeringsvariabel.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med udgangspunkt i de i stk. 3 
omhandlede inspektionsplaner udarbejder 
den kompetente myndighed regelmæssigt 
programmer for rutinemæssige 
inspektioner i alle virksomheder, hvori det 
bl.a. fastsættes, hvor hyppigt forskellige 
virksomhedstyper skal inspiceres.

Med udgangspunkt i de i stk. 3 
omhandlede inspektionsplaner udarbejder 
den kompetente myndighed regelmæssigt 
programmer for rutinemæssige 
inspektioner i alle virksomheder, hvori det 
bl.a. fastsættes, hvor hyppigt forskellige 
virksomhedstyper skal inspiceres. 
Repræsentanterne for lønmodtagerne vil 
være en del af de tilstedeværende 
personer ved disse inspektioner.

Or. fr

Begrundelse

Lønmodtagernes rolle og position i disse sikkerhedsprocesser er alment anerkendt. Der bør 
således træffes konkrete foranstaltninger, for at der så effektivt som muligt kan gøres brug af 
lønmodtagernes ekspertise til gavn for den fælles sikkerhed.
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsrummet mellem to inspektioner skal 
fastlægges på grundlag af en systematisk 
vurdering af risikoen for et større uheld i 
de pågældende virksomheder og må ikke 
overstige et år for kolonne 3-virksomheder 
og tre år for kolonne 2-virksomheder. Er 
der under en inspektion blevet påvist en 
væsentlig tilsidesættelse af dette direktiv, 
skal der på ny foretages inspektion efter 
senest seks måneders forløb.

Tidsrummet mellem to inspektioner skal 
fastlægges på grundlag af en systematisk 
vurdering af risikoen for et større uheld i 
de pågældende virksomheder. For kolonne 
3-virksomhederne skal der finde mindst to 
inspektioner sted årligt, hvoraf den ene 
skal være uanmeldt. For kolonne 2-
virksomhederne skal der finde mindst en 
inspektion sted hvert andet år. Er der 
under en inspektion blevet påvist en 
væsentlig tilsidesættelse af dette direktiv, 
skal der på ny foretages inspektion efter 
senest seks måneders forløb. Er der under 
en inspektion blevet påvist en 
tilsidesættelse af forholdene, skal 
driftslederen træffe en omgående 
udbedrende foranstaltning, der endda kan 
indebære et ophør af den pågældende 
virksomheds drift. 

Or. fr

Begrundelse

Hyppigheden for inspektionerne er et centralt tema for forebyggelsespolitikken. Såfremt det er 
nødvendigt at tilpasse sikkerhedsniveauet i virksomhederne til et højere niveau, kan to årlige 
inspektioner komme i betragtning, hvoraf den ene skal være uanmeldt.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Senest to måneder efter hver inspektion 
skal den kompetente myndighed underrette 
driftslederen om, hvilke konklusioner den 
har draget af inspektionen, og hvilke 

7. Senest to måneder efter hver inspektion 
skal den kompetente myndighed underrette 
driftslederen om, hvilke konklusioner den 
har draget af inspektionen, og hvilke 
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foranstaltninger den finder nødvendige. 
Den kompetente myndighed skal sikre, at 
driftslederen iværksætter alle nødvendige 
foranstaltninger inden for en rimelig frist
efter modtagelse af denne underretning.

foranstaltninger den finder nødvendige. 
Den kompetente myndighed skal sikre, at 
driftslederen iværksætter alle nødvendige 
foranstaltninger efter modtagelse af denne 
underretning og senest før den næste 
planlagte inspektion.

Or. fr

Begrundelse

En nærmere præcisering af den rimelige frist er nødvendig for at gøre lovgivningen entydig.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstaterne sikrer, at der er 
tilstrækkeligt personale med de nødvendige 
færdigheder og kvalifikationer til rådighed 
til effektivt at foretage inspektionerne. 
Medlemsstaterne tilskynder de kompetente 
myndigheder til at tilvejebringe ordninger 
og redskaber til udveksling af erfaringer og 
konsolidering af viden og til at deltage i 
sådanne ordninger på unionsplan, hvor det 
er relevant.

9. Medlemsstaterne sikrer sig og 
garanterer, at der er tilstrækkeligt 
personale med de nødvendige færdigheder 
og kvalifikationer til rådighed til effektivt 
at foretage inspektionerne i henhold til 
nærværende artikel. Medlemsstaterne 
tilskynder de kompetente myndigheder til 
at tilvejebringe ordninger og redskaber til 
udveksling af erfaringer og konsolidering 
af viden og til at deltage i sådanne 
ordninger på unionsplan, hvor det er 
relevant.

Or. fr

Begrundelse

For at bidrage til en effektiv ikrafttrædelse af de trufne beslutninger er det op til de enkelte 
medlemsstater at sikre, at der er et tilstrækkeligt antal af kvalificeret personale til at foretage 
inspektioner i den pågældende medlemsstat og at tilpasse denne mængde til 
virksomhedsantallet og dermed inspektionerne, der skal foretages.



PA\867455DA.doc 19/19 PE464.945v01-00

DA

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Bilag VI – nr. 2 - litra b)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) seks tilskadekomne i virksomheden med 
efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 
timer.

b) en tilskadekommen i virksomheden med 
efterfølgende hospitalsophold på mindst 24 
timer.

Or. fr

Begrundelse

For hver tilskadekommen person, derunder i virksomheden, er det i medfør af 
forsigtighedsprincippet nødvendigt at have kendskab til uheldsårsagerne samt at sikre, at 
hændelsen ikke gentager sig.


