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LYHYET PERUSTELUT

"Seveso II -direktiivinä" tunnetun direktiivin 96/82/EY tavoitteena on sellaisten 
suuronnettomuuksien ehkäiseminen, joissa on mukana vaarallisia aineita, tällaisten 
onnettomuuksien ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien seurausten rajoittaminen 
riskianalyysin avulla ja tarvittavien varotoimenpiteiden toteuttaminen.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat aineet koskevat erityisesti kemian teollisuutta. 
Direktiiviä sovelletaan sellaisiin laitoksiin, joissa esiintyy direktiivissä tarkoitettuja vaarallisia 
aineita määritettyjä kynnysarvoja enemmän. (Tämä koskee EU:ssa noin 10 000 laitosta.)

Direktiivin tarkistaminen tuli välttämättömäksi aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (jäljempänä "CLP-
asetus"), johon tässä direktiivissä viitataan, hyväksymisen ja tulevan voimaantulon 
(1. kesäkuuta 2015) myötä, ja komissio on päättänyt hyödyntää tätä tarkistamista 
tarkastellakseen uudelleen myös direktiivin rakennetta ja tärkeimpiä säännöksiä, joita ei ollut 
muutettu niiden hyväksymisen jälkeen.

Tärkeimmät muutokset koskevat terveydelle aiheutuvia vaaroja. Aiempi kategoria ”erittäin 
myrkyllinen” on korvattu kategorialla ”välitön myrkyllisyys 1” ja kategoria ”myrkyllinen” 
kategorialla ”välitön myrkyllisyys 2” (kaikki altistumistiet) ja kategorialla ”välitön 
myrkyllisyys 3” (altistuminen ihon kautta tai hengitysteitse).

Useat yksityiskohtaiset CLP-asetuksen fysikaalisia vaaroja koskevat kategoriat, joita ei 
aikaisemmin ollut, korvaavat yleisemmät vanhat kategoriat, jotka koskivat räjähtäviä, 
hapettavia ja syttyviä aineita. Komissio ehdottaa näille samoin kuin ympäristölle aiheutuvaa 
vaaraa koskevalle kategorialle pelkkää yhdenmukaistamista ilman suuria muutoksia.

Muita muutosehdotuksia ovat uudet säännöt yleisön oikeudesta tutustua turvallisuutta 
koskeviin tietoihin, muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ja yleisön osallistumisesta 
päätöksentekoon.

Esittelijän kanta

Kysymys, joka parlamentille esitetään, on yksinkertainen:
onko kyseessä pelkkä julkisivuremontti vai mennäänkö vuoden 1996 jälkeen koettujen 
onnettomuuksien ja luonnonkatastrofien valossa kohti turvallisuuden lisäämistä ihmisille, 
ympäristölle ja yhteiskunnalle ilman, että aiheutetaan tarpeetonta haittaa teollisuudelle?

Erityistä

1) Tekstissä jätetään jäsenvaltioille liian paljon mahdollisuuksia vapautuksiin, jotka 
saattavat luoda porsaanreikiä ennaltaehkäisyn periaatteiden kiertämiseen. Niiden 
soveltamisalaa olisi rajoitettava.

2) Palkansaajien ja heitä edustavien elinten ja järjestöjen oikeudet on rajattu minimiin. 
Yleisölle tiedottaminen ja yleisön kuuleminen (13 ja 14 artiklat) on otettu hyvin huomioon 
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samoin kuin valtiosta riippumattomat järjestöt erityisesti muutoksenhaku- ja vireillepano-
oikeutta koskevassa 22 artiklassa. Se onkin tärkeää. Mutta työntekijöiden edustuksesta sen 
enemmän kuin ammattijärjestöistäkään ei sanota sanaakaan. Henkilökuntaan viitataan vain 
ohimennen pelastussuunnitelmia koskevassa 11 artiklassa.

