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BEKNOPTE MOTIVERING

Richtlijn 96/82/EG, de zogenaamde "Seveso II-richtlijn", heeft tot doel zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken te voorkomen en de gevolgen van zulke ongevallen 
voor mens en milieu te beperken middels risicoanalyse en het nemen van adequate 
voorzorgsmaatregelen.

De stoffen die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen worden vooral in de 
chemische industrie gebruikt. Deze wetgeving is van toepassing op inrichtingen waar in de 
richtlijn bedoelde gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in hoeveelheden groter dan de 
vastgestelde grenswaarden (het gaat om circa 10.000 inrichtingen in de EU).

De Commissie heeft besloten van de herziening die noodzakelijk is geworden door de 
vaststelling en komende inwerkingtreding (1 juni 2015) van Verordening (EG) nr. 1272/2008 
betreffende de indeling, etikettering, en verpakking van stoffen en mengsels (hierna de CLP-
verordening te noemen), waarnaar de richtlijn verwijst,  gebruik te maken om ook de structuur 
en de belangrijkste bepalingen van de richtlijn die sedert de goedkeuring ervan niet zijn 
gewijzigd, te herzien.  

De belangrijkste wijzigingen betreffen de gevaren voor de gezondheid. De voormalige 
categorie "Zeer toxisch" is vervangen door de nieuwe categorie "Acuut toxisch categorie 1" 
en de voormalige categorie "Toxisch" in onderverdeeld in "Acuut toxisch categorie 2" (alle 
wijzen van blootstelling) en "Acuut toxisch categorie 3" (dermaal en bij inademing).

Meerdere specifiekere CLP-categorieën voor fysische gevaren die bij de CLP-verordening
zijn ingevoerd en voorheen niet bestonden, komen in de plaats van de algemenere oude 
categorieën voor ontplofbare, oxiderende en ontvlambare stoffen. De Commissie stelt 
hiervoor, alsook voor de categorie milieugevaren, eenvoudigweg een omzetting zonder grote 
wijzigingen voor. 

Andere voorgestelde wijzigingen zijn onder meer nieuwe regelgeving voor de toegang van het 
publiek tot veiligheidsinformatie, toegang tot de rechter en participatie in het 
besluitvormingsproces. 

Standpunt van de rapporteur

De vraag die het Parlement zich stelt is simpel:
Is dit louter een facelift? Of gaan we, gezien de ongevallen en natuurrampen die zich sedert 
1996 hebben voorgedaan, in de richting van meer veiligheid voor de mens, het milieu en de 
samenleving, zonder onnodige obstakels te creëren voor de industrie? 

Bijzondere opmerkingen.

1)  De tekst geeft de lidstaten veel te veel ruimte voor afwijkingen, waardoor zij ook teveel 
ruimte krijgen om de preventiebeginselen te omzeilen; deze ruimte moet dan ook worden 
beperkt.
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2) De prerogatieven van de werknemers, hun gekozen organen en hun organisaties worden 
tot een minimum beperkt. Er is een belangrijke plaats ingeruimd voor informatie en 
raadpleging van het publiek (artikelen 12 en 13) of de ngo's, met name in artikel 22 
betreffende de toegang tot de rechter. Dat is inderdaad belangrijk. Maar er wordt met geen 
woord gerept over paritaire organen, noch over vakbonden. Naar het personeel wordt slechts 
terloops verwezen en wel in artikel 11 betreffende noodplannen.

Deze omissie van de werknemers dient te worden rechtgezet om ten minste twee redenen: zij 
zijn de eerste betrokkenen én zij beschikken over "werkvloer"-kennis van de werking van  
potentieel gevaarlijke installaties, een cruciaal element voor een doeltreffend preventiebeleid. 

3) In de richtlijn wordt geen enkele melding gemaakt van de aan onderaanneming verbonden 
gevaren.  In dit verband zij herinnerd aan de diepere oorzaken van de ontploffing van de AZF 
Total-fabriek in Toulouse. In de richtlijn wordt evenwel geenszins ingegaan op de kwestie 
van de doeltreffendheid van zulke contractuele regelingen bij risicopreventie. Alleen in artikel 
11, lid 4 is sprake van raadpleging van onderaannemers met langlopende contracten bij de 
opstelling van interne noodplannen!

