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RÖVID INDOKOLÁS

A „Seveso II. irányelv” néven is ismert 96/82/EK irányelv célja a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése, valamint az ilyen típusú balestek emberre és 
környezetre káros hatásainak enyhítése a kockázatok elemzése és a megfelelő óvintézkedések 
megtétele révén. 

Az irányelv alkalmazási körébe tartozó anyagok főként vegyipari termékek.  A jogszabály 
azokra az üzemekre vonatkozik, ahol az irányelvben felsorolt veszélyes anyagok az előírt 
küszöbérték feletti mennyiségben vannak jelen. (Az EU-ban megközelítőleg 10 000 ilyen 
létesítményről beszélhetünk).

A Bizottság úgy határozott, hogy az irányelv felülvizsgálatát – amelyre a benne hivatkozott, 
az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 
1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása és 2015. június 1-jei hatályba 
lépése miatt van szükség –, felhasználja egyben az elfogadás óta változatlan szerkezet és 
alapvető rendelkezések felülvizsgálatára is.

A legfontosabb változások az egészséget fenyegető veszélyekre vonatkoznak. A korábbi 
„nagyon toxikus” kategória helyébe az „akut toxikus 1” kategória lép, a „toxikus” kategória 
helyett pedig „akut toxikus 2” (minden expozíciós útvonalra alkalmazandó) és az „akut 
toxikus 3” (bőrön át és belélegzéssel történő expozíció) kategóriák szerepelnek.

A fizikai veszélyekkel kapcsolatosan az osztályozási rendelethez igazodva több korábban nem 
létező, konkrétabb kategória váltja fel a korábbi, általánosabb „oxidáló”, „robbanásveszélyes” 
és „tűzveszélyes” kategóriákat. A környezeti veszélyekkel kapcsolatban a Bizottság 
egyszerűen jelentős módosítások nélküli átültetést javasol.

Ezenkívül a többi módosító javaslat között szerepelnek a nyilvánosságnak a biztonsági 
információkhoz való hozzáférésére, a döntéshozatalban történő részvételére és az 
igazságszolgáltatáshoz való jogának biztosítására vonatkozó új szabályok.

Az előadó álláspontja:

A Parlament számára egyszerű a kérdés:
csak külső kozmetikázásról van szó? Vagy ha az 1996 óta előforduló baleseteket és természeti 
katasztrófákat tekintjük, inkább az emberek, a környezet és a társadalom számára 
legbiztonságosabb és az ipar számára legkevesebb akadályt jelentő megoldás felé haladunk?

Külön megjegyzések:

1) Az irányelv túl sok eltérési lehetőséget biztosít a tagállamok számára, amelyeken keresztül 
akár a megelőzés érdekében kitűzött elveket is meg lehet kerülni és ezért korlátozni kellene 
ezeket a lehetőségeket.

2) A munkavállalók, választott testületeik és szervezeteik számára biztosított jogok a 
legalapvetőbb jogokra redukálódtak. A tájékoztatást és a nyilvánossággal való konzultációt 
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(12. és 13. cikk) vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogra vonatkozó 22. cikkben tárgyalt, a 
nem kormányzati szervekkel való konzultációt megfelelően kezeli az irányelv. Ezek fontos 
kérdések. Azonban nem esik szó sem a munkáltatók és munkavállalók képviselőiből álló 
testületekről, sem a szakszervezetekről. A személyzetre csak mellékesen tesznek említést a 
vészhelyzeti tervről szóló 11. cikkben. 

Legalább két indokot tudunk említeni, amiért orvosolni kell azt a tényt, hogy 
munkavállalókról szinte „megfeledkeztek”: ők a leginkább érintettek, és tapasztalatból 
ismerik a potenciálisan veszélyes berendezések működését, és ez a tudás minden hatékony 
megelőzési politika esetén elengedhetetlen.

3) Az irányelv nem a tevékenységek alvállalkozásba való kiadásához kapcsolódó kockázati 
tényezőkről sem tesz említést. Itt érdemes emlékeztetni a toulouse-i Total AZF üzemben 
bekövetkezett robbanás mögött húzódó okokra.  Azonban az irányelv semmilyen módon sem 
kérdőjelezi meg e kereskedelmi viszony hatékonyságát a kockázatkezelés terén. A 11. cikk 
(4) bekezdés mindössze előirányozza a belső vészhelyzeti terv kidolgozásával kapcsolatban a 
hosszú távú szerződéssel rendelkező alvállalkozókkal való konzultációt.

