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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Direktyvos 96/82/EB, žinomos kaip Seveso II direktyva, tikslas –  didelių avarijų, susijusių su 
pavojingomis cheminėmis medžiagomis, prevencija ir tų avarijų padarinių žmonių sveikatai 
bei aplinkai švelninimas atliekant rizikos analizę ir imantis tinkamų atsargumo priemonių.

Į direktyvos taikymo sritį įeinančios medžiagos daugiausia susiję su chemijos priemone. Šis 
teisės aktas taikomas objektams, kuriuose šioje direktyvoje numatytų pavojingų cheminių 
medžiagų kiekis viršija nustatytas ribas. (Tokių objektų Europos Sąjungoje yra maždaug 
10 000).

Komisija nusprendė persvarstyti šią direktyvą, nes tai tapo būtina priėmimus Reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 
(toliau – KŽP reglamentas), kuris įsigalios 2015 m. birželio 1 d., į kurį daroma nuoroda 
direktyvoje; taip pat siekta peržiūrėti direktyvos esminių nuostatų struktūrą, kuri nebuvo 
keista nuo jos priėmimo.

Svarbiausi pokyčiai yra susijęs su pavojum sveikatai. Ankstesnė kategorija „labai nuodingos“ 
pakeista nauja kategorija „ūmiai toksiškos 1“, o „nuodingos“ prilygintos „ūmiai toksiškoms 
2“ (taikoma visiems paveikimo būdams) ir „ūmiai toksiškoms 3“ (susilietus su oda, įkvėpus).

Bendresnio pobūdžio senosios su sprogumu, oksidavimu, ir degumu susijusios pavojaus 
kategorijos pakeistos konkretesnėmis KŽP reglamento fizinio pavojaus kategorijomis, kurių 
iki tol nebuvo. Komisija siūlo šias kategorijas, kaip ir pavojaus aplinkai kategorijos, tiesiogiai 
pakeisti nedarant didelių pakeitimų.

Kiti siūlomi pakeitimai yra naujos taisyklės, susijusios su visuomenės teise gauti informaciją, 
susijusią su sauga, teise kreiptis į teismus ir dalyvavimu priimant sprendimus.

Pranešėjo pozicija

Parlamente kyla paprastas klausimas:
ar tie pakeitimai yra tik paviršutiniški pakeitimai? Ar, atsižvelgiant į nuo 1996 m. įvykusias 
avarijas ir gaivalines nelaimes, siekiama didesnio žmonių, aplinkos ir visuomenės saugumo 
bereikalingai netrukdant pramonei?

Konkrečios pastabos

1°) Pagal teksto nuostatams valstybėms narėms suteikiamos per didelės galimybės taikyti 
išimtis, kurios gali tapti galimybėmis apeiti prevencijos principus, todėl jų taikymą derėtų 
apriboti.

2°) Darbuotojams, jų renkamiems organams ir jų organizacijoms suteiktos prerogatyvos
sumažintos iki minimumo. Pakankamai dėmesio skirta visuomenės informavimui ir 
konsultacijoms su ja (12 ir 13 straipsniai) ir NVO, ypač 22 straipsnyje, skirtame teisei kreiptis 
į teismus. Tai svarbūs aspektai. Tačiau nieko nepasakyta apie jungtinius organus nei apie 
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profesinių sąjungų organizacijas. Personalas paminėtas tik tarp kitko 11 straipsnyje, skirtame 
avariniams planams.

„Užmirštus“ darbuotojus būtina įtraukti bent jau dėl šių dviejų priežasčių: jie labiausiai susiję 
ir turi vietoje įgytas žinias apie potencialiai pavojingų įrenginių veikimą, o tai būtina vykdant 
veiksmingą prevencijos politiką.

3) Direktyvoje visai neskiriamas dėmesys rizikai, susijusiai su subranga. Reikėtų prisiminti 
esmines gamykloje „AZF Total“ Tulūze įvykusio sprogimo priežastis.  Bet direktyvoje visai 
nekeliamas klausimas dėl šių komercinių santykių svarbos rizikos prevencijai. Direktyvos 11 
straipsnio 4 dalyje tik numatyta, kad rengiant vidaus avarinius planus būtų tariamasi su 
ilgalaikiais subrangovų darbuotojais.

