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LÜHISELGITUS

Direktiivi 96/82/EÜ, mida tuntakse ka „Seveso II direktiivina“, eesmärgiks on ohtlike 
ainetega seotud õnnetuste ennetamine ja selliste õnnetuste tagajärgede minimeerimine 
inimeste ja keskkonna jaoks, kasutades selleks ohtude analüüsi ja sobivaid ennetusmeetmeid.

Direktiivi reguleerimisalasse kuuluvad ained on seotud eelkõige keemiatööstusega. Õigusakt 
kohaldub käitistele, kus hoitakse direktiivis loetletud aineid kogustes, mis ületavad sätestatud 
piirmäärasid. (ELis puudutab see umbes 10 000 tööstuskäitist).

Komisjon on otsustanud kasutada direktiivi läbivaatamise menetlust, mille algatamise tingis 
direktiivis viidatava määruse (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (edaspidi „CLP-määrus“), vastuvõtmine ja 
jõustumine (alates 1. juunist 2015), et vaadata üle ka direktiivi struktuur ja sisulised sätted, 
mida pole pärast direktiivi vastuvõtmist muudetud.

Olulisimad muudatused on seotud terviseriskidega. Endine kategooria „eriti mürgine“ on 
asendatud uue kategooriaga „1. kategooria akuutselt toksiline“ ning endine kategooria 
„mürgine“ on jagatud kategooriateks „2. kategooria akuutselt toksiline“ (kõik 
kokkupuuteviisid) ja „3. kategooria akuutselt toksiline“ (nahakaudne kokkupuude ja 
sissehingamine).

Üldisemad oksüdeerivuse, plahvatus- ja tuleohtlikkusega seotud vanad ohukategooriad on 
asendatud varem puudunud konkreetsemate füüsikaliste ohutegurite CLP-kategooriatega. Nii 
nende kui ka keskkonnaohtude kategooriate puhul näeb komisjon ette vahetu ülevõtmise 
suuremate muudatusteta.

Muude muudatuste hulka kuuluvad uued eeskirjad, mis puudutavad avalikkuse juurdepääsu 
ohutusalasele teabele, õiguskaitse kättesaadavust ja avalikkuse kaasamist otsustamisse.

Arvamuse koostaja seisukoht:

Parlamendi ees seisev küsimus on lihtne:
Kas tegu on teksti lihtsa vormilise kohandamisega? Või on alates 1996. aastast toimunud 
loodusõnnetused andnud tõuke liikuda inimeste, keskkonna ja ühiskonna suurema ohutuse 
suunas, piiramata sealjuures liigselt tööstustegevust?

Erimärkused:

1) Tekst jätab liikmesriikidele liiga laialdased võimalused erandite tegemiseks, millest 
võivad saada viisid ennetuspõhimõtetest kõrvale hiilimiseks; erandite ulatust tuleks 
vähendada.

2) Töötajate, nende valitud esindusorganite ja töötajate organisatsioonide eelisõigused on 
vähendatud miinimumini. Tõsist tähelepanu on pööratud avalikkuse teavitamisele ja sellega 
konsulteerimisele (artiklid 12 ja 13) ning valitsusvälistele organisatsioonidele, eriti 
õiguskaitse kättesaadavust puudutavas artiklis 22. See kõik on oluline. Kuid üldse ei 
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puudutata ei tööandjate ja töövõtjate ühisinstantse ega ametiühinguid. Töötajatele viidatakse 
vaid möödaminnes, artiklis 11, mis puudutab hädaolukorras toimimise plaane.

Töötajate sedasorti „unustamine“ tuleks ära muuta vähemalt kahel põhjusel: just nemad 
puutuvad hädaolukorraga esimesena kokku ning neil on kõige paremad teadmised 
potentsiaalselt ohtlikest käitistest, mis on hädavajalikud tõhusa ennetuspoliitika 
väljatöötamiseks.