4) Het voorstel voorziet in coördinatie met de bevoegde autoriteiten,  maar wat gebeurt er 
bij voorbeeld, wanneer de arbeidsinspectieautoriteiten met een verslag komen waarin de 
werkorganisatie en het veiligheidsbeheerssysteem worden bekritiseerd? 
Voorts wordt onvoldoende verwezen naar (menselijke en materiële) hulp- en 
controlemiddelen.

5) Natuurlijke risico's: De recente ramp van Fukushima heeft duidelijk aangetoond dat 
systemen waarin uitsluitend rekening wordt gehouden met technologische risico's niet 
toereikend zijn om de veiligheid van de installaties, de werknemers en de bevolkingen te 
garanderen, wanneer allerlei natuurlijke risico's volledig buiten beschouwing worden gelaten.

6) De toekomstige Seveso III-richtlijn dient bepalingen te bevatten betreffende het vervoer 
van gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen worden helaas soms naar elders verplaatst om de 
hoeveelheid vaste opslag bij Seveso-ondernemingen te reduceren. Aldus kunnen aan de 
opslagdrempels gerelateerde veiligheidsvoorschriften worden omzeild.
De hoeveelheid gevaarlijke stoffen die naar elders wordt getransporteerd dient te worden 
verrekend met de hoeveelheid vaste opslag bij de toepassing van de desbetreffende 
regelgeving.  Een dergelijke maatregel zou bijdragen tot een groter 
verantwoordelijkheidsbesef bij de beheerders van de installaties en de veiligheid op onze 
wegen bevorderen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Bepaalde industriële activiteiten 
moeten vanwege hun specifieke 
kenmerken worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Voor 
deze activiteiten geldt andere wetgeving op 
EU- of nationaal niveau die in een 
gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt. De 
Commissie moet echter blijven waarborgen 
dat het bestaande regelgevingskader geen 
belangrijke leemten bevat, in het bijzonder 
in verband met nieuwe en opkomende 
risico's die verbonden zijn aan andere 
activiteiten, en zij moet, voor zover nodig, 
passende maatregelen treffen.

(8) Bepaalde industriële activiteiten 
moeten vanwege hun specifieke 
kenmerken worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn. Voor 
deze activiteiten geldt andere wetgeving op 
Unie- of nationaal niveau die een 
gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt. De 
Commissie moet echter blijven waarborgen 
dat het bestaande regelgevingskader geen 
belangrijke leemten bevat, in het bijzonder 
in verband met nieuwe en opkomende 
risico's die verbonden zijn aan andere 
activiteiten, zoals het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, en zij moet, voor zover 
nodig, passende maatregelen treffen.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk het vervoer onder het toepassingsgebeid van de richtlijn op te nemen ter 
fine van coherentie tussen de verschillende wetgevingen.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) militaire inrichtingen, installaties of 
opslagplaatsen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De gevolgen van een ramp zijn identiek, ongeacht of deze van civiele of militaire aard is. De 
lidstaten dienen zich er bij de militaire instanties van te vergewissen dat de militaire 
installaties in het belang van de bevolking zo veilig mogelijk worden beheerd en dat de 
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risico's tot een minimum worden beperkt.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het vervoer van gevaarlijke stoffen en 
tijdelijke opslag tijdens het vervoer over 
de weg, per spoor, over binnenwateren of 
zeewateren of door de lucht, met inbegrip 
van laden en lossen en de overbrenging 
naar een andere vervoerswijze in havens, 
op kaden of op spoorwegemplacementen, 
buiten de door deze richtlijn bestreken 
inrichtingen;

(c) het vervoer van gevaarlijke stoffen, met 
inbegrip van laden en lossen en de 
overbrenging naar een andere 
vervoerswijze in havens, op kaden of op 
spoorwegemplacementen, buiten de door 
deze richtlijn bestreken inrichtingen;

Or. fr

Motivering

De kwestie van de opslag dient onder het toepassingsgebied van de richtlijn te worden 
opgenomen, anders bestaat er het gevaar dat bedrijven opslagfaciliteiten beginnen te 
gebruiken ter vermindering van de hoeveelheden ter plekke opgeslagen gevaarlijke stoffen,  
een en ander ten koste van de veiligheid van de vervoersnetwerken in de lidstaten. 

