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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas 96/82/EK (t. s. „Seveso II direktīvas”) mērķis ir novērst ar bīstamām vielām 
saistītas avārijas un ierobežot šādu avāriju ietekmi uz cilvēkiem un vidi, šai nolūkā analizējot 
riskus un nosakot attiecīgus drošības pasākumus.

Minētā direktīva attiecas galvenokārt uz tām vielām, kas tiek izmantotas ķīmiskajā 
rūpniecībā. Šis tiesību akts ir piemērojams uzņēmumiem, kuros direktīvā minēto bīstamo 
vielu daudzumi pārsniedz noteiktās robežvērtības. (Aptuveni 10 000 uzņēmumu visā Eiropas 
Savienībā.)

Tā kā ir pieņemta un pēc dažiem gadiem (2015. gada 1. jūnijā) stāsies spēkā Regula (EK) 
Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (turpmāk —
„KMI regula”), Komisijai direktīva bija jāpārskata, un šajā procesā tā nolēma pārskatīt arī 
direktīvas struktūru un galvenos noteikumus, kuri nav grozīti kopš direktīvas pieņemšanas.

Svarīgākās izmaiņas attiecas uz bīstamību veselībai. Iepriekšējā klasifikācijas kategorija „ļoti 
toksisks” ir aizstāta ar jauno kategoriju „akūta toksiskuma 1. kategorija”, un kategorija 
„toksisks” ir iedalīta divās kategorijās — „akūta toksiskuma 2. kategorija” (visi iedarbības 
ceļi) un „akūta toksiskuma 3. kategorija” (iedarbības ceļš caur ādu un ieelpojot).

Iepriekšējās vispārīgākās kategorijas, kuras attiecās uz sprādzienbīstamām, oksidējošām un 
uzliesmojošām vielām, ir aizstātas ar vairākām konkrētākām fiziskās bīstamības kategorijām, 
kas ieviestas ar KMI regulu un kas pirms tam nebija noteiktas. Piemēram, attiecībā uz vides 
apdraudējuma kategoriju Komisija ierosina attiecīgos noteikumus vienkārši transponēt, 
neveicot būtiskas izmaiņas.

Minamas tādas izmaiņas kā jauni noteikumi par sabiedrības pieeju ar drošību saistītai 
informācijai, tiesas pieejamību un līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Parlamentam ir jāatbild uz vienkāršu jautājumu:
Vai runa ir tikai par „kosmētisko remontu”? Vai arī, ņemot vērā kopš 1996. gada notikušās 
avārijas un dabas katastrofas, tiks garantēta lielāka cilvēku, vides un sabiedrības drošība, 
neradot lieku apgrūtinājumu uzņēmumiem?

Konkrētas piezīmes

1. Saskaņā ar direktīvas priekšlikuma tekstu dalībvalstīm ir pārāk daudz iespēju piemērot 
atkāpes, ko vienlīdz var izmantot, arī lai izvairītos no novēršanas principu izpildes, tādēļ šīs 
iespējas būtu jāierobežo.

2. Līdz attiecīgam līmenim ir samazinātas pilnvaras, kas piešķirtas darba ņēmējiem, darba 
ņēmēju ievēlētām struktūrām un darba ņēmēju organizācijām. Atzinīgi vērtējami noteikumi, 
kuri attiecas uz sabiedrības informēšanu un sabiedrisko apspriešanu (13. un 14. pants) vai 
nevalstiskajām organizācijām, jo sevišķi 22. panta noteikumi par tiesas pieejamību. Tas ir 
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svarīgi. Tomēr nekas nav teikts nedz par darba devēju un darba ņēmēju apvienotajām 
struktūrām, nedz par arodbiedrībām. Vienīgā norāde uz personālu ir atrodama 11. pantā par 
operatīvās rīcības plāniem.