3) Direktiiv ei tegele allhangetega seotud ohtudega. Ei pea vist meenutama, millised olid 
AZF Totali’i Toulouse’i tehases toimunud plahvatuse sügavamad põhjused… Vaatamata 
sellele ei tõstata direktiivi ettepanek küsimust, kui tõhus on seda tüüpi ärisuhe ohtude 
ennetamise seisukohalt. Ainuke asi, mida selles vallas ette nähakse, on pikaajaliste allhanke 
teostajatega konsulteerimine käitisesiseste hädaolukorras toimimise plaanide väljatöötamise 
käigus vastavalt artikli 11 lõikele 4!

4) Tekstiettepanekus viidatakse koordineerimisele pädeva asutusega, kuid mis saab, kui 
töökorraldust või koguni ohutusjuhtimise süsteemi kritiseeritakse näiteks tööõiguse järgimist 
kontrolliva asutuse koostatud aruannetes?
Muuhulgas peame järeldama, et ohutus- ja kontrollivahenditele (nii inimpõhistele kui 
materiaalsetele) ei ole tekstis piisavalt tähelepanu pööratud.

5) Loodusriskid: hiljutine Fukushima katastroof näitas selgelt, et vaid tehnoloogiliste riskide 
arvestamisest ei piisanud käitise, töötajate ega elanikkonna ohutuse tagamiseks, kui sellega ei 
kaasnenud loodusriskide täielikku arvessevõtmist.

6) Tulevases SEVESO III direktiivis tuleb viidata ka ohtlike ainete transpordile. Kahjuks 
kasutatakse ohtlike ainete transporti mõnikord SEVESO-käitiste tootmisvarude 
vähendamiseks. See annab võimaluse piirkogustega seotud ohutuseeskirjade eiramiseks.
Seega on oluline, et sellise varude väljaviimisega seotud ohtlike ainete transpordivood 
võetaks tootmisvarude määratlemisel ning vastavate eeskirjade rakendamisel arvesse. See 
meede sunniks transpordi tellijaid selle eest vastutust võtma ning suurendaks transpordi 
ohutust.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Oma spetsiifilise laadi tõttu tuleb teatav 
tööstuslik tegevus käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta. Nimetatud 

(8) Oma spetsiifilise laadi tõttu tuleb teatav 
tööstuslik tegevus käesoleva direktiivi 
reguleerimisalast välja jätta. Nimetatud 
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tegevuse suhtes kohaldatakse muid ELi või 
liikmesriikide õigusakte, mis tagavad 
samaväärse kaitsetaseme. Endiselt on aga 
komisjoni ülesanne tagada, et kehtivas 
õiguslikus raamistikus ei oleks lünki, eriti 
seoses uute ja alles kujunevate 
tootmisharude riskidega, ning võtta 
vajaduse korral asjakohaseid meetmeid.

tegevuse suhtes kohaldatakse muid ELi või 
liikmesriikide õigusakte, mis tagavad 
samaväärse kaitsetaseme. Endiselt on aga 
komisjoni ülesanne tagada, et kehtivas 
õiguslikus raamistikus ei oleks lünki, eriti 
seoses uute ja alles kujunevate 
tootmisharude riskidega, näiteks ohtlike 
ainete transpordiga, ning võtta vajaduse 
korral asjakohaseid meetmeid.

Or. fr

Selgitus

Transport tuleb direktiivi reguleerimisalasse kaasata, et tagada selle ühtlane käsitlus 
erinevates õiguskordades.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sõjaväekäitised, -rajatised ja 
ladustamisrajatised;

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Tsiviil- ja militaarkatastroofi tagajärjed on samad. Liikmesriigid peavad sõjaväeasutuste 
kaudu tagama, et sõjaväerajatiste haldus tagab elanikkonna maksimaalse ohutuse ning 
sellega püütakse saavutada minimaalset riskitaset.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) ohtlike ainete vedu ja ajutine 
vaheladustamine maanteel, raudteedel, 
siseveekogudel, merel või õhus väljaspool 
käesoleva direktiiviga hõlmatud käitisi,
kaasa arvatud laadimine, lossimine ja vedu 

c) ohtlike ainete vedu, kaasa arvatud 
lossimine ja vedu muudesse
transpordivahenditesse ja neist välja 
dokkides, kaidel ja sorteerimisjaamades 
väljaspool käesoleva direktiiviga 
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muudesse transpordivahenditesse ja neist 
välja dokkides, kaidel ja 
sorteerimisjaamades;

hõlmatud käitisi;