Tämä palkansaajien lähes täydellinen "unohtaminen" on korjattava ainakin kahdesta syystä: 
he ovat ensimmäisiä, joita asia koskee, ja heillä on käytännön tietoa mahdollisesti vaarallisten 
laitosten toiminnasta, mikä on välttämätön elementti kaikelle toimivalle 
ennaltaehkäisytoiminnalle.

3) Direktiivissä ei mainita lainkaan alihankinnan käyttöön liittyviä riskejä. Olisikohan tässä 
yhteydessä syytä muistuttaa Toulousessa sattuneen AZF Totalin tehtaan räjähdyksen 
perimmäisistä syistä…? Direktiivissä ei millään tavoin aseteta kyseenalaiseksi tämän 
kaupallisen suhteen toimivuutta riskientorjunnan kannalta. Sen 11 artiklan 4 kohdassa 
säädetään ainoastaan pitkäaikaisten alihankkijoiden kuulemisesta sisäisiä 
pelastussuunnitelmia laadittaessa!

4) Tekstiluonnoksessa mainitaan toimivaltaisten viranomaisten koordinointi, mutta mitä 
tapahtuu esimerkiksi valvontaviranomaisten työlainsäädännöstä laatimille raporteille, joissa 
asetetaan kyseenalaisiksi työn organisointi tai jopa turvallisuusjohtamisjärjestelmä? 
Esittelijä huomauttaa lisäksi, että (inhimillisiä ja materiaalisia) valvonta- ja pelastusvälineitä 
ei tuoda riittävästi esille.

5) Luonnonuhat: Fukushiman äskettäinen katastrofi osoitti selvästi, että pelkkä teknisten 
riskien huomioon ottaminen ei riitä laitosten, työntekijöiden ja väestön turvallisuuden 
varmistamiseen, jos luonnonuhat unohdetaan siinä kokonaan.

6) Tulevassa SEVESO III -direktiivissä on viitattava vaarallisten aineiden kuljetukseen. 
Vaarallisten aineiden kuljetusta käytetään valitettavasti toisinaan pienentämään SEVESO-
laitosten kiinteitä varastoja. Tämä mahdollistaa varastojen enimmäismääriä koskevien 
turvamääräysten kiertämisen.
Tähän ulkoistamiseen liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukset on näin ollen otettava 
huomioon kiinteissä varastoissa ja asiaa koskevia sääntöjä sovellettaessa. Tämä lisäisi 
toimeksiantajien vastuuta ja tehostaisi kuljetusten turvallisuutta.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Tietyt teolliset toiminnot voidaan jättää 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisten 
ominaisuuksien vuoksi. Näihin 
toimintoihin sovelletaan unionin tai 
kansallisella tasolla muuta lainsäädäntöä, 
joka takaa samantasoisen turvallisuuden. 
Komission olisi kuitenkin jatkossakin 
varmistettava, että voimassa olevassa 
sääntelykehyksessä ei ole merkittäviä 
puutteita, jotka liittyvät erityisesti muista 
toiminnoista johtuviin uusiin ja 
kehittymässä oleviin riskeihin, ja 
toteutettava tarvittaessa asianmukaiset 
toimet.

(8) Tietyt teolliset toiminnot voidaan jättää 
tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle niiden erityisten 
ominaisuuksien vuoksi. Näihin 
toimintoihin sovelletaan unionin tai 
kansallisella tasolla muuta lainsäädäntöä, 
joka takaa samantasoisen turvallisuuden. 
Komission olisi kuitenkin jatkossakin 
varmistettava, että voimassa olevassa 
sääntelykehyksessä ei ole merkittäviä 
puutteita, jotka liittyvät erityisesti muista 
toiminnoista, kuten vaarallisten aineiden 
kuljetuksista, johtuviin uusiin ja 
kehittymässä oleviin riskeihin, ja 
toteutettava tarvittaessa asianmukaiset 
toimet.