Šī „aizmāršība” attiecībā uz darba ņēmējiem ir jānovērš vismaz divu iemeslu dēļ — darba 
ņēmēji ir pirmie, kurus skar avārijas bīstamība, turklāt viņi pārzina „spēles laukumu”, proti, 
potenciāli bīstamo iekārtu darbību, un tas ir obligāti jāņem vērā, lai novēršanas politika būtu 
efektīva.

3. Direktīvā nekas nav teikts par riskiem, kas saistīti ar apakšuzņēmēju pakalpojumu 
izmantošanu. Šeit vietā atgādināt par Total uzņēmumu grupas AZF rūpnīcā Tulūzā notikušā 
sprādziena patiesajiem cēloņiem... Tomēr ar direktīvu nekādi netiek risināts jautājums par 
šādu darījuma attiecību efektivitāti risku novēršanas kontekstā. Direktīvas 11. panta 4. punktā 
ir noteikts, ka, izstrādājot iekšējās operatīvās rīcības plānu, ir jāapspriežas ar personālu, kas 
strādā saskaņā ar ilgtermiņa apakšlīgumiem, un tas arī viss!

4. Direktīvas priekšlikumā ir iekļauti noteikumi par sadarbību ar kompetentajām iestādēm, 
bet kāda tā būs, piemēram, attiecībā uz protokoliem, kurus sastādījušas par darba tiesību aktu 
izpildes uzraudzību atbildīgās iestādes un kuros ir aizrādījumi par darba organizāciju vai pat 
par drošības pārvaldības sistēmu?
Turklāt jānorāda, ka nav likts pietiekams uzsvars uz drošības un kontroles pasākumiem
(gan cilvēkresursu, gan materiālā nodrošinājuma ziņā).

5. Dabiskie riski. Nesen Fukušimā notikusī katastrofa ļoti skaidri apliecināja — ar to vien, ka 
bija ņemti vērā tehnoloģiskie riski, nepietika, lai garantētu iekārtu drošumu, kā arī darba 
ņēmēju un iedzīvotāju drošību, un šāda pieeja noved strupceļā, ja nerēķinās ar visiem 
dabiskajiem riskiem.

6. Topošā Seveso III direktīva ir jāattiecina uz bīstamo vielu pārvadāšanu. Diemžēl 
uzņēmumi, uz kuriem attiecas Seveso direktīva, bīstamo vielu pārvadājumus dažkārt izmanto, 
lai samazinātu savus attiecīgos krājumus. Tādējādi netiek izpildīti ar krājumu robežvērtībām 
saistītie drošības noteikumi.
Tādēļ ar šādu eksternalizēšanu saistītā bīstamo vielu pārvadājumu plūsma būtu jāuzskaita kā 
noteikto krājumu daļa un jāņem vērā, piemērojot attiecīgo regulējumu. Tas ļautu pasūtītājus 
padarīt atbildīgākus un veicinātu satiksmes drošību.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:



PA\867455LV.doc 5/18 PE464.945v01-00

LV

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Direktīvas darbības jomā nav jāiekļauj 
dažas rūpnieciskas darbības savu
specifisko īpašību dēļ. Uz šīm darbībām 
attiecas citi tiesību akti Savienības vai 
valstu līmenī, nodrošinot līdzvērtīgu 
drošības līmeni. Komisijai tomēr būtu 
jāturpina nodrošināt to, lai esošajos 
reglamentējošos noteikumos nebūtu būtisku 
nepilnību, jo īpaši saistībā ar jauniem un 
potenciāliem riskiem, ko rada citas 
darbības, kā arī vajadzības gadījumā 
attiecīgi jārīkojas.

(8) Direktīvas darbības jomā nav jāiekļauj 
dažas rūpnieciskas darbības to specifisko 
īpašību dēļ. Uz šīm darbībām attiecas citi 
tiesību akti Savienības vai valstu līmenī, 
nodrošinot līdzvērtīgu drošības līmeni. 
Tomēr Komisijai arī turpmāk būtu 
jānodrošina, lai esošie reglamentējošie
noteikumi būtu bez būtiskām nepilnībām, jo 
īpaši attiecībā uz jauniem un potenciāliem 
riskiem, ko rada citas darbības, piemēram, 
bīstamo vielu pārvadāšana, un vajadzības 
gadījumā Komisijai būtu attiecīgi jārīkojas.