Or. fr

Selgitus

Ladustamine tuleb tingimata direktiivi reguleerimisalaga hõlmata, vastasel juhul võib 
suureneda risk, et ettevõtted kasutavad ladustamist ohtlike ainete käitises asuvate koguste 
vähendamiseks, suurendades nii ohtusid liikmesriikide transporditeedel.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ohtlike ainete torujuhtmetransport, 
kaasa arvatud pumbajaamad, väljaspool 
käesoleva direktiiviga hõlmatud käitisi;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) mineraalide, sh süsivesinike puurimine 
ja kaevandamine avamerel;

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui liikmesriik leiab, et I lisa 1. või 2. 
osas nimetatud ohtlik aine ei ole 
suurõnnetusohtlik ning vastab käesoleva 
artikli lõike 1 kohastele I lisa 3. osasse 
kandmise tingimustele, teatab liikmesriik 
sellest komisjonile.

välja jäetud

Komisjon teatab kõnealustest 
teavitamistest artikli 17 lõikes 2 nimetatud 
komiteele (nn foorumile).

Or. fr

Selgitus

Ainet, mida peetakse ohtlikuks ühes riigis, ei saa teises riigis ohutuks kuulutada. Toodet kas 
käsitletakse ohtlikuna kõigi liikmesriikide territooriumil või ohutuna kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud juhtudel esitab 
asjaomane liikmesriik komisjonile 
asjaomaste käitiste nimekirja, sealhulgas 
asjaomaste ohtlike ainete loetelu. 
Asjaomane liikmesriik põhjendab 
väljajätmist.

Esimeses lõigus osutatud juhtudel esitab 
asjaomane liikmesriik komisjonile 
asjaomaste käitiste nimekirja, sealhulgas 
asjaomaste ohtlike ainete loetelu ja 
kohaldatavate eritingimuste kirjelduse.
Asjaomane liikmesriik põhjendab 
väljajätmist.

Or. fr

Selgitus

Rakendatavad eritingimused peavad olema täpselt määratletud.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist;

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde alustamist;

Or. fr

Selgitus

Ohutuse aspekt tuleb täielikult arvesse võtta käitise projekteerimise käigus või hiljemalt enne 
rajatise kasutussevõttu.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisaks hõlmatud käitise puhul aasta 
jooksul alates kuupäevast, mil asjaomase 
käitise suhtes hakatakse kohaldama 
käesolevat direktiivi.

c) lisaks hõlmatud käitise puhul alates 
kuupäevast, mil asjaomase käitise suhtes 
hakatakse kohaldama käesolevat direktiivi.

Or. fr

Selgitus

Täiendava ajavaru sätestamine tähendab, et selle aasta jooksul ei järgita ohutustingimusi 
optimaalselt. See ei ole vastuvõetav.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) käitaja poolt vastavalt lõikele 1 esitatud 
teatises märgitud ohtlike ainete koguse 
märkimisväärne suurenemine või laadi või 
füüsilise kuju märkimisväärne muutumine 

a) käitaja poolt vastavalt lõikele 1 esitatud 
teatises märgitud ohtlike ainete koguse 
märkimisväärne või igal juhul vähemalt 
10%-line suurenemine või laadi või 
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või ainete kasutamise protsessi muutumine; füüsilise kuju märkimisväärne muutumine 
või ainete kasutamise protsessi muutumine;

Or. fr

Selgitus

Seadusandja tahte selgitamiseks on vaja täpsustada suurusjärk.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist;

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde alustamist;

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisaks hõlmatud käitise puhul aasta 
jooksul alates kuupäevast, mil asjaomase 
käitise suhtes hakatakse kohaldama 
käesolevat direktiivi.

c) lisaks hõlmatud käitise puhul alates 
kuupäevast, mil asjaomase käitise suhtes 
hakatakse kohaldama käesolevat direktiivi.