Or. fr

Perustelu

Kuljetukset on sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan, jotta saavutetaan johdonmukaisuus 
eri lainsäädäntöjen välillä.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) puolustusvoimien tuotantolaitoksiin, 
laitoksiin tai varastoihin,

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Katastrofien seuraukset ovat yhtäläiset, riippumatta siitä, onko sen alkuperä siviili- vai 
sotilaallinen kohde. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että puolustusvoimat hallinnoivat 
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laitoksiaan mahdollisimman turvallisesti väestön kannalta ja että ne pyrkivät pienimpään 
mahdolliseen riskitasoon.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) vaarallisten aineiden kuljetukseen ja 
väliaikaiseen varastointiin maantie-,
rautatie-, sisävesi-, meri- ja 
ilmakuljetuksessa, mukaan lukien purku ja 
lastaus sekä siirto kuljetusmuodosta toiseen 
kuljetusmuotoon satama-altaissa, laitureilla 
tai ratapihoilla tässä direktiivissä 
tarkoitettujen tuotantolaitosten 
ulkopuolella,

c) vaarallisten aineiden kuljetukseen, 
mukaan lukien purku ja lastaus sekä siirto 
kuljetusmuodosta toiseen kuljetusmuotoon 
satama-altaissa, laitureilla tai ratapihoilla 
tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tuotantolaitosten ulkopuolella,

Or. fr

Perustelu

Varastointi on ehdottomasti sisällytettävä direktiivin soveltamisalaan, muutoin riski 
varastoinnin käyttämisestä vaarallisten aineiden määrän vähentämiseen yrityksissä voi 
lisääntyä ja heikentää jäsenvaltioiden kuljetusyhteyksien turvallisuutta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaarallisten aineiden siirtoon 
putkilinjoissa, pumppuasemat mukaan 
lukien, tässä direktiivissä tarkoitettujen 
tuotantolaitosten ulkopuolella,

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) mineraalien, hiilivedyt mukaan lukien, 
offshore-etsintään tai -hyödyntämiseen,

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos jokin jäsenvaltio katsoo, että 
liitteessä I olevassa 1 tai 2 osassa mainittu 
vaarallinen aine ei aiheuta 
suuronnettomuuden vaaraa ja se voidaan 
mahdollisesti lisätä liitteessä I olevaan 
3 osaan tämän artiklan 1 kohdan 
mukaisesti, kyseinen jäsenvaltio ilmoittaa 
asiasta komissiolle.

Poistetaan.

Komissio ilmoittaa kyseisistä ilmoituksista 
17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle 
foorumille.

Or. fr

Perustelu

Ainetta, jota pidetään vaarallisena jossain maassa, ei voida julistaa vaarattomaksi jossain 
toisessa maassa. Joko ainetta pidetään vaarallisena kaikissa jäsenvaltioissa tai sitä pidetään 
vaarattomana kaikissa jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa kyseinen jäsenvaltio toimittaa 
komissiolle luettelo kyseessä olevista 
tuotantolaitoksista sekä luettelo
tuotantolaitoksissa olevista vaarallisista 
aineista. Kyseessä olevan jäsenvaltion on 
perusteltava se, miksi vaatimuksia ei 
sovelleta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa kyseinen jäsenvaltio toimittaa 
komissiolle luettelon kyseessä olevista 
tuotantolaitoksista sekä luettelon
tuotantolaitoksissa olevista vaarallisista 
aineista sekä tiedon sovellettavien 
erityisolosuhteiden luonteesta. Kyseessä 
olevan jäsenvaltion on perusteltava se,
miksi vaatimuksia ei sovelleta.