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het vervoer van gevaarlijke stoffen 
door pijpleidingen, met inbegrip van de 
pompstations, buiten inrichtingen die 
onder deze richtlijn vallen;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de offshore exploratie en exploitatie 
van delfstoffen, met inbegrip van 
koolwaterstoffen;

Schrappen

Or. fr

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een lidstaat van mening is dat 
een gevaarlijke stof die is vermeld in 
bijlage I, deel 1 of deel 2, geen gevaar 
voor een zwaar ongeval oplevert en in 
aanmerking komt om te worden 
opgenomen in bijlage I, deel 3, 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel, stelt 
hij de Commissie hiervan in kennis.

Schrappen

De Commissie informeert het forum als 
bedoeld in artikel 17, lid 2, over dergelijke 
kennisgevingen.

Or. fr

Motivering

Een product dat in het ene land gevaarlijk wordt geacht kan in een ander land niet als 
ongevaarlijk worden aangemerkt.  Ofwel wordt het product gevaarlijk geacht en als zodanig 
beschouwd op het grondgebied van alle lidstaten, ofwel wordt het in alle lidstaten als 
ongevaarlijk beschouwd.
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Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In de in de eerste alinea van dit lid 
bedoelde gevallen, verstrekt de betrokken 
lidstaat de Commissie een lijst van de 
betrokken inrichtingen, met inbegrip van 
een lijst van de betrokken gevaarlijke 
stoffen. De betrokken lidstaat deelt de 
redenen voor de uitsluiting mee.

In de in de eerste alinea van dit lid 
bedoelde gevallen, verstrekt de betrokken 
lidstaat de Commissie een lijst van de 
betrokken inrichtingen, met inbegrip van 
een lijst van de betrokken gevaarlijke 
stoffen en de aard van de toepasselijke 
specifieke voorwaarden. De betrokken 
lidstaat deelt de redenen voor de uitsluiting 
mee.

Or. fr

Motivering

De toepasselijke voorwaarden dienen duidelijk te worden omschreven.

Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan;

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen;

Or. fr

Motivering

De veiligheidsaspecten dienen deel uit te maken van het ontwerp van de inrichtingen of 
uiterlijk vóór de ingebruikneming ervan te worden geïntegreerd.



PA\867455NL.doc 9/20 PE464.945v01-00

NL

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor latere inrichtingen, binnen een 
termijn van één jaar, gerekend vanaf de 
datum waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt op de betrokken inrichting.

(c) voor latere inrichtingen, vanaf de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing wordt 
op de betrokken inrichting.

Or. fr

Motivering

Een respijtperiode van één jaar betekent dat de veiligheidsvoorwaarden gedurende dat jaar 
niet optimaal zullen zijn. Dat is onaanvaardbaar.

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een significante verhoging van de 
hoeveelheid of een significante wijziging 
van de aard of de fysische vorm van de 
aanwezige gevaarlijke stof zoals vermeld 
in de door de exploitant overeenkomstig lid 
1 verstrekte kennisgeving, of een wijziging 
van de processen waarbij die stof wordt 
gebruikt,

(a) een significante verhoging, of een 
verhoging van meer dan 10%, van de 
hoeveelheid of een significante wijziging 
van de aard of de fysische vorm van de 
aanwezige gevaarlijke stof zoals vermeld 
in de door de exploitant overeenkomstig lid 
1 verstrekte kennisgeving, of een wijziging 
van de processen waarbij die stof wordt 
gebruikt,

Or. fr

Motivering

Er dient een orde van grootte te worden aangegeven ter verduidelijking van de wil van de 
wetgever.



PE464.945v01-00 10/20 PA\867455NL.doc

NL

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan;

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen;

Or. fr

Motivering

Zie amendement 8.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor latere inrichtingen, binnen een 
termijn van één jaar, gerekend vanaf de 
datum waarop deze richtlijn van toepassing 
wordt op de betrokken inrichting.

(c) voor latere inrichtingen, vanaf de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing wordt 
op de betrokken inrichting.

Or. fr

Motivering

Zie amendement 9.

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) organen in het leven roepen voor 
overleg tussen de 
werkgeversvertegenwoordigers  en de 
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werknemersvertegenwoordigers, die ten 
minste eenmaal per jaar bijeenkomen,  
alsook organen voor overleg tussen de 
werkgeversvertegenwoordigers  en de 
werknemersvertegenwoordigers van deze 
ondernemingen, enerzijds, en de 
werkgeversvertegenwoordigers  en de 
werknemersvertegenwoordigers van de 
onderaannemers die op het terrein van 
deze ondernemingen werkzaam zijn, 
anderzijds, die ten minste eens in de zes 
maanden bijeenkomen.  