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 9.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) loovad ettevõttes vähemalt kord 
aastas koguneva tööandja ja töötajate 
esindajate vahelise konsultatiivkogu, 
samuti vähemalt kord poolaastas 
koguneva konsultatiivkogu, kuhu 
kuuluvad ühelt poolt ettevõtte tööandja ja 
töötajate esindajad ning teiselt poolt 
ettevõtte territooriumil tegutsevate 
allhankijate tööandjate ja töötajate 
esindajad;

Or. fr

Selgitus

Töötajate roll ohutuse tagamisel on üldtunnustatud. Tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et 
töötajate oskusteave oleks võimalikult tõhusalt ühiskonna ohutuse teenistuses.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) näidata, et käitise rajatiste, hoidlate, 
seadmete ja nende toimimisega seotud 
infrastruktuuride kavandamisel, ehitamisel, 
töös hoidmisel ja hooldamisel on piisavalt 
arvestatud ohutust ja töökindlust ning
peetud silmas käitise tegevusega seotud 
suurõnnetuse ohtu;

c) näidata, et käitise rajatiste, hoidlate, 
seadmete ja nende toimimisega seotud 
infrastruktuuride kavandamisel, ehitamisel, 
töös hoidmisel ja hooldamisel on piisavalt 
arvestatud ohutust ja töökindlust, peetud 
silmas käitise tegevusega seotud 
suurõnnetuse ohtu ning et vastavad 
protsessid on saanud pädeva asutuse 
heakskiidu;

Or. fr
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ohutusaruanne saadetakse pädevale 
asutusele järgmiste tähtaegade jooksul:

3. Ohutusaruanne saadetakse pädevale 
asutusele pärast selle tutvustamist 
töötajate esindajatele järgmiste tähtaegade 
jooksul:

Or. fr

Selgitus

Töötajate roll ohutuse tagamisel on üldtunnustatud. Tuleb võtta konkreetseid meetmeid, et 
töötajate oskusteave oleks võimalikult tõhusalt ühiskonna ohutuse teenistuses.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde või tegevuse alustamist;

a) uue käitise puhul mõistliku aja jooksul 
enne ehitustööde alustamist;

Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 8.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) lisaks hõlmatud käitise puhul aasta 
jooksul alates kuupäevast, mil asjaomase 
käitise suhtes hakatakse kohaldama 
käesolevat direktiivi.

c) lisaks hõlmatud käitise puhul alates 
kuupäevast, mil asjaomase käitise suhtes 
hakatakse kohaldama käesolevat direktiivi.
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Or. fr

Selgitus

Vt muudatusettepanekut 9.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik tagab, et madalama tasandi 
käitised edastavad pädeva asutuse taotluse 
korral piisavalt maakasutuse 
planeerimiseks vajalikku teavet käitises 
esinevate riskide kohta.

Liikmesriik tagab, et madalama tasandi 
käitised edastavad pädeva asutuse taotluse 
korral kogu pädeva asutuse poolt 
maakasutuse planeerimiseks vajalikuks 
peetava teabe käitises esinevate riskide 
kohta.

Or. fr

Selgitus

Pädev asutus peab otsustama, millises koguses ja millise sisuga teave on vajalik täpse pildi 
saamiseks käitise ohutuse tasemest.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 – sissejuhatav lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Üldsust teavitatakse otsuse tegemise 
varases etapis või hiljemalt siis, kui teavet 
saab nõuetekohaselt esitada, kas avalike 
teadaannete või muude sobivate vahendite, 
näiteks võimaluse korral elektroonilise 
meedia abil järgmiste küsimuste kohta:

Üldsust teavitatakse otsuse tegemise 
varases etapis või hiljemalt enne töö 
alustamist, kas avalike teadaannete või 
muude sobivate vahendite, näiteks 
võimaluse korral elektroonilise meedia abil 
järgmiste küsimuste kohta:

Or. fr

Selgitus

Ohutuse aspekt tuleb täielikult arvesse võtta alates käitise projekteerimisest ning hiljemalt 
enne rajatise kasutussevõttu.