4) A szövegtervezetben szerepel az illetékes hatóságokkal való koordináció, de mi a helyzet 
például a munkaügyi jogszabályok betartását felügyelő hatóságok által készített, a 
munkaszervezést vagy egyenesen a biztonsági irányítási rendszert megkérdőjelező 
jegyzőkönyvekkel? 
Megjegyezzük továbbá, hogy a biztonsági és ellenőrzési (emberi és dologi) eszközök nem 
kapnak kellő hangsúlyt.  

5) Természeti veszélyek: a közelmúltban Fukushimában bekövetkezett katasztrófa is 
megmutatta, hogy a technológiai kockázatok egyedüli figyelembe vétele nem elegendő a 
berendezések, a munkavállalók és a lakosság biztonságának szavatolásához, ha közben 
figyelmen kívül hagyják a természeti kockázatokat.

6) A jövőbeli SEVESO III. irányelvben ki kell térni a veszélyes anyagok szállítására is. A 
SEVESO vállalatok egyes esetekben állandó készleteik csökkentése érdekében folyamodnak 
a veszélyes anyagok szállításához. Ezzel mentesülnek a raktározási küszöbértékekre 
vonatkozó biztonsági rendelkezések hatálya alól.
Tehát az így eltávolított elszállított veszélyes anyagot is hozzá kell számolni az állandó 
készlethez és alkalmazni kell rá a vonatkozó szabályozást.  Ezen intézkedés hozzájárul a 
megrendelők felelősségvállalásához és a közlekedésbiztonság növekedéséhez.

MÓDOSÍTÁSOK

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Bizonyos ipari tevékenységeket sajátos 
jellemzőik miatt ki kell zárni ennek az 
irányelvnek a hatálya alól. Ezekre a 
tevékenységekre uniós vagy nemzeti 
szinten más szabályozás vonatkozik, amely 
ezen irányelvvel azonos mértékű 
biztonságot nyújt. A Bizottságnak azonban 
továbbra is biztosítania kell, hogy ne 
legyenek jelentős hiányosságok a meglévő 
szabályozási keretben, különösen ami az 
egyéb tevékenységekből eredő új és 
jövőbeni kockázatokat illeti, és szükség 
esetén megfelelő lépéseket kell tennie.

(8) Bizonyos ipari tevékenységeket sajátos 
jellemzőik miatt ki kell zárni ennek az 
irányelvnek a hatálya alól. Ezekre a 
tevékenységekre uniós vagy nemzeti 
szinten más szabályozás vonatkozik, amely 
ezen irányelvvel azonos mértékű 
biztonságot nyújt. A Bizottságnak azonban 
továbbra is biztosítania kell, hogy ne 
legyenek jelentős hiányosságok a meglévő 
szabályozási keretben, különösen ami az 
egyéb tevékenységekből, mint a veszélyes 
anyagok szállítása, eredő új és jövőbeni 
kockázatokat illeti, és szükség esetén 
megfelelő lépéseket kell tennie.

Or. fr

Indokolás

A különböző jogszabályok közötti koherencia biztosítása érdekében a szállítást is be kell venni 
az irányelv alkalmazási körébe. 

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a katonai létesítményekre, 
berendezésekre, tárolókra;

törölve

Or. fr

Indokolás

Legyen szó polgári vagy katonai létesítményekben bekövetkezett katasztrófáról, a 
következmények ugyanazok lesznek. A tagállamoknak kell megbizonyosodniuk arról, hogy a 
katonai szervek a lakosságra nézve a legbiztonságosabb módon irányítják a katonai 
létesítményeket és a lehető legalacsonyabb kockázati szintet igyekeznek fenntartani. 