Or. fr

Pamatojums

Lai dažādie tiesību akti būtu saskaņoti, šī direktīva ir jāattiecina arī uz pārvadājumiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) militāriem uzņēmumiem, objektiem vai 
glabātavām;

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Civila vai militāra katastrofa, bet rezultāts tāds pats. Dalībvalstīm sadarbībā ar militārajām 
struktūrām ir jāpārliecinās, ka militāro iekārtu ekspluatācija ir maksimāli droša 
iedzīvotājiem un ka ir panākts minimāls riska līmenis.
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Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) bīstamo vielu pārvadājumiem un 
pagaidu glabāšanu uz autoceļu, dzelzceļa, 
iekšzemes ūdensceļu, jūras vai gaisa 
satiksmes transporta līdzekļiem ārpus 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, arī iekraušanu un izkraušanu vai 
transportēšanu uz citiem 
transportlīdzekļiem vai no tiem dokos, 
piestātnēs vai šķirotavās;

c) bīstamo vielu pārvadājumiem ārpus 
uzņēmumiem, uz kuriem attiecas šī 
direktīva, arī iekraušanu un izkraušanu vai 
transportēšanu uz citiem 
transportlīdzekļiem vai no tiem dokos, 
piestātnēs vai šķirotavās;

Or. fr

Pamatojums

Direktīva ir obligāti jāpiemēro arī glabāšanai, pretējā gadījumā var palielināties risks, ka 
glabāšana tiek izmantota, lai samazinātu uzņēmumu bīstamo vielu krājumus, un tas var 
apdraudēt dalībvalstu transporta infrastruktūras drošumu.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) bīstamo vielu transportu pa 
cauruļvadiem, arī uz sūkņu stacijām, kas 
atrodas ārpus uzņēmumiem, uz kuriem 
attiecas šī direktīva;

svītrots

Or. fr



PA\867455LV.doc 7/18 PE464.945v01-00

LV

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

f) minerālizejvielu, tostarp ogļūdeņražu, 
izpēti un ieguvi atklātā jūrā;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja dalībvalsts uzskata, ka I pielikuma 
1. vai 2. daļā norādītās bīstamās vielas 
nevar izraisīt radīt lielu avāriju bīstamību 
un tās saskaņā ar šā panta 1. punktu var 
iekļaut sarakstā I pielikuma 3. daļā, 
attiecīgā dalībvalsts par to informē 
Komisiju.

svītrots

Komisija par šādiem paziņojumiem 
informē 17. panta 2. punktā minēto 
forumu.

Or. fr

Pamatojums

Produktu, kas vienā valstī atzīts par bīstamu, nevar citā valstī reģistrēt kā nekaitīgu. Vai nu 
produkts, ņemot vērā tā īpašības, tiek atzīts par bīstamu un par tādu tiek uzskatīts visu 
dalībvalstu teritorijā, vai arī tas visās dalībvalstīs tiek atzīts par nekaitīgu.
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Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta pirmajā daļā minētajos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šādu uzņēmumu sarakstu kopā ar 
attiecīgo bīstamo vielu uzskaitījumu. 
Attiecīgā dalībvalsts norāda atbrīvojuma 
pamatojumu.

Šā punkta pirmajā daļā minētajos 
gadījumos attiecīgā dalībvalsts iesniedz 
Komisijai šādu uzņēmumu sarakstu kopā ar 
attiecīgo bīstamo vielu uzskaitījumu, 
norādot, kādi īpaši nosacījumi ir 
piemēroti. Attiecīgā dalībvalsts norāda 
atbrīvojuma pamatojumu.