PA\867455ET.doc 13/18 PE464.945v01-00

ET

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) pöördub töötajate esindajate poole 
ning edastab nende seisukoha pädevatele 
asutustele;

Or. fr

Selgitus

Töötajate roll ohutuse tagamisel on üldtunnustatud. Seega tuleb võtta konkreetseid meetmeid, 
et töötajate oskusteave oleks võimalikult tõhusalt ühiskonna ohutuse teenistuses.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) võtma kõiki vajalikke meetmeid 
kannatanute teavitamiseks nende 
õigustest; ja

Or. fr

Selgitus

Kannatanute olemasolu tuleb tunnistada ja neid toetada. Uus artikkel 15 a näeb ette 
kannatanute õiguste reguleerimise enne käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
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Kannatanu staatus
Hiljemalt 1. juuniks 2012 esitab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande kannatanute õiguste ja staatuse 
kohta ja lisab sellele vajaduse korral 
asjakohased õigusakti ettepanekud.
Aruanne peab sisaldama eelkõige ohtlike 
ainetega seotud õnnetustes kannatanute 
õiguste ja staatuse kirjeldust ning nägema 
ette:
- ettevõttega seotud või ettevõtteväliste 
kannatanute tervisekahjustuste, moraalse 
või materiaalse kahju minimaalse, kiire ja 
kahjuga proportsionaalse hüvitamise 
enne kannatanute õiguste lõplikku 
määratlemist;
- nimetatud kannatanute kahjude lõpliku 
määratlemise ja hüvitamise korralduse.

Or. fr

Selgitus

Kannatanute olemasolu tuleb tunnistada ja neid toetada. See uus artikkel näeb ette 
kannatanute õiguste reguleerimise enne käesoleva direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesoleva artikli lõigetes 1–4 
loetletud teave edastatakse sama tähtaja 
jooksul ka töötajate esindajatele käitistes, 
mis kasutavad õnnetuse põhjustanud 
menetlusi või aineid. Kui mõni allhankija 
töötajatest on kannatanute hulgas, 
edastatakse sama teave ka nende 
allhankijate tööandjate ja töötajate 
esindajatele, kes tegutsevad käitise 
territooriumil, kus õnnetus toimus;

Or. fr
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Selgitus

Töötajate roll ohutuse tagamisel on üldtunnustatud. Seega tuleb võtta konkreetseid meetmeid, 
et töötajate oskusteave oleks võimalikult tõhusalt ühiskonna ohutuse teenistuses. Vajalik on 
sellesse kaasata ka allhankijad.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriik võib keelata käitise, rajatise 
või hoidla või nende mis tahes osa 
kasutamise või kasutuselevõtmise, kui 
käitaja ei ole teatisi, aruandeid või muud 
käesoleva direktiivi kohaselt nõutavat 
teavet esitanud sätestatud tähtaja jooksul.

Liikmesriik keelab käitise, rajatise või 
hoidla või nende mis tahes osa kasutamise 
või kasutuselevõtmise, kui käitaja ei ole 
teatisi, aruandeid või muud käesoleva 
direktiivi kohaselt nõutavat teavet esitanud 
sätestatud tähtaja jooksul.

Or. fr

Selgitus

Ohutus on ametivõimude tegevuse prioriteediks. Seda pole võimalik käsitleda muutujana, 
mida saab vajadusel eirata.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus koostab lõikes 3 osutatud 
inspekteerimiskavade põhjal korrapäraselt 
kõigi käitiste korrapärase inspekteerimise 
programmid, määrates sealhulgas eri 
käitiseliikide puhul kindlaks kohapealse 
kontrollimise sageduse.

Pädev asutus koostab lõikes 3 osutatud 
inspekteerimiskavade põhjal korrapäraselt 
kõigi käitiste korrapärase inspekteerimise 
programmid, määrates sealhulgas eri 
käitiseliikide puhul kindlaks kohapealse 
kontrollimise sageduse. Kohapealsete 
kontrollide juures viibivad ka töötajate 
esindajad;

Or. fr



PE464.945v01-00 16/18 PA\867455ET.doc

ET

Selgitus

Töötajate roll ohutuse tagamisel on üldtunnustatud. Seega tuleb võtta konkreetseid meetmeid, 
et töötajate oskusteave oleks võimalikult tõhusalt ühiskonna ohutuse teenistuses.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kahe kohapealse kontrollimise vahele jääv 
ajavahemik määratakse asjaomase käitise 
suurõnnetusohtlikkuse süstemaatilise 
hindamise põhjal, kuid see ei tohiks olla
kõrgema tasandi käitise puhul pikem kui 
üks aasta ja madalama tasandi käitise 
puhul pikem kui kolm aastat. Kui 
inspekteerimise käigus tuvastatakse 
käesolevas direktiivis ettenähtud nõuete 
oluline rikkumine, kontrollitakse käitist 
kohapeal kuue kuu pärast uuesti.