4) Pasiūlyme dėl direktyvos numatytas kompetentingų institucijų veiksmų koordinavimas, 
tačiau kas nutiktų, jei, pavyzdžiui, darbo teisės kontrolės institucija parengtų pranešimą, 
kuriame būtų kritikuojamas darbo organizavimas ar net saugos valdymo sistema?
Be to, pagalbos ir kontrolės priemonėms (žmogiškieji ir finansiniai ištekliai) skiriamas 
nepakankamas dėmesys.

5) Gamtiniai pavojai:  neseniai Fukušimoje įvykusi katastrofa aiškiai parodė, kad norint 
užtikrinti įrenginių, darbuotojų ir gyventojų saugą, nepakanka atsižvelgti tik į su 
technologijomis susijusią riziką, bet reikia paisyti ir visų gamtinių pavojų. 

6) Būsimoji direktyva SEVESO III turi apimti nuostatas dėl pavojingų medžiagų 
transporto. Pavojingos medžiagos, deja, kartais transportuojamos siekiant sumažinti 
SEVESO objektuose laikomas nuolatines atsargas ir taip apeinamos saugos taisyklės, 
susijusios su didžiausiu atsargų kiekiu.
Todėl būtina, kad iš objektų išvežamų pavojingų medžiagų kiekis būtų įtrauktas į nuolatines 
atsargas ir jam būtų taikomi atitinkami teisės aktai. Ši priemonė padeda užtikrinti įrenginių 
valdytojų atsakomybę ir padidinti kelių saugą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Tam tikrai veiklai dėl jos ypatybių ši 
direktyva neturėtų būti taikoma. Tokiai 
veiklai taikomi kiti Sąjungos ar 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis. 

(8) Tam tikrai veiklai dėl jos ypatybių ši 
direktyva neturėtų būti taikoma. Tokiai 
veiklai taikomi kiti Sąjungos ar 
nacionalinės teisės aktai, kuriais 
užtikrinamas lygiavertis apsaugos lygis.
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Vis dėlto Komisija turėtų toliau užtikrinti, 
kad esamoje teisinėje sistemoje neatsirastų 
spragų, ypač susijusių su nauja ir naujo 
tipo rizika, susijusia su kita veikla, o 
prireikus imtųsi tinkamų veiksmų.

Vis dėlto Komisija turėtų toliau užtikrinti, 
kad esamoje teisinėje sistemoje neatsirastų 
spragų, ypač susijusių su nauja ir naujo 
tipo rizika, susijusia su kita veikla, pvz., 
pavojingų medžiagų gabenimu, o prireikus 
imtųsi tinkamų veiksmų.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant darnos su skirtingais teisės aktais, į direktyvos taikymo sritį būtina įtraukti 
gabenimą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kariniams objektams, įrenginiams ar 
sandėliavimo įrenginiams;

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Tiek civilinių, tiek karinių katastrofų padariniai tie patys. Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
karinės įstaigos karinius įrenginius valdytų taip, kad būtų užtikrintas didžiausias gyventojų 
saugumas ir kad rizikos lygis būtų kuo žemiausias.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pavojingų medžiagų vežimui keliais, 
geležinkeliu, vidaus vandenų keliais, jūra 
ir oru ir tarpiniam laikinam jų 
sandėliavimui už šia direktyva 
reglamentuojamų objektų ribų, įskaitant 
pakrovimą ir iškrovimą, perkėlimą į kitas 
transporto priemones ar iš jų dokuose, 

c) pavojingų medžiagų vežimui už šia 
direktyva reglamentuojamų objektų ribų, 
įskaitant pakrovimą ir iškrovimą, 
perkėlimą į kitas transporto priemones ar iš 
jų dokuose, prieplaukose ir manevrinėse 
stotyse;
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prieplaukose ir manevrinėse stotyse;

Or. fr

Pagrindimas

Sandėliavimo klausimas būtinai turi būti įtrauktas į šios direktyvos taikymo sritį, nes 
priešingu atveju gali paplisti sandėliavimas siekiant sumažinti pavojingų cheminių medžiagų 
kiekį įmonėse ir dėl to sumažėtų valstybių narių transporto jungčių saugumas.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pavojingų medžiagų transportavimui 
vamzdynais, įskaitant siurblines, už šia 
direktyva reglamentuojamų objektų ribų;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) mineralų, įskaitant angliavandenilių, 
žvalgybai jūroje ir eksploatavimui;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei valstybė narė mano, kad I priedo 1 
arba 2 dalyje nurodyta pavojinga cheminė 

Išbraukta.
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medžiaga nekelia didelės avarijos 
pavojaus ir gali atitikti įrašymo į I priedo 
3 dalį pagal šio straipsnio 1 dalį kriterijus, 
ji apie tai praneša Komisijai.
Apie tokius pranešimus Komisija 
informuoja 17 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą forumą.