Or. fr

Perustelu

Sovellettavat olosuhteet on esitettävä selkeästi.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusista tuotantolaitoksista kohtuullisessa 
määräajassa ennen kuin rakentaminen tai 
toiminta aloitetaan,

a) uusista tuotantolaitoksista,
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen aloitetaan,

Or. fr

Perustelu

Turvallisuuskysymys on huomioitava laitosten rakentamisessa viimeistään ennen niiden 
käyttöä.
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Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta,
vuoden kuluessa siitä, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta, 
siitä päivästä alkaen, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

Or. fr

Perustelu

Yhden vuoden määräaika tarkoittaa, että turvallisuusolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset 
kyseisen vuoden aikana. Tätä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) toiminnanharjoittajan 1 kohdan 
mukaisesti tekemässä ilmoituksessa 
mainittu vaarallisen aineen määrä kasvaa 
merkittävästi tai aineen ominaisuudet ja 
olomuoto muuttuvat taikka 
valmistusmenetelmä, jossa sitä käytetään, 
muuttuu,

a) toiminnanharjoittajan 1 kohdan 
mukaisesti tekemässä ilmoituksessa 
mainittu vaarallisen aineen määrä kasvaa 
merkittävästi tai joka tapauksessa yli 
10 prosentilla tai aineen ominaisuudet ja 
olomuoto muuttuvat taikka 
valmistusmenetelmä, jossa sitä käytetään, 
muuttuu,

Or. fr

Perustelu

On määriteltävä suuruusluokka, jotta lainsäätäjän tahto käy selvästi ilmi.
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Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusista tuotantolaitoksista kohtuullisessa 
määräajassa ennen kuin rakentaminen tai 
toiminta aloitetaan,

a) uusista tuotantolaitoksista,
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen aloitetaan,

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 8.

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta,
vuoden kuluessa siitä, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta, 
siitä päivästä alkaen, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 9.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) perustavat työnantajien ja näiden 
yritysten työntekijöiden edustajien välisiä 
yhteistyöelimiä, jotka kokoontuvat 
vähintään kerran vuodessa, sekä
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työnantajien ja näiden yritysten 
työntekijöiden sekä yritysten alueella 
toimivien alihankkijoiden työntekijöiden 
edustajien välisiä yhteistyöelimiä, jotka 
kokoontuvat vähintään kuuden 
kuukauden välein. 

Or. fr

Perustelu

Työntekijöiden osuus ja asema turvallisuusprosessissa tunnustetaan yksimielisesti. On siis 
annettava asiaa koskevia säännöksiä, jotta työntekijöiden asiantuntemus hyödyttää 
mahdollisimman tehokkaasti yhteistä turvallisuutta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) osoittamaan, että riittävä turvallisuus- ja 
luotettavuustaso on otettu huomioon 
kaikkien sellaisten laitosten toimintaan 
liittyvien varastojen, laitteiden ja 
perusrakenteiden osalta suunnittelussa, 
rakentamisessa, käytössä ja 
kunnossapidossa, joilla on yhteys 
tuotantolaitoksessa esiintyviin 
suuronnettomuusvaaroihin,

c) osoittamaan, että riittävä turvallisuus- ja 
luotettavuustaso on otettu huomioon 
kaikkien sellaisten laitosten toimintaan 
liittyvien varastojen, laitteiden ja 
perusrakenteiden osalta suunnittelussa, 
rakentamisessa, käytössä ja 
kunnossapidossa, joilla on yhteys 
tuotantolaitoksessa esiintyviin
suuronnettomuusvaaroihin, ja että 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt ne,

Or. fr

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

3. Turvallisuusselvitys on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle seuraavissa 

3. Turvallisuusselvitys on lähetettävä 
toimivaltaiselle viranomaiselle sen jälkeen, 
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määräajoissa: kun se on esitetty työntekijöiden 
edustajille, seuraavissa määräajoissa:

Or. fr

Perustelu

Työntekijöiden osuus ja asema turvallisuusprosessissa tunnustetaan yksimielisesti. On siis 
annettava asiaa koskevia säännöksiä, jotta työntekijöiden asiantuntemus hyödyttää 
mahdollisimman tehokkaasti yhteistä turvallisuutta.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) uusista tuotantolaitoksista kohtuullisessa 
määräajassa ennen kuin rakentaminen tai 
toiminta aloitetaan,

a) uusista tuotantolaitoksista,
kohtuullisessa määräajassa ennen kuin 
rakentaminen aloitetaan,