Or. fr

Motivering

De rol en de positie van de werknemers in het veiligheidsproces worden unaniem erkend. Er 
dienen dan ook specifieke maatregelen te worden genomen om de expertise van de 
werknemers doeltreffender voor de algemene veiligheid in te zetten.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aan te tonen dat het ontwerp, de 
constructie, de exploitatie en het 
onderhoud van alle met de werking 
samenhangende installaties, 
opslagplaatsen, apparatuur en 
infrastructuur die samenhangen met de 
gevaren van een zwaar ongeval binnen de 
inrichting, voldoende veilig en 
betrouwbaar zijn;

(c) aan te tonen dat het ontwerp, de 
constructie, de exploitatie en het 
onderhoud van alle met de werking 
samenhangende installaties, 
opslagplaatsen, apparatuur en 
infrastructuur die samenhangen met de 
gevaren van een zwaar ongeval binnen de 
inrichting, voldoende veilig en 
betrouwbaar zijn en door de bevoegde 
autoriteit zijn goedgekeurd;

Or. fr
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Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het veiligheidsrapport wordt binnen de 
volgende termijnen aan de bevoegde 
autoriteit toegezonden:

3. Het veiligheidsrapport wordt, na 
presentatie aan de werknemers-
vertegenwoordigers, binnen de volgende 
termijnen aan de bevoegde autoriteit
toegezonden:

Or. fr

Motivering

De rol en de positie van de werknemers in het veiligheidsproces worden unaniem erkend. Er 
dienen dan ook specifieke maatregelen te worden genomen om de expertise van de 
werknemers doeltreffender voor de algemene veiligheid in te zetten.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen of binnen een 
redelijke termijn vóór de inbedrijfstelling 
ervan;

(a) voor nieuwe inrichtingen, binnen een 
redelijke termijn alvorens met de bouw 
ervan wordt begonnen;

Or. fr

Motivering

Zie amendement 8.
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Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) voor latere inrichtingen, één jaar,
gerekend vanaf de datum waarop deze 
richtlijn van toepassing wordt op de 
betrokken inrichting.

(c) voor latere inrichtingen, vanaf de datum 
waarop deze richtlijn van toepassing wordt 
op de betrokken inrichting.

Or. fr

Motivering

Zie amendement 9.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
exploitanten van niet-primair beoogde 
inrichtingen, op verzoek van de bevoegde 
autoriteit, voor de doeleinden van de 
ruimtelijke ordening voldoende informatie
verstrekken over de aan de inrichting 
verbonden risico's.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de 
exploitanten van niet-primair beoogde 
inrichtingen, op verzoek van de bevoegde 
autoriteit, voor de doeleinden van de 
ruimtelijke ordening de door deze 
autoriteit noodzakelijk geachte informatie 
verstrekken over de aan de inrichting 
verbonden risico's.

Or. fr

Motivering

Het is aan de bevoegde autoriteit om te beslissen over de kwantiteit en de kwaliteit van de 
informatie die vereist is om zich een exact oordeel te kunnen vormen over het in de inrichting 
bereikte veiligheidsniveau.
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Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het publiek wordt in een vroeg stadium 
van het besluitvormingsproces of uiterlijk 
zodra de informatie redelijkerwijs kan 
worden verstrekt, door middel van 
bekendmakingen of op andere passende 
wijze, met inbegrip van elektronische 
media indien deze beschikbaar zijn, in 
kennis gesteld van:

2. Het publiek wordt in een vroeg stadium 
van het besluitvormingsproces of uiterlijk 
vóór het begin van de werkzaamheden, 
door middel van bekendmakingen of op 
andere passende wijze, met inbegrip van 
elektronische media indien deze 
beschikbaar zijn, in kennis gesteld van:

Or. fr

Motivering

De veiligheidsaspecten dienen deel uit te maken van het ontwerp van de inrichtingen of 
uiterlijk vóór de ingebruikneming ervan te worden geïntegreerd.

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) de werknemersvertegenwoordigers  
raadpleegt en hun standpunt overbrengt 
aan de bevoegde autoriteiten.