Or. fr

Pagrindimas

Vienoje šalyje pavojingu laikomas produktas kitoje šalyje gali būti laikomas nepavojingu. Dėl 
savo pobūdžio produktas turi būti laikomas pavojingu arba nepavojingu visų valstybių narių 
teritorijoje.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais 
atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai 
tokių objektų sąrašą, įskaitant atitinkamų 
pavojingų medžiagų inventorinį aprašą. 
Atitinkama valstybė narė nurodo 
netaikymo priežastis.

Pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais 
atitinkama valstybė narė pateikia Komisijai 
tokių objektų sąrašą, įskaitant atitinkamų 
pavojingų medžiagų inventorinį aprašą ir 
konkrečių taikomų priemonių pobūdį.
Atitinkama valstybė narė nurodo 
netaikymo priežastis.

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti aiškiai nurodytos įgyvendinimo priemonės.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų objektų atveju - per priimtiną laiką 
iki statybos arba eksploatacijos pradžios;

a) naujiems objektams: per tam reikalingą 
laiką, prieš pradedant statybą ar ūkinę 
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veiklą arba prieš pradedant eksploatuoti;

Or. fr

Pagrindimas

Saugumo klausimas turi būti įtrauktas į objektų koncepciją ne vėliau kaip prieš pradedant 
juos naudoti.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paskesnių objektų atveju – per vienus 
metus nuo datos, kurią objektui pradedama 
taikyti ši direktyva.

c) paskesnių objektų atveju – nuo datos, 
kurią objektui pradedama taikyti ši 
direktyva.

Or. fr

Pagrindimas

Palikti vienų metų terminą reikštų, kad tuos metus nebūtų užtikrintos optimalios saugumo 
sąlygos. Tai yra nepriimtina.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) reikšmingą pavojingos cheminės 
medžiagos, nurodytos pagal 1 dalį veiklos 
vykdytojo pateiktame pranešime, kiekio 
padidėjimą arba reikšmingą jos pobūdžio 
arba fizinio būvio pasikeitimą, arba bet 
kokį proceso, kuriam ji naudojama, pokytį,

a) reikšmingą arba bet kuriuo atveju 
didesnį nei 10 % pavojingos cheminės 
medžiagos, nurodytos pagal 1 dalį veiklos 
vykdytojo pateiktame pranešime, kiekio 
padidėjimą arba reikšmingą jos pobūdžio 
arba fizinio būvio pasikeitimą, arba bet 
kokį proceso, kuriam ji naudojama, pokytį,

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia patikslinti padidėjimo dalį, kad būtų aiškus teisės aktų leidėjo ketinimas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų objektų atveju - per priimtiną laiką 
iki statybos arba eksploatacijos pradžios;

a) naujų objektų atveju - per priimtiną laiką 
iki statybos pradžios;

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 8 pakeitimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paskesnių objektų atveju – per vienus 
metus nuo datos, kurią objektui pradedama 
taikyti ši direktyva.

c) paskesnių objektų atveju – nuo datos, 
kurią objektui pradedama taikyti ši 
direktyva.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 pakeitimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įsteigtų šių įmonių darbdavių ir 
darbuotojų atstovų konsultacijų organus, 
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kurie rinktųsi ne rečiau kaip kartą per 
metus, tai pat šių įmonių darbdavių ir 
darbuotojų atstovų ir šių įmonių gamybos 
vietoje dirbančių subrangovų darbdavių ir 
darbuotojų atstovų konsultacijų organus, 
kurie rinktųsi ne rečiau kaip kas pusę 
metų.