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 8.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
11 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta,
vuoden kuluessa siitä, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

c) aiemmin direktiivin soveltamisalaan 
kuulumattomien tuotantolaitosten osalta, 
siitä päivästä alkaen, kun tätä direktiiviä 
aletaan soveltaa kyseiseen 
tuotantolaitokseen,

Or. fr

Perustelu

Ks. tarkistus 9.
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Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
alemman tason tuotantolaitokset 
toimittavat toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tuotantolaitokseen liittyvistä 
riskeistä riittävästi tietoa maankäytön 
suunnittelua varten.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
alemman tason tuotantolaitokset 
toimittavat toimivaltaisen viranomaisen 
pyynnöstä tuotantolaitokseen liittyvistä 
riskeistä toimivaltaisen viranomaisen 
tarpeellisiksi katsomat tiedot maankäytön 
suunnittelua varten.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen kuuluu saada päättää tarvittavien tietojen määrä ja laatu, jotta 
se saa tarkan kuvan laitoksen turvallisuustasosta.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Yleisölle on ilmoitettava (julkisin 
ilmoituksin tai muin asianmukaisin tavoin, 
kuten mahdollisuuksien mukaan sähköisin 
viestimin) seuraavat seikat päätöksenteon 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään heti, 
kun tiedot voidaan kohtuudella antaa:

Yleisölle on ilmoitettava (julkisin 
ilmoituksin tai muin asianmukaisin tavoin, 
kuten mahdollisuuksien mukaan sähköisin 
viestimin) seuraavat seikat päätöksenteon 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään ennen 
töiden aloittamista:

Or. fr

Perustelu

Turvallisuuskysymys on huomioitava laitosten rakentamisesta alkaen ja viimeistään ennen 
niiden käyttöä.
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Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) pyydettävä työntekijöiden edustajilta 
lausuntoa ja toimitettava se 
toimivaltaisille viranomaisille.

Or. fr

Perustelu

Työntekijöiden osuus ja asema turvallisuusprosessissa tunnustetaan yksimielisesti. On siis 
annettava asiaa koskevia säännöksiä, jotta työntekijöiden asiantuntemus hyödyttää 
mahdollisimman tehokkaasti yhteistä turvallisuutta.

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toteuttaa kaikki tarvittavat 
toimenpiteet, jotta uhreille tiedotetaan 
heidän oikeuksistaan, ja

Or. fr

Perustelu

Uhrit on tunnustettava ja heitä on tuettava. Se on uuden 15 a artiklan tavoite. Siinä on 
säädettävä uhrien oikeuksista ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Uhrien asema
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Komissio antaa viimeistään 1 päivänä 
kesäkuuta 2012 Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle uhrien asemaa ja oikeuksia 
koskevan kertomuksen, johon liitetään 
tarvittaessa asianmukaisia 
lainsäädäntöehdotuksia.
Tämä kertomus sisältää muun muassa 
kuvauksen sellaisten onnettomuuksien, 
joissa on mukana vaarallisia aineita, 
uhrien asemasta ja oikeuksista, joihin 
kuuluvat
– uhrien joko kyseisen yrityksen sisällä tai 
ulkopuolella kärsimiin ruumiillisiin, 
henkisiin tai aineellisiin vahinkoihin 
suhteutettu nopea vähimmäiskorvaus, 
joka maksetaan alustavasti ennen uhrien 
oikeuksien lopullista määrittämistä, 
– kyseisten uhrien kärsimiä vahinkoja 
koskevien tietojen keräämisestä ja 
vahinkojen korvaamisesta huolehtiminen. 