Or. fr

Pamatojums

Ir precīzi jānorāda, tieši kādi nosacījumi ir piemēroti.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu sākšanas;

Or. fr

Pamatojums

Drošības apsvērumi ir jāiekļauj uzņēmuma koncepcijā krietnu laiku pirms tā darbības 
uzsākšanas.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem 
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vienu gadu pēc dienas, kad attiecīgajam 
uzņēmumam tiek piemērota šī direktīva.

dienā, kad attiecīgajam uzņēmumam tiek 
piemērota šī direktīva.

Or. fr

Pamatojums

Ja tiek saglabāts viena gada termiņš, tas nozīmē, ka attiecīgajā gadā nebūs optimālu drošības 
apstākļu. Tas nav pieņemami.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tās klātesošās bīstamās vielas daudzums, 
kas norādīta paziņojumā, ko operators 
iesniedzis atbilstīgi 1. punktam, vērā 
ņemami palielinās, vai būtiski mainās 
vielas īpašības vai fizikālais stāvoklis, vai 
mainās procesi, kuros to izmanto,

a) tās klātesošās bīstamās vielas daudzums, 
kas norādīta paziņojumā, kuru operators 
iesniedzis atbilstīgi 1. punktam, vērā 
ņemami palielinās vai jebkurā gadījumā 
tad, ja tas palielinās vairāk nekā par 
10 %, vai būtiski mainās vielas īpašības vai 
fizikālais stāvoklis, vai mainās procesi, 
kuros to izmanto,

Or. fr

Pamatojums

Lai skaidri paustu likumdevēja nodomu, ir jāprecizē palielinājuma apjoms.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības
sākšanas;

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
savlaicīgi pirms būvdarbu sākšanas;

Or. fr
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Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem 
vienu gadu pēc dienas, kad attiecīgajam 
uzņēmumam tiek piemērota šī direktīva.

c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem 
dienā, kad attiecīgajam uzņēmumam tiek 
piemērota šī direktīva.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) izveido šo uzņēmumu darba devēju un 
darba ņēmēju apspriešanās struktūras, 
kas rīko sanāksmes vismaz reizi gadā, kā 
arī apspriešanās struktūras, kurās 
pārstāvēti šo uzņēmumu darba devēji un 
darba ņēmēji, no vienas puses, un šo 
uzņēmumu teritorijā strādājošo 
apakšuzņēmēju darba devēji un 
darbinieki, no otras puses, un kuru 
sanāksmes tiek rīkotas reizi 6 mēnešos.

Or. fr

Pamatojums

Netiek apšaubīta darba ņēmēju loma un vieta drošības procesos. Tādēļ ir jāveic konkrēti 
pasākumi, kas ļautu kopējās drošības garantēšanai efektīvāk izmantot darba ņēmēju 
zināšanas.
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Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) lai parādītu, ka tādu objektu, glabātavu, 
iekārtu un objekta ekspluatācijai vajadzīgo 
infrastruktūru projektēšanā, būvē, 
ekspluatācijā un uzturēšanā, kas 
uzņēmumā saistīti ar lielu avāriju 
bīstamību, pietiekami ņemti vērā drošības 
un izturības aspekti;

c) lai parādītu, ka, projektējot, būvējot, 
ekspluatējot un uzturot ar lielu avāriju 
bīstamību saistītus uzņēmuma objektus, 
glabātavas, iekārtas un to ekspluatācijai
vajadzīgo infrastruktūru, ir pietiekami 
ņemti vērā drošības un izturības aspekti un 
ka kompetentā iestāde tos ir 
apstiprinājusi;

Or. fr

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Drošības pārskats kompetentajai iestādei 
jānosūta šādos termiņos:

3. Pēc tam, kad ar drošības pārskatu ir 
iepazinušies darba ņēmēju pārstāvji, tas 
kompetentajai iestādei jānosūta šādos 
termiņos:

Or. fr

Pamatojums

Netiek apšaubīta darba ņēmēju loma un vieta drošības procesos. Tādēļ ir jāveic konkrēti 
pasākumi, kas ļautu kopējās drošības garantēšanai efektīvāk izmantot darba ņēmēju 
zināšanas.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami a) par jauniem uzņēmumiem pietiekami 
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savlaicīgi pirms būvdarbu vai darbības
sākšanas;

savlaicīgi pirms būvdarbu sākšanas;

Or. fr

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 8.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem 
vienu gadu pēc dienas, kad attiecīgajam 
uzņēmumam tiek piemērota šī direktīva.

c) par turpmāk iekļautajiem uzņēmumiem 
dienā, kad attiecīgajam uzņēmumam tiek 
piemērota šī direktīva.

Or. fr

Pamatojums

Skatīt grozījumu Nr. 9.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka zemāka līmeņa 
uzņēmumu operatori pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma sniedz pietiekamu
informāciju par riskiem, ko rada 
attiecīgais uzņēmums, un ir vajadzīga 
zemes izmantošanas plānošanas 
vajadzībām.

Dalībvalstis nodrošina, ka zemāka līmeņa 
uzņēmumu operatori pēc kompetentās 
iestādes pieprasījuma zemes izmantošanas 
plānošanas vajadzībām sniedz informāciju, 
ko tie uzskata par nepieciešamu attiecībā 
uz riskiem, kuri saistīti ar attiecīgo 
uzņēmumu.

Or. fr

Pamatojums

Kompetentajai iestādei ir jāizlemj, kāda satura informācija kādā apjomā tai ir nepieciešama, 
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lai gūtu skaidru priekšstatu par uzņēmumā panākto drošības līmeni.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sabiedrību ar publisku paziņojumu vai citā 
piemērotā veidā, arī izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, ja tie ir 
pieejami, lēmuma pieņemšanas agrīnā 
posmā vai vēlākais, tiklīdz pamatoti 
iespējams šādu informāciju sniegt,
informē par šādiem jautājumiem:

Sabiedrību ar publisku paziņojumu vai citā 
piemērotā veidā, arī izmantojot 
elektroniskos saziņas līdzekļus, ja tie ir 
pieejami, lēmuma pieņemšanas agrīnā 
posmā vai vēlākais pirms darbības 
sākšanas informē par šādiem jautājumiem:

Or. fr

Pamatojums

Drošības apsvērumi ir jāiekļauj uzņēmuma koncepcijā krietnu laiku pirms tā darbības 
uzsākšanas.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) jāapspriežas ar darba ņēmēju 
pārstāvjiem un viņu viedoklis jādara 
zināms kompetentajām iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

Netiek apšaubīta darba ņēmēju loma un vieta drošības procesos. Tādēļ ir jāveic konkrēti 
pasākumi, kas ļautu kopējās drošības garantēšanai efektīvāk izmantot darba ņēmēju 
zināšanas.
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Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) dara visu iespējamo, lai informētu 
cietušos par viņu tiesībām, un

Or. fr

Pamatojums

Ir jānoskaidro cietušo personības un jāsniedz viņiem atbalsts. Ar šādu mērķi ir ierosināts 
jaunais 15.a pants, ar ko nosaka cietušo tiesības, pirms tiek sākta šīs direktīvas piemērošana.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Cietušo statuss