Or. fr

Pagrindimas

Darbuotojų vaidmuo ir vieta saugumo procese visuotinai pripažįstami. Todėl reikia priimti 
konkrečias nuostatas, kad darbuotojų patirtis būtų veiksmingai panaudota bendro saugumo 
labui.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) įrodyta, kad projektuojant, statant, 
eksploatuojant, prižiūrint visus įrenginius, 
sandėlius, įrangą ir visą su jos 
eksploatavimu susijusią infrastruktūrą, 
kurie susiję su didelių avarijų objekte 
pavojumi, buvo deramai laikomasi saugos 
ir patikimumo principo;

c) įrodyta, kad projektuojant, statant, 
eksploatuojant, prižiūrint visus įrenginius, 
sandėlius, įrangą ir visą su jos 
eksploatavimu susijusią infrastruktūrą, 
kurie susiję su didelių avarijų objekte 
pavojumi, buvo deramai laikomasi saugos 
ir patikimumo principo ir kad juos 
patvirtino kompetentinga institucija;

Or. fr

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugos ataskaita siunčiama 
kompetentingai institucijai:

3. Saugos ataskaita, prieš tai ją pateikus 
darbuotojų atstovams, siunčiama 
kompetentingai institucijai:
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Or. fr

Pagrindimas

Darbuotojų vaidmuo ir vieta saugumo procese visuotinai pripažįstami. Todėl reikia priimti 
konkrečias nuostatas, kad darbuotojų patirtis būtų veiksmingai panaudota bendro saugumo 
labui.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujų objektų atveju - per priimtiną laiką 
iki statybos arba eksploatacijos pradžios;

a) naujų objektų atveju - per priimtiną laiką 
iki statybos pradžios;

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 8 pakeitimą.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paskesnių objektų atveju – per vienus 
metus nuo datos, kurią objektui pradedama 
taikyti ši direktyva.

c) paskesnių objektų atveju – nuo datos, 
kurią objektui pradedama taikyti ši 
direktyva.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. 9 pakeitimą.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad žemesnės 
pakopos objektų veiklos vykdytojai 
kompetentingai institucijai paprašius 
pateiktų pakankamai žemėtvarkos 
reikmėms būtinos informacijos apie 
objekto keliamą riziką.

Valstybės narės užtikrina, kad žemesnės 
pakopos objektų veiklos vykdytojai 
kompetentingai institucijai paprašius 
pateiktų žemėtvarkos reikmėms jos 
nuomone būtiną informaciją apie objekto 
keliamą riziką.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl reikiamos informacijos kiekio ir kokybės turi spręsti kompetentinga institucija, kad ji 
galėtų susidaryti tikslią nuomonę apie objekto saugumo lygį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ankstyvame sprendimo priėmimo etape 
arba vėliausiai tada, kai tik galima 
pagrįstai suteikti informaciją, visuomenė 
informuojama pateikiant viešus pranešimus 
arba kitomis tinkamomis priemonėmis, 
įskaitant elektroninę žiniasklaidą, apie:

Ankstyvame sprendimo priėmimo etape 
arba vėliausiai iki darbų pradžios
visuomenė informuojama pateikiant viešus 
pranešimus arba kitomis tinkamomis 
priemonėmis, įskaitant elektroninę 
žiniasklaidą, apie:

Or. fr

Pagrindimas

Objektų saugumo klausimas turi būti įtrauktas nuo jų kūrimo ir ne vėliau kaip prieš 
pradedant juos naudoti.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) prašytų darbuotojų atstovų pateikti 
nuomonę ir ją perduotų kompetentingoms 
institucijoms.

Or. fr

Pagrindimas

Darbuotojų vaidmuo ir vieta saugumo procese visuotinai pripažįstami. Todėl reikia priimti 
konkrečias nuostatas, kad darbuotojų patirtis būtų veiksmingai panaudota bendro saugumo 
labui.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) imtųsi visų priemonių, kad 
nukentėjusiuosius informuotų apie jų 
teises; ir