Or. fr

Perustelu

Uhrit on tunnustettava ja heitä on tuettava. Se on tämän uuden artiklan tavoite. Siinä on 
säädettävä uhrien oikeuksista ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Edellä 1–4 kohdissa tarkoitetut tiedot 
on toimitettava samojen määräaikojen 
puitteissa sellaisten laitosten 
työntekijöiden edustajille, jotka käyttävät 
samoja toimintatapoja tai samoja tuotteita 
kuin ne, joita syytetään tästä 
onnettomuudesta. Nämä tiedot on 
toimitettava myös onnettomuusalueella 
toimivien alihankkijoiden työntekijöiden 
ja työnantajien edustajille, jos joku 
näiden yritysten työntekijöistä on 
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loukkaantunut.

Or. fr

Perustelu

Työntekijöiden osuus ja asema turvallisuusprosessissa tunnustetaan yksimielisesti. On siis 
annettava asiaa koskevia säännöksiä, jotta työntekijöiden asiantuntemus hyödyttää 
mahdollisimman tehokkaasti yhteistä turvallisuutta. Alihankkijoiden mukaan ottaminen on 
myös välttämätöntä.

Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat kieltää
tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai 
minkä tahansa niiden osan käyttämisen tai 
käyttöönoton, jos toiminnanharjoittaja ei 
ole toimittanut ilmoitusta, selvityksiä tai 
muita tässä direktiivissä tarkoitettuja tietoja 
säädetyssä määräajassa.

Jäsenvaltioiden on kiellettävä
tuotantolaitoksen, laitoksen, varaston tai 
minkä tahansa niiden osan käyttämisen tai 
käyttöönoton, jos toiminnanharjoittaja ei 
ole toimittanut ilmoitusta, selvityksiä tai 
muita tässä direktiivissä tarkoitettuja tietoja 
säädetyssä määräajassa.

Or. fr

Perustelu

Turvallisuus on julkisen vallan toiminnan prioriteetti. Siitä ei voida joustaa.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen laatii 
säännöllisesti 3 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastussuunnitelmien perusteella 
rutiiniluonteisia ympäristötarkastuksia 
koskevat ohjelmat, joihin sisältyy 
laitosvierailujen tiheys eri laitostyyppien 
osalta.

Toimivaltainen viranomainen laatii 
säännöllisesti 3 kohdassa tarkoitettujen 
tarkastussuunnitelmien perusteella 
rutiiniluonteisia ympäristötarkastuksia 
koskevat ohjelmat, joihin sisältyy 
laitosvierailujen tiheys eri laitostyyppien 
osalta. Työntekijöiden edustajat 
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osallistuvat näille laitosvierailuille.

Or. fr

Perustelu

Työntekijöiden osuus ja asema turvallisuusprosessissa tunnustetaan yksimielisesti. On siis 
annettava asiaa koskevia säännöksiä, jotta työntekijöiden asiantuntemus hyödyttää 
mahdollisimman tehokkaasti yhteistä turvallisuutta.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitosvierailujen väli perustuu kyseessä 
olevien tuotantolaitosten 
suuronnettomuuksien vaaran 
järjestelmälliseen arviointiin ja se on 
enintään vuosi ylemmän tason 
tuotantolaitosten ja kolme vuotta alemman 
tason tuotantolaitosten osalta. Jos 
tarkastuksessa on havaittu vakava tapaus, 
jossa tämän direktiivin säännöksiä ei ole 
noudatettu, tehdään uusi laitosvierailu 
kuuden kuukauden kuluessa.