PE464.945v01-00 6/19 PA\867455HU.doc

HU

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) veszélyes anyagoknak az irányelv 
hatálya alá tartozó üzemeken kívüli közúti, 
vasúti, belvízi, tengeri, légi szállítására és 
szállítás közbeni ideiglenes tárolására, 
beleértve a berakást és a kirakást, valamint 
a dokkokban, a mólóknál és a rendező 
pályaudvarokon végrehajtott, az egyik 
szállítóeszköztől a másikig történő 
szállítást is;

c) veszélyes anyagoknak az irányelv 
hatálya alá tartozó üzemeken kívüli 
szállítására,beleértve a berakást és a 
kirakást, valamint a dokkokban, a 
mólóknál és a rendező pályaudvarokon 
végrehajtott, az egyik szállítóeszköztől a 
másikig történő szállítást is;

Or. fr

Indokolás

A raktárkészletet mindenképpen be kell venni az irányelv alkalmazási körébe, különben 
fennáll annak a veszélye, hogy a raktárkészletet a vállalatokon belül található veszélyes 
anyag mennyiségének csökkentésére használják és ez veszélyes a tagállamok közlekedési 
útvonalainak biztonságára nézve is.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a veszélyes anyagoknak az irányelv 
hatálya alá tartozó üzemeken kívüli, 
csővezetékeken történő szállítására, 
beleértve a szivattyúállomásokon át 
történő szállítást is;

törölve

Or. fr
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az ásványi anyagok nyílt tengeri 
feltárására és kitermelésére, a 
szénhidrogénekét is ideértve;

törölve

Or. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy az 
I. melléklet 1. vagy 2. részében felsorolt 
veszélyes anyagok valamelyike nem 
hordozza magában súlyos baleset 
veszélyét, és alkalmas lehet arra, hogy e 
cikk (1) bekezdésével összhangban az I. 
melléklet 3. részébe felvételt nyerjen, 
akkor erről értesíti a Bizottságot.

törölve

Az értesítésről a Bizottság tájékoztatja a 
17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumot.

Or. fr

Indokolás

Ha egy anyagot az egyik országban veszélyes anyagnak nyilvánítanak, egy másik országban 
ugyanez az anyag nem számíthat nem veszélyes anyagnak. Vagy az összes tagállamban 
veszélyesnek nyilvánítanak és így is kezelnek egy anyagot vagy egyikben sem.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben meghatározott 
esetekben az érintett tagállam átadja a 
Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, 
amelynek tartalmaznia kell az érintett 
veszélyes anyagok jegyzékét is. Az érintett 
tagállam döntését megindokolja.

Az első albekezdésben meghatározott 
esetekben az érintett tagállam átadja a 
Bizottságnak az érintett üzemek jegyzékét, 
amelynek tartalmaznia kell az érintett 
veszélyes anyagok jegyzékét és az 
alkalmazott különleges feltételek 
természetét is. Az érintett tagállam 
döntését megindokolja.

Or. fr

Indokolás

Világosan meg kell jelölni a feltételeket.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemeknél az építkezés kezdete előtt 
egy ésszerű időszakon belül;

Or. fr

Indokolás

A biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel már a létesítmények kialakításánál vagy legkésőbb 
üzembe helyezésüknél számolni kell. 
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számított egy éven belül, 
amikortól fogva ez az irányelv az adott 
üzemre alkalmazandó.

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számítva, amikortól fogva ez az 
irányelv az adott üzemre alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Ha hagyunk egy év határidőt, az azt jelentené, hogy ez alatt az egy év alatt a biztonsági 
feltételek nem lesznek a legmegfelelőbbek. Ez pedig elfogadhatatlan.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) ha a jelen lévő veszélyes anyag 
mennyisége az üzemeltető által az (1) 
bekezdés értelmében küldött bejelentésben 
megadotthoz képest jelentősen megnőtt 
vagy az ott megadott jellegében vagy 
fizikai megjelenési formájában jelentős 
változás következett be, valamint ha az 
anyag felhasználási folyamatában változás 
állt be;

a) ha a jelen lévő veszélyes anyag 
mennyisége az üzemeltető által az (1) 
bekezdés értelmében küldött bejelentésben 
megadotthoz képest jelentősen vagy több 
mint 10 %-kal megnőtt vagy az ott 
megadott jellegében vagy fizikai 
megjelenési formájában jelentős változás 
következett be, valamint ha az anyag 
felhasználási folyamatában változás állt be;

Or. fr

Indokolás

A jogalkotó szándékának egyértelművé tétele érdekében pontosan meg kell határozni a 
növekedés nagyságrendjét.
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Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemeknél az építkezés kezdete előtt 
egy ésszerű időszakon belül;

Or. fr

Indokolás

Lásd a 8. módosítást.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számított egy éven belül, 
amikortól fogva ez az irányelv az adott 
üzemre alkalmazandó.