Or. fr

Pagrindimas

Nukentėjusieji turi būti pripažinti ir jiems turi būti suteikta pagalba. Tuo siekiama nauju 15a 
straipsniu, kuriame turi būti nurodytos nukentėjusių teisės prieš šią direktyvą įgyvendinant.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Nukentėjusiųjų statusas
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Ne vėliau kaip 2012 m. birželio 1 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia nukentėjusiųjų teisių ir statuso 
ataskaitą ir, prireikus, prideda 
atitinkamus teisėkūros pasiūlymus.
Šioje ataskaitoje nustatomos asmenų, 
kurie nukentėjo avarijose, susijusiose su 
pavojingomis medžiagomis, teisės ir 
statusas, t. y.:
– minimali kompensacija, kuri teikiama 
skubiai ir proporcingai fizinei, moralinei 
ar materialinei žalai, kurią nukentėjusieji 
patyrė susijusios įmonės patalpoje arba už 
jos ribų prieš tai, kai buvo aiškiai 
nustatytos jų teisės;
– kompensacijos nukentėjusiesiems 
mokėjimas ir patirtos žalos registravimas.

Or. fr

Pagrindimas

Nukentėjusieji turi būti pripažinti ir jiems turi būti suteikta pagalba. To siekiama šiuo nauju 
straipsniu, kuriame turi būti nurodytos nukentėjusiųjų teisės prieš pradedant įgyvendinti šią 
direktyvą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šio straipsnio 1–4 dalyse nurodyta 
informacija, laikantis tų pačių terminų, 
perduodama objektų, kuriuose taikomos 
tos pačios procedūros arba naudojami tie 
patys produktai, kurie siejami su avarija, 
darbuotojų atstovams. Ši informacija taip 
pat perduodama subrangovų, veikiančių 
avarijos vietoje, darbuotojų ir darbdavių 
atstovams , jei sužeidžiamas subrangovų 
darbuotojas.

Or. fr
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Pagrindimas

Darbuotojų vaidmuo ir vieta saugumo procese visuotinai pripažįstami. Todėl reikia priimti 
konkrečias nuostatas, kad darbuotojų patirtis būtų veiksmingai panaudota bendro saugumo 
labui. Taip pat būtina įtraukti subrangovus.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali uždrausti eksploatuoti 
ar pradėti eksploatuoti bet kokį objektą, 
įrenginį ar sandėlį ar bet kurią jų dalį, jei 
veiklos vykdytojas per nurodytą laiką nėra 
pateikęs pranešimo, ataskaitų ar kitos 
direktyva reikalaujamos informacijos.

Valstybės narės draudžia eksploatuoti ar 
pradėti eksploatuoti bet kokį objektą, 
įrenginį ar sandėlį ar bet kurią jų dalį, jei 
veiklos vykdytojas per nurodytą laiką nėra 
pateikęs pranešimo, ataskaitų ar kitos 
direktyva reikalaujamos informacijos.

Or. fr

Pagrindimas

Saugumas yra valdžios institucijų prioritetas. Negalima leisti, kad jis būtų tik pasirinkimas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi 3 dalyje nurodytais 
patikrinimų planais, kompetentinga 
institucija reguliariai sudaro visų objektų 
planinių patikrinimų programas, kuriose 
numatomas patikrinimų vietoje dažnumas 
atsižvelgiant į skirtingus objektų tipus.

Remdamasi 3 dalyje nurodytais 
patikrinimų planais, kompetentinga 
institucija reguliariai sudaro visų objektų 
planinių patikrinimų programas, kuriose 
numatomas patikrinimų vietoje dažnumas 
atsižvelgiant į skirtingus objektų tipus. 
Darbuotojų atstovai taip pat dalyvauja 
šiuose patikrinimuose.

Or. fr

Pagrindimas

Darbuotojų vaidmuo ir vieta saugumo procese visuotinai pripažįstami. Todėl reikia priimti 
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konkrečias nuostatas, kad darbuotojų patirtis būtų veiksmingai panaudota bendro saugumo 
labui.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpis tarp dviejų patikrinimų vietoje, 
kuris nustatomas atsižvelgiant į sisteminį 
atitinkamų objektų didelės avarijos pavojų 
vertinimą, aukštesnės pakopos objektų 
atveju yra ne ilgesnis kaip vieneri metai, o
žemesnės pakopos objektų atveju – ne 
ilgesnis kaip treji metai. Jei per 
patikrinimą nustatytas didelis šios 
direktyvos nuostatų pažeidimas, per šešis 
mėnesius atliekamas papildomas 
patikrinimas vietoje.