Laitosvierailujen väli perustuu kyseessä 
olevien tuotantolaitosten 
suuronnettomuuksien vaaran 
järjestelmälliseen arviointiin. Ylemmän 
tason tuotantolaitosten osalta on tarpeen 
vähintään kaksi laitosvierailua vuodessa, 
joista yksi tehdään ennalta ilmoittamatta. 
Alemman tason tuotantolaitosten osalta on 
tarpeen vähintään yksi vierailu joka 
toinen vuosi. Jos tarkastuksessa on 
havaittu vakava tapaus, jossa tämän 
direktiivin säännöksiä ei ole noudatettu, 
tehdään uusi laitosvierailu kuuden 
kuukauden kuluessa. Jos uuden 
laitosvierailun yhteydessä todetaan, että 
direktiivin säännöksiä ei edelleenkään 
noudateta, toiminnanharjoittajaan 
kohdistetaan hätätoimenpide, joka saattaa 
olla jopa kyseisen toiminnan 
keskeyttäminen. 

Or. fr

Perustelu

Laitosvierailujen tiheys on olennaista ennaltaehkäisytoiminnassa. Jos ne on mukautettava 
laitosten vaarallisuustasoon, ylemmän tason laitosten osalta kaksi laitosvierailua vuodessa, 
joista toinen tehdään ilmoittamatta, eivät ole liikaa.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltainen viranomainen toimittaa 
toiminnanharjoittajalle kahden kuukauden 
kuluessa kustakin laitosvierailusta vierailun 
päätelmät sekä tiedot tarpeelliseksi 
katsotuista toimenpiteistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja toteuttaa tarpeelliseksi 
katsotut toimenpiteet kohtuullisessa ajassa 
saatuaan niistä ilmoituksen.

7. Toimivaltainen viranomainen toimittaa 
toiminnanharjoittajalle kahden kuukauden 
kuluessa kustakin laitosvierailusta vierailun 
päätelmät sekä tiedot tarpeelliseksi 
katsotuista toimenpiteistä. Toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että 
toiminnanharjoittaja toteuttaa tarpeelliseksi 
katsotut toimenpiteet kohtuullisessa ajassa 
saatuaan niistä ilmoituksen ja viimeistään 
ennen seuraavaa suunniteltua 
laitosvierailua.

Or. fr

Perustelu

Määräajan täsmentäminen on tarpeen, jotta lainsäätäjän tahto käy selvästi ilmi.

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävästi henkilöstöä, 
jolla on tarkastusten tekemiseen tarvittava 
ammattitaito ja pätevyys. Jäsenvaltioiden 
on kannustettava toimivaltaisia 
viranomaisia järjestämään mekanismeja ja 
välineitä, joilla vaihdetaan kokemuksia ja 
vahvistetaan tietämystä, sekä osallistumaan 
tilanteen mukaan kyseisiin mekanismeihin 
unionin tasolla.

9. Jäsenvaltioiden on varmistettava ja 
taattava, että käytettävissä on riittävästi 
henkilöstöä, jolla on tässä artiklassa 
säädettyjen tarkastusten tekemiseen 
tarvittava ammattitaito ja pätevyys. 
Jäsenvaltioiden on kannustettava 
toimivaltaisia viranomaisia järjestämään 
mekanismeja ja välineitä, joilla vaihdetaan 
kokemuksia ja vahvistetaan tietämystä, 
sekä osallistumaan tilanteen mukaan 
kyseisiin mekanismeihin unionin tasolla.

Or. fr
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Perustelu

Jotta päätökset pannaan todellakin täytäntöön, jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
jäsenvaltiossa on riittävästi tarkastuksia tekevää pätevää henkilökuntaa ja mukautettava sen 
määrää laitosten ja siten toteutettavien laitosvierailujen määrään.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuusi henkilöä on loukkaantunut 
tuotantolaitoksen tiloissa ja ollut 
sairaalahoidossa vähintään 24 tuntia,

b) yksi henkilö on loukkaantunut 
tuotantolaitoksen tiloissa ja ollut 
sairaalahoidossa vähintään 24 tuntia,

Or. fr

Perustelu

Jokaisen, myös laitoksessa, loukkaantuneen henkilön osalta on varovaisuusperiaatteen 
nimissä tunnettava onnettomuuden syyt ja varmistettava, että sen toistuminen vältetään.