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számítva, amikortól fogva ez az 
irányelv az adott üzemre alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. módosítást.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) létrehoznak az ezen vállalkozások 
munkáltatói és munkavállalói által 
delegált képviselők részvételével évente 
legalább egyszer ülésező egyeztetési 
fórumot, valamint egyfelől az ezen 
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vállalkozások munkaadói és 
munkavállalói, másfelől a vállalkozások 
telephelyein működő alvállalkozások 
munkaadói és munkavállalói 
képviselőinek részvételével félévente 
legalább egyszer ülésező egyeztetési 
fórumot.     

Or. fr

Indokolás

A munkavállalók szerepe és helye egyértelműen elismert a biztonsági folyamatban. Meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalói szakértelem a 
leghatékonyabban szolgálja a közös biztonságot.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) annak demonstrálása érdekében, hogy az 
üzemen belül a súlyos baleset veszélyével 
összefüggő minden létesítmény, tárolóhely, 
készülék és az üzemeltetéssel kapcsolatos 
infrastruktúra tervezése, építése, 
üzemeltetése és karbantartása során kellő 
biztonságot és megbízhatóságot vett 
figyelembe;

c) annak demonstrálása érdekében, hogy az 
üzemen belül a súlyos baleset veszélyével 
összefüggő minden létesítmény, tárolóhely, 
készülék és az üzemeltetéssel kapcsolatos 
infrastruktúra tervezése, építése, 
üzemeltetése és karbantartása során kellő 
biztonságot és megbízhatóságot vett 
figyelembe és az illetékes hatóság is 
jóváhagyását adta;

Or. fr

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A biztonsági jelentést a következő 
határidőn belül meg kell küldeni a 
hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

3. Miután ismertették a munkavállalók 
képviselőivel, a biztonsági jelentést a 
következő határidőn belül meg kell küldeni 
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a hatáskörrel rendelkező hatóságnak:

Or. fr

Indokolás

A munkavállalók szerepe és helye egyértelműen elismert a biztonsági folyamatban. Meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalói szakértelem a 
leghatékonyabban szolgálja a közös biztonságot.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás előtt 
ésszerű időn belül;

a) új üzemeknél az építkezés kezdete előtt 
egy ésszerű időszakon belül;

Or. fr

Indokolás

Voir amendement 8.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számított egy éven belül, 
amikortól fogva ez az irányelv az adott 
üzemre alkalmazandó.

c) további üzemek esetében az attól az 
időponttól számítva, amikortól fogva ez az 
irányelv az adott üzemre alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Lásd a 9. módosítást.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az alsó 
küszöbértékű üzemek üzemeltetői a 
hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére 
területfelhasználás-tervezési célból 
elegendő információt biztosítanak az 
üzemből eredő kockázatokról.

A tagállamok biztosítják, hogy az alsó 
küszöbértékű üzemek üzemeltetői a 
hatáskörrel rendelkező hatóság kérésére 
területfelhasználás-tervezési célból 
bocsássák rendelkezésre a hatóság által 
szükségesnek ítélt információkat az 
üzemből eredő kockázatokról.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóság dönti el, hogy milyen minőségű és mennyiségű információra van szüksége 
ahhoz, hogy pontos képet kapjon az intézmény biztonsági szintjéről.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyilvánosságot közlemények vagy más 
alkalmas eszközök, így, ha rendelkezésre 
áll, az elektronikus média útján a 
döntéshozatali eljárás korai szakaszában, 
de legkésőbb amint az információ ésszerű 
módon rendelkezésre bocsátható, 
tájékoztatni kell:

A nyilvánosságot közlemények vagy más 
alkalmas eszközök, így, ha rendelkezésre 
áll, az elektronikus média útján a 
döntéshozatali eljárás korai szakaszában, 
de legkésőbb a munkálatok megkezdése 
előtt, tájékoztatni kell:

Or. fr

Indokolás

A biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel már a létesítmények kialakításánál vagy legkésőbb 
üzembe helyezésüknél számolni kell. 
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Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) felkeresi a munkavállalók képviselőit 
és továbbítja véleményüket az illetékes 
hatóságoknak.