Laikotarpis tarp dviejų patikrinimų vietoje 
nustatomas atsižvelgiant į sisteminį 
atitinkamų objektų didelės avarijos pavojų
vertinimą. Aukštesnės pakopos objektai 
tikrinami mažiausiai du kartus per metus, 
apie vieną iš šių patikrinimų iš anksto 
nepranešama. Žemesnės pakopos objektų 
atveju patikrinimai vykdomi bent vieną 
kartą per dvejus metus. Jei per patikrinimą 
nustatytas didelis šios direktyvos nuostatų 
pažeidimas, per šešis mėnesius atliekamas 
papildomas patikrinimas vietoje. Jeigu per 
tokį patikrinimą nustatoma, kad 
direktyvos nuostatos toliau pažeidžiamos, 
veiklos vykdytojui pradedamos taikyti 
skubios priemonės, kurios turėtų 
sumažinti pasekmes ir kuriomis galėtų 
būti net sustabdoma susijusio objekto 
veikla.

Or. fr

Pagrindimas

Vykdant prevencijos politiką itin svarbu užtikrinti patikrinimų dažnumą.  Kadangi svarbu 
atsižvelgti į objektų pavojingumo laipsnį, aukštesnės pakopos objektai turėtų būti tikrinami du 
kartus per metus, įskaitant vieną patikrinimą, apie kurį iš anksto nepranešama.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Per du mėnesius nuo kiekvieno 
patikrinimo vietoje kompetentinga 

7. Per du mėnesius nuo kiekvieno 
patikrinimo vietoje kompetentinga 
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institucija veiklos vykdytojui pateikia 
patikrinimo išvadas ir nurodo visus 
veiksmus, kurių jis turi imtis.
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
veiklos vykdytojas visus šiuos reikiamus 
veiksmus įgyvendintų per priimtiną 
laikotarpį nuo pranešimo gavimo.

institucija veiklos vykdytojui pateikia 
patikrinimo išvadas ir nurodo visus 
veiksmus, kurių jis turi imtis.
Kompetentinga institucija užtikrina, kad 
veiklos vykdytojas po pranešimo gavimo 
įgyvendintų visus šiuos reikiamus 
veiksmus, bet ne vėliau, kaip iki kito 
planuojamo patikrinimo.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia tiksliau nustatyti pagrįstą laikotarpį siekiant aiškiau nurodyti teisės akto rengėjo 
norus.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
pakankamai darbuotojų, turinčių įgūdžių ir 
kvalifikacijos veiksmingai atlikti 
patikrinimus. Valstybės narės skatina 
kompetentingas institucijas nustatyti 
keitimosi patirtimi ir žinių kaupimo 
sistemas bei priemones, taip pat, jei 
taikytina, dalyvauti tokiose sistemose 
Sąjungos lygmeniu.

9. Valstybės narės užtikrina ir garantuoja, 
kad būtų pakankamai darbuotojų, turinčių 
įgūdžių ir kvalifikacijos veiksmingai atlikti 
patikrinimus, kurie nurodomi šiame 
straipsnyje. Valstybės narės skatina 
kompetentingas institucijas nustatyti 
keitimosi patirtimi ir žinių kaupimo 
sistemas bei priemones, taip pat, jei 
taikytina, dalyvauti tokiose sistemose 
Sąjungos lygmeniu.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant, kad sprendimai būtų įgyvendinami veiksmingai, valstybės narės privalo užtikrinti 
pakankamą kvalifikuotų darbuotojų, kurie gali atlikti patikrinimo užduotis, skaičių, taip pat 
užtikrinti, kad šių darbuotojų pakaktų atsižvelgiant į objektų skaičių, t. y. į vykdytinų 
patikrinimų skaičių.



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

LT

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
VI priedo 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šešių žmonių sužeidimas objekte ir jų
hospitalizavimas bent 24 valandas,

b) vieno žmogaus sužeidimas objekte ir jo
hospitalizavimas bent 24 valandas,

Or. fr

Pagrindimas

Laikantis atsargumo principo, kiekvieną kartą, kai žmogus yra sužeidžiamas, nepaisant to, ar 
tai įvyko objekte, ar ne, reikia nustatyti avarijos priežastis ir užtikrinti, kad tai nepasikartotų.