Or. fr

Motivering

De rol en de positie van de werknemers in het veiligheidsproces worden unaniem erkend. Er 
dienen dan ook specifieke maatregelen te worden genomen om de expertise van de 
werknemers doeltreffender voor de algemene veiligheid in te zetten.
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Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) alle maatregelen te nemen om de 
slachtoffers te informeren over hun 
rechten; en

Or. fr

Motivering

De slachtoffers moeten worden erkend en gesteund. Dat is de bedoeling van het nieuwe 
artikel 15 bis waarmee de rechten van de slachtoffers worden vastgelegd alvorens deze 
richtlijn in werking treedt. 

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Status van de slachtoffers

Uiterlijk op 1 juni 2012 dient de 
Commissie bij het Europees Parlement en 
de Raad een verslag in over de rechten en 
de status van de slachtoffers, dat zo nodig 
vergezeld gaat van passende 
wetgevingsvoorstellen.
Dit verslag bevat met name een 
omschrijving van de rechten en de status 
van de slachtoffers van ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, 
te weten: 
- een eerste en prompte  
schadeloosstelling evenredig aan het door 
de slachtoffers geleden lichamelijk, 
geestelijk of materieel letsel, zowel binnen 
de onderneming als daarbuiten, vóór de 
definitieve vaststelling van hun rechten;   



PE464.945v01-00 16/20 PA\867455NL.doc

NL

- volledige vergoeding en inventarisatie 
van de door de slachtoffers geleden 
schade.

Or. fr

Motivering

De slachtoffers moeten worden erkend en gesteund. Dat is de bedoeling van het nieuwe 
artikel 15 bis waarmee de rechten van de slachtoffers worden vastgelegd alvorens deze 
richtlijn in werking treedt.

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De in leden 1 t/m 4 van dit artikel 
bedoelde gegevens worden binnen 
dezelfde termijnen doorgegeven aan de 
werknemersvertegenwoordigers bij 
inrichtingen die dezelfde procedés of 
producten gebruiken als die die bij het 
ongeval waren betrokken.  Deze gegevens 
worden eveneens doorgegeven aan de 
werknemers- en 
werkgeversvertegenwoordigers van de 
onderaannemers die op het terrein van 
het ongeval werkzaam zijn, wanneer een 
werknemer van een van deze 
ondernemingen gewond is geraakt. 

Or. fr

Motivering

De rol en de positie van de werknemers in het veiligheidsproces worden unaniem erkend. Er 
dienen dan ook specifieke maatregelen te worden genomen om de expertise van de 
werknemers doeltreffender voor de algemene veiligheid in te zetten. Ook de onderaannemers 
moeten hierbij worden betrokken. 
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 18 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de exploitatie of de 
inbedrijfstelling van een inrichting, 
installatie of opslagplaats of van een 
gedeelte daarvan verbieden, indien de 
exploitant de krachtens deze richtlijn 
verlangde kennisgeving, rapporten of 
andere gegevens niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn heeft ingediend.

De lidstaten verbieden de exploitatie of de 
inbedrijfstelling van een inrichting, 
installatie of opslagplaats of van een 
gedeelte daarvan, indien de exploitant de 
krachtens deze richtlijn verlangde 
kennisgeving, rapporten of andere 
gegevens niet binnen de daarvoor gestelde 
termijn heeft ingediend.

Or. fr

Motivering

Bij het optreden van overheidsinstanties verdient veiligheid de hoogste prioriteit.  Hiervoor 
mogen geen variabelen worden gehanteerd. 

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit stelt op basis van de 
inspectieplannen als bedoeld in lid 3 
regelmatig programma's voor 
standaardinspecties voor alle inrichtingen 
op, met inbegrip van de frequentie van de 
bezoeken ter plaatse voor de verschillende 
soorten inrichtingen.

De bevoegde autoriteit stelt op basis van de 
inspectieplannen als bedoeld in lid 3 
regelmatig programma's voor 
standaardinspecties voor alle inrichtingen 
op, met inbegrip van de frequentie van de 
bezoeken ter plaatse voor de verschillende 
soorten inrichtingen. 
Werknemersvertegenwoordigers zijn bij 
deze bezoeken aanwezig.

Or. fr

Motivering

De rol en de positie van de werknemers in het veiligheidsproces worden unaniem erkend. Er 
dienen dan ook specifieke maatregelen te worden genomen om de expertise van de 
werknemers doeltreffender voor de algemene veiligheid in te zetten.
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Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische beoordeling van de gevaren 
voor zware ongevallen van de betrokken 
inrichtingen en is niet langer dan één jaar 
voor primair beoogde inrichtingen en drie 
jaar voor niet-primair beoogde 
inrichtingen. Als bij een inspectie een 
belangrijk geval van niet-naleving van deze 
richtlijn wordt opgemerkt, wordt binnen 
zes maanden een aanvullend bezoek ter 
plaatse gebracht.