Or. fr

Indokolás

A munkavállalók szerepe és helye egyértelműen elismert a biztonsági folyamatban. Meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalói szakértelem a 
leghatékonyabban szolgálja a közös biztonságot.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megtegyenek minden intézkedést 
annak érdekében, hogy az áldozatok 
megismerjék jogaikat; et

Or. fr

Indokolás

A balesetek áldozatainak helyzetét el kell ismerni és támogatni kell őket. Ez az új 15a. cikk 
tárgya, amelynek még az irányelv hatályba lépése előtt az áldozatok jogairól kell 
rendelkeznie.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
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Az áldozatok jogállása 
A Bizottság legkésőbb 2012. június 1-ig 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az 
áldozatok jogairól és jogállásáról, és 
szükség esetén ehhez megfelelő 
jogalkotási javaslatokat fűz.
Ez a jelentés felsorolja a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos balesetek 
áldozatainak jogait és jogállását, melyek 
értelmében az áldozatokat megilleti:
– gyors, minimális és akár a vállalaton 
belül vagy azon kívül elszenvedett 
személyi sérüléssel, anyagi és nem anyagi 
kárral arányos, az áldozatok végleges 
jogainak rögzítése előtt fizetett kártérítés; 
– az áldozatok által elszenvedett károk 
rendezése és számba vétele.

Or. fr

Indokolás

A balesetek áldozatainak helyzetét el kell ismerni és támogatni kell őket. Ez az új 15a. cikk 
tárgya, amelynek még az irányelv hatályba lépése előtt az áldozatok jogairól kell 
rendelkeznie.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. E cikk (1)–(4) bekezdésében szereplő 
információkat ugyanazon határidőn belül 
továbbítják azon intézmények 
munkavállalói képviselőinek, amelyekben 
szintén alkalmazzák a balesetért felelőssé 
tehető anyagokat vagy eljárásokat.  Ezeket 
az információkat továbbítják a telephelyen 
működő alvállalkozások munkavállalói és 
munkaadói képviseletének, ha a 
balesetben e vállalkozások egyikének 
alkalmazásában álló személy is megsérült.
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Or. fr

Indokolás

A munkavállalók szerepe és helye egyértelműen elismert a biztonsági folyamatban. Meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalói szakértelem a 
leghatékonyabban szolgálja a közös biztonságot. Az alvállalkozások bevonására is szükség 
van. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok megtilthatják bármely üzem, 
létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely 
részének üzemeltetését vagy üzembe 
helyezését, ha az üzemeltető a 
meghatározott határidőn belül nem 
teljesítette az ezen irányelvben előírt 
bejelentési, jelentéstételi vagy más 
információszolgáltatási kötelezettségét.

A tagállamok megtiltják bármely üzem, 
létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely 
részének üzemeltetését vagy üzembe 
helyezését, ha az üzemeltető a 
meghatározott határidőn belül nem 
teljesítette az ezen irányelvben előírt 
bejelentési, jelentéstételi vagy más 
információszolgáltatási kötelezettségét.

Or. fr

Indokolás

A hatóságok prioritásként kezelik a biztonságot.  És ezt nem lehet kiigazítási változóként 
tekinteni. 

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan a 
(3) bekezdésben előírt tervek alapján a 
hatáskörrel rendelkező hatóság minden 
üzem vonatkozásában rendszeresen 
elkészíti a rutinjellegű ellenőrző 
vizsgálatok programját, amelyben megadja 
különösen a különböző típusú üzemek 
esetében végzett helyszíni szemlék 

Az ellenőrző vizsgálatokra vonatkozóan a 
(3) bekezdésben előírt tervek alapján a 
hatáskörrel rendelkező hatóság minden 
üzem vonatkozásában rendszeresen 
elkészíti a rutinjellegű ellenőrző 
vizsgálatok programját, amelyben megadja 
különösen a különböző típusú üzemek 
esetében végzett helyszíni szemlék 
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gyakoriságát. gyakoriságát. A munkavállalók képviselői 
is részt vesznek ezeken a szemléken.

Or. fr

Indokolás

A munkavállalók szerepe és helye egyértelműen elismert a biztonsági folyamtban. Meg kell 
tenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a munkavállalói szakértelem a 
leghatékonyabban szolgálja a közös biztonságot.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszának az érintett üzemet érintő súlyos 
balesetek veszélyének szisztematikus 
értékelésén kell alapulnia, és nem 
haladhatja meg felső küszöbértékű 
üzemek esetében az egy, alsó küszöbértékű 
üzemek esetében a három évet. Ha az 
ellenőrző vizsgálat az irányelv be nem 
tartásának súlyos esetét azonosította, hat 
hónapon belül újabb helyszíni szemlét kell 
tartani.