Ne vēlāk kā 2012. gada 1. jūnijā Komisija 
iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei ziņojumu par cietušo tiesībām 
un viņu statusu, vajadzības gadījumā 
pievienojot attiecīgus likumdošanas 
priekšlikumus.
Šajā ziņojumā konkrēti raksturo to 
personu tiesības un statusu, kas cietušas 
ar bīstamām vielām saistītu avāriju 
rezultātā, un tiesībās paredz:
– obligātās kompensācijas apjomu, kas 
izmaksājama nekavējoties un ir samērīga 
ar cietušajiem nodarīto fizisko, morālo un 
materiālo kaitējumu, neatkarīgi no tā, vai 
tas radies attiecīgajā uzņēmumā vai ārpus 
tā, un kas cietušajiem pienākas, pirms ir 
noteiktas galīgās tiesības;
– atbildību par maksājumu veikšanu un 
cietušajiem nodarītā kaitējuma 
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konstatēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānoskaidro cietušo personības un jāsniedz viņiem atbalsts. Tādēļ ir ierosināts šis jaunais 
pants, ar ko nosaka cietušo tiesības, pirms tiek sākta šīs direktīvas piemērošana.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šā panta 1.–4. punktā minētā 
informācija tādos pašos termiņos tiek 
sniegta to uzņēmumu darba ņēmēju 
pārstāvjiem, kuros tiek izmantoti tie paši 
procesi vai tie paši produkti, kas izraisījuši 
attiecīgo avāriju. Šī informācija 
nekavējoties tiek sniegta arī avārijas vietā 
strādājošo apakšuzņēmēju darba devēju 
un darba ņēmēju pārstāvjiem, ja ir cietis 
kāds no šo uzņēmumu darba ņēmējiem.

Or. fr

Pamatojums

Netiek apšaubīta darba ņēmēju loma un vieta drošības procesos. Tādēļ ir jāveic konkrēti 
pasākumi, kas ļautu kopējās drošības garantēšanai efektīvāk izmantot darba ņēmēju 
zināšanas. Jāiekļauj arī līgumslēdzēju uzņēmumi.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var aizliegt uzņēmumu, 
objektu, glabātavu vai to daļu ekspluatāciju 
vai nodošanu ekspluatācijā, ja operators 
laikus nav iesniedzis šajā direktīvā 
norādītos paziņojumus, pārskatus vai citu 

Dalībvalstis aizliedz uzņēmumu, objektu, 
glabātavu vai to daļu ekspluatāciju vai 
nodošanu ekspluatācijā, ja operators laikus 
nav iesniedzis šajā direktīvā norādītos 
paziņojumus, pārskatus vai citu 
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informāciju. informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Drošība ir valsts iestāžu rīcības prioritāte. To nevar padarīt par mainīgu lielumu.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz 3. punktā paredzētajiem 
inspekciju plāniem, kompetentā iestāde 
regulāri izstrādā plānoto inspekciju 
programmas visiem uzņēmumiem, nosakot 
arī dažādu veidu uzņēmumu apmeklējumu 
biežumu.

Pamatojoties uz 3. punktā paredzētajiem 
inspekciju plāniem, kompetentā iestāde 
regulāri izstrādā plānoto inspekciju 
programmas visiem uzņēmumiem, nosakot 
arī dažādu veidu uzņēmumu apmeklējumu 
biežumu. Apmeklējumos klātesošo 
personu sastāvā ir darba ņēmēju 
pārstāvji.

Or. fr

Pamatojums

Netiek apšaubīta darba ņēmēju loma un vieta drošības procesos. Tādēļ ir jāveic konkrēti 
pasākumi, kas ļautu kopējās drošības garantēšanai efektīvāk izmantot darba ņēmēju 
zināšanas.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Konkrēta uzņēmuma apmeklējumu 
periodiskumu nosaka, ņemot vērā 
sistemātisku lielas avārijas bīstamības 
novērtējumu, un augstāka līmeņa 
uzņēmumiem tas nedrīkst pārsniegt vienu 
gadu, zemāka līmeņa uzņēmumiem 
attiecīgi trīs gadus. Ja inspekcijā 
identificēta būtiska neatbilstība šīs 