De periode tussen twee bezoeken ter 
plaatse wordt gebaseerd op een 
systematische beoordeling van de gevaren 
voor zware ongevallen van de betrokken 
inrichtingen. Voor primair beoogde 
inrichtingen zijn ten minste twee bezoeken 
per jaar vereist, waarvan een 
onaangekondigd. Aan niet-primair 
beoogde inrichtingen  wordt minstens eens 
in de twee jaar een bezoek gebracht. Als 
bij een inspectie een belangrijk geval van 
niet-naleving van deze richtlijn wordt 
opgemerkt, wordt binnen zes maanden een 
aanvullend bezoek ter plaatse gebracht. Als 
bij een van deze bezoeken wordt 
vastgesteld dat de situatie van niet-
naleving voortduurt, krijgt de exploitant 
een noodmaatregel opgelegd die zelfs zo 
ver kan gaan dat de werkzaamheden bij 
de betrokken exploitatie moeten worden 
stopgezet. 

Or. fr

Motivering

De frequentie van de bezoeken is cruciaal voor het preventiebeleid. Afstemming op de mate 
van gevaarlijkheid is noodzakelijk; voor primair beoogde inrichtingen zijn twee bezoeken per 
jaar, waarvan een onaangekondigd, dan ook terecht.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De bevoegde autoriteit deelt de 
exploitant binnen twee maanden na een 

7. De bevoegde autoriteit deelt de 
exploitant binnen twee maanden na een 
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bezoek ter plaatse de conclusies van het 
bezoek mede, alsook welke stappen dienen 
te worden genomen. De bevoegde 
autoriteit draagt er zorg voor dat de 
exploitant binnen een redelijke termijn na 
ontvangst van de mededeling alle 
noodzakelijke stappen onderneemt.

bezoek ter plaatse de conclusies van het 
bezoek mede, alsook welke stappen dienen 
te worden genomen. De bevoegde 
autoriteit draagt er zorg voor dat de 
exploitant na ontvangst van de mededeling 
en uiterlijk vóór het volgende geplande 
bezoek alle noodzakelijke stappen 
onderneemt.

Or. fr

Motivering

Nauwkeurigere omschrijving van de redelijke termijn ter verduidelijking van de wil van de 
wetgever.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 19 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
voldoende personeel beschikbaar is dat 
over de nodige vaardigheden en 
kwalificaties beschikt om de inspecties 
doeltreffend uit te voeren. De lidstaten 
moedigen de bevoegde autoriteiten aan om 
te voorzien in mechanismen en 
hulpmiddelen voor het uitwisselen van 
ervaringen en het consolideren van kennis 
en om, voor zover passend, op Europees 
niveau te participeren in zulke 
mechanismen.

9. De lidstaten dragen er zorg voor en 
garanderen dat voldoende personeel 
beschikbaar is dat over de nodige 
vaardigheden en kwalificaties beschikt om 
de in dit artikel bedoelde  inspecties 
doeltreffend uit te voeren. De lidstaten 
moedigen de bevoegde autoriteiten aan om 
te voorzien in mechanismen en 
hulpmiddelen voor het uitwisselen van 
ervaringen en het consolideren van kennis 
en om, voor zover passend, op Europees 
niveau te participeren in zulke 
mechanismen.

Or. fr

Motivering

Met het oog op een doeltreffende tenuitvoerlegging van de genomen besluiten dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat er in de respectieve lidstaten voldoende personeel beschikbaar 
is dat over de nodige vaardigheden en kwalificaties beschikt om de inspecties uit te voeren en 
dit aantal aan te passen aan het aantal inrichtingen en daarmede aan het aantal te brengen 
bezoeken.
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Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage VI – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) zes gewonden binnen de inrichting, die 
in het ziekenhuis worden opgenomen en 
daar ten minste 24 uur blijven;

(b) een gewonde binnen de inrichting, die 
in het ziekenhuis wordt opgenomen en daar 
ten minste 24 uur blijft;

Or. fr

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel wordt per gewonde, al dan niet binnen de 
onderneming, nagegaan wat de oorzaken van het ongeval waren en welke maatregelen 
moeten worden genomen om herhaling van dergelijke ongevallen te voorkomen. 