A két helyszíni szemle közötti időszak 
hosszának az érintett üzemet érintő súlyos 
balesetek veszélyének szisztematikus 
értékelésén kell alapulnia. A felső 
küszöbértékű üzemek estén évente 
legalább kettő – ebből egy, előre be nem 
jelentett – szemlére van szükség. Az alsó 
küszöbértékű üzemek esetében legalább 
kétévente egy szemle indokolt.  Ha az 
ellenőrző vizsgálat az irányelv be nem 
tartásának súlyos esetét azonosította, hat 
hónapon belül újabb helyszíni szemlét kell 
tartani. Ha az egyik ilyen szemle során 
megállapítást nyer a szabályok tiszteletben 
tartásának elmulasztása, az üzemeltetővel 
szemben átmeneti és sürgős 
intézkedéseket alkalmaznak, sőt adott 
esetben felfüggesztik az üzemeltetést.

Or. fr

Indokolás

A gyakori szemlék a megelőzési politika alapvető elemei. Ha már alkalmazkodni kell a 
létesítmények veszélyességi fokához, egyáltalán nem felesleges évente kettő – ebből egy, előre 
be nem jelentett – szemlét tenni az igen veszélyes létesítményekben.



PE464.945v01-00 18/19 PA\867455HU.doc

HU

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
minden helyszíni szemle után két hónapon 
belül közli az üzemeltetővel a szemle 
következtetéseit és az szükségesként 
azonosított lépéseket. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság biztosítja, hogy a 
közlés kézhezvételét követően az 
üzemeltető ésszerű időn belül megteszi a 
közlésben szükségesként azonosított 
lépéseket.

7. A hatáskörrel rendelkező hatóság 
minden helyszíni szemle után két hónapon 
belül közli az üzemeltetővel a szemle 
következtetéseit és az szükségesként 
azonosított lépéseket. A hatáskörrel 
rendelkező hatóság biztosítja, hogy a 
közlés kézhezvételét követően az 
üzemeltető még a következő bejelentett 
szemle előtt megteszi a közlésben 
szükségesként azonosított lépéseket.

Or. fr

Indokolás

A jogalkotó szándékának egyértelművé tétele érdekében pontosan meg kell jelölni mi számít 
ésszerű határidőnek.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A tagállamok biztosítják, hogy az 
ellenőrző vizsgálatok hatékony 
végrehajtásához kellő létszámú, a 
szükséges képességekkel és képzettséggel 
rendelkező személyzet álljon 
rendelkezésre. A tagállamok bátorítják a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokat arra, 
hogy kialakítsák a tapasztalatcsere és a 
tudásmélyítés mechanizmusait és 
eszközeit, és a lehetőségek szabta keretek 
között részt vegyenek az ilyen célú uniós 
szintű mechanizmusokban.

9. A tagállamok megbizonyosodnak arról 
és garantálják, hogy a jelen cikkben 
előirányzott ellenőrző vizsgálatok 
hatékony végrehajtásához kellő létszámú, a 
szükséges képességekkel és képzettséggel 
rendelkező személyzet álljon 
rendelkezésre. A tagállamok bátorítják a 
hatáskörrel rendelkező hatóságokat arra, 
hogy kialakítsák a tapasztalatcsere és a 
tudásmélyítés mechanizmusait és 
eszközeit, és a lehetőségek szabta keretek 
között részt vegyenek az ilyen célú uniós 
szintű mechanizmusokban.

Or. fr
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Indokolás

A döntések hatékony végrehajtása érdekében a tagállamoknak meg kell bizonyosodniuk arról, 
hogy az ellenőrző vizsgálatok végrehajtására megfelelő számú szakképzett személyzet áll 
rendelkezésre, és ezt a létszámot a létesítmények és a teljesítendő szemlék számához kell 
igazítani.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az üzemen belül hat személy megsérül 
és legalább 24 órára kórházi ellátásra 
szorul;

b) az üzemen belül egy személy megsérül 
és legalább 24 órára kórházi ellátásra 
szorul;

Or. fr

Indokolás

Az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva minden egyes sérülés esetén – beleértve az üzemen 
belül bekövetkezett sérüléseket – tudnunk kell a baleset okát és arra kell törekedni, hogy ez 
még egyszer ne forduljon elő. 