Kahe kohapealse kontrollimise vahele jääv 
ajavahemik määratakse asjaomase käitise 
suurõnnetusohtlikkuse süstemaatilise 
hindamise põhjal. Kõrgema tasandi käitise 
puhul peab minimaalselt läbi viima kaks 
kohapealset kontrolli aastas, neist üks 
etteteatamiseta. Madalama tasandi käitise 
puhul peab kohapealse kontrolli läbi viima 
minimaalselt kord kahe aasta jooksul. Kui 
inspekteerimise käigus tuvastatakse 
käesolevas direktiivis ettenähtud nõuete 
oluline rikkumine, kontrollitakse käitist 
kohapeal kuue kuu pärast uuesti. Kui selle 
kohapealse kontrolli käigus tuvastatakse, 
et rikkumine jätkub, rakendatakse käitaja 
suhtes kiireloomulisi ajutisi meetmeid, 
mis võivad ulatuda käitise töö 
peatamiseni;

Or. fr

Selgitus

Kohapealsete kontrollide sagedus kuulub ennetuspoliitika peamiste lähtealuste hulka. Kui 
tuleb arvestada käitiste ohtlikkuse tasanditega, pole kaks kontrolli aastas, neist üks ette 
teatamata, kõrgema taseme puhul sugugi liiast.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Kahe kuu jooksul pärast kohapealset 7. Kahe kuu jooksul pärast kohapealset 
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kontrollimist teatab pädev asutus käitajale 
selle tulemused ja vajalikuks peetavad 
meetmed. Pädev asutus tagab, et käitaja 
võtab kõik vajalikud meetmed mõistliku 
aja jooksul pärast teatise saamist.

kontrollimist teatab pädev asutus käitajale 
selle tulemused ja vajalikuks peetavad 
meetmed. Pädev asutus tagab, et käitaja 
võtab kõik vajalikud meetmed pärast 
teatise saamist ja hiljemalt enne järgmist 
plaanilist kohapealset kontroll;.

Or. fr

Selgitus

Seadusandja tahte selgitamiseks on vaja mõistliku ajaperioodi määratlust täpsustada.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Liikmesriik tagab, et inspekteerimise 
tõhusaks läbiviimiseks on piisavalt vajalike 
oskuste ja kvalifikatsiooniga töötajaid. 
Liikmesriik soovitab pädeval asutusel luua 
mehhanismid ja vahendid kogemuste 
vahetamiseks ja teadmiste süvendamiseks 
ning osaleda sellises tegevuses ELi 
tasandil, kui see on asjakohane.

9. Liikmesriik veendub ja tagab, et 
inspekteerimise tõhusaks läbiviimiseks on 
piisavalt vajalike oskuste ja 
kvalifikatsiooniga töötajaid. Liikmesriik 
soovitab pädeval asutusel luua 
mehhanismid ja vahendid kogemuste 
vahetamiseks ja teadmiste süvendamiseks 
ning osaleda sellises tegevuses ELi 
tasandil, kui see on asjakohane.

Or. fr

Selgitus

Tagamaks tehtud otsuste rakendumise, peavad liikmesriigid veenduma, et liikmesriigis on 
piisavalt inspektsioonide läbiviimiseks kvalifitseeritud töötajaid, ning kohandama nende 
töötajate arvu vastavalt käitiste ja sellest tulenevalt kontrollide arvule.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa VI – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) käitises on viga saanud ja vähemalt 24 b) käitises on viga saanud ja vähemalt 24 
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tunniks haiglaravile saadetud kuus inimest; tunniks haiglaravile saadetud üks inimene;

Or. fr

Selgitus

Ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt on iga viga saanud isiku, sh käitise alal vigastatu puhul vaja 
õnnetuse põhjus välja selgitada ja jälgida, et sarnane õnnetus ei korduks.