Konkrēta uzņēmuma apmeklējumu 
periodiskumu nosaka, ņemot vērā
sistemātisku lielas avārijas bīstamības 
novērtējumu. Augstāka līmeņa uzņēmumi
ir jāapmeklē vismaz divas reizes gadā, no 
tām vienu reizi bez iepriekšēja pieteikuma. 
Zemāka līmeņa uzņēmumi ir jāapmeklē 
vismaz reizi divos gados. Ja inspekcijā 
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direktīvas prasībām, sešu mēnešu laikā 
jāveic papildu apmeklējums.

identificēta būtiska neatbilstība šīs 
direktīvas prasībām, sešu mēnešu laikā 
jāveic papildu apmeklējums. Ja papildu 
apmeklējuma laikā tiek konstatēts, ka 
neatbilstība joprojām pastāv, operatoram 
nosaka pienākumu nekavējoties rīkoties, 
lai neatbilstību novērstu, kas var nozīmēt 
pat attiecīgā objekta darbības apturēšanu.

Or. fr

Pamatojums

Apmeklējumu biežums ir novēršanas politikai būtiski svarīgs rādītājs. Tas jāpielāgo 
uzņēmumu bīstamības pakāpei, tādēļ augstāka līmeņa uzņēmumu apmeklēšana divas reizes 
gadā, no tām vienu reizi bez iepriekšēja pieteikuma, nav pārmērīgi augsta prasība.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Kompetentā iestāde divu mēnešu laikā 
pēc katra objekta apmeklējuma operatoram 
paziņo secinājumus par apmeklējumu un 
identificētās nepieciešamās darbības. 
Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
operators pietiekami īsā laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas veic visas 
nepieciešamās darbības.

7. Kompetentā iestāde divu mēnešu laikā 
pēc katra objekta apmeklējuma operatoram 
paziņo secinājumus par apmeklējumu un 
identificētās nepieciešamās darbības. 
Kompetentā iestāde nodrošina, ka 
operators pēc paziņojuma saņemšanas un 
ne vēlāk kā līdz nākamajam plānotajam 
apmeklējumam veic visas nepieciešamās 
darbības.

Or. fr

Pamatojums

Lai skaidri paustu likumdevēja nodomu, ir jāprecizē, kāds laikposms tiek uzskatīts par 
pieņemamu.
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Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Dalībvalstis nodrošina, lai pietiekamā 
skaitā būtu pieejams personāls ar prasmēm 
un kvalifikāciju, kas vajadzīga efektīvai 
inspekciju veikšanai. Dalībvalstis rosina 
kompetentās iestādes nodrošināt 
mehānismus un instrumentus pieredzes 
apmaiņai un zināšanu apvienošanai, un 
attiecīgos gadījumos piedalīties šādos 
mehānismos Savienības līmenī.

9. Dalībvalstis nodrošina un garantē to, ka
pietiekamā skaitā ir pieejams personāls ar 
prasmēm un kvalifikāciju, kas vajadzīga 
efektīvai šajā pantā noteikto inspekciju 
veikšanai. Dalībvalstis rosina kompetentās 
iestādes nodrošināt mehānismus un 
instrumentus pieredzes apmaiņai un 
zināšanu apvienošanai un attiecīgos 
gadījumos piedalīties šādos mehānismos 
Savienības līmenī.

Or. fr

Pamatojums

Pieņemto lēmumu efektīvas izpildes nolūkā dalībvalstīm ir jānodrošina, lai inspekciju 
veikšanai tām būtu pietiekams skaits kvalificētu darba ņēmēju, un šis skaits jāpielāgo 
attiecīgo uzņēmumu skaitam, tātad arī veicamo apmeklējumu skaitam.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
VI pielikums – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) uzņēmumā ievainoti seši cilvēki, kas 
hospitalizēti vismaz uz 24 stundām;

b) uzņēmumā ievainots viens cilvēks, kas 
hospitalizēts vismaz uz 24 stundām;

Or. fr

Pamatojums

Ievērojot piesardzības principu, avārijas iemesli ir jānoskaidro par katru, arī uzņēmumā, 
ievainotu personu un jānodrošina, lai avārija neatkārtojas.


