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KORTFATTAD MOTIVERING

Direktiv 96/82/EG, känt som Seveso II, syftar till att förebygga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår och begränsa deras följder för människor och för miljön med hjälp av 
riskanalyser och lämpliga försiktighetsåtgärder.

De ämnen som omfattas av direktivet återfinns framför allt i den kemiska industrin. 
Rättsakten är tillämplig på verksamheter där farliga ämnen förekommer i mängder som 
överstiger de fastställda tröskelnivåerna (runt 10 000 industriverksamheter i EU).

Antagandet och det framtida ikraftträdandet (1 juni 2015) av förordning (EG) nr 1272/2008 
om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen), 
som Seveso II-direktivet hänför sig till, gör det nödvändigt att se över direktivet, och 
kommissionen har tagit tillfället i akt att även se över dess struktur och väsentliga 
bestämmelser som inte ändrats sedan de antogs.

De viktigaste ändringarna gäller hälsofaror. Den tidigare kategorin ”mycket toxisk” har ersatts 
av den nya kategorin ”akut toxicitet 1”, och kategorin ”toxisk” har delats in i ”akut toxicitet 
2” (tillämplig på alla exponeringsvägar) och ”akut toxicitet 3” (dermalt och via inhalation).

Ett antal mer specifika CLP-kategorier för fysikaliska faror som inte fanns tidigare ersätter de 
tidigare mer allmänna kategorierna explosivt, oxiderande och brandfarligt. Kommissionen 
föreslår, precis som i fallet med miljöfarlighetskategorierna, en direkt överföring utan några 
större ändringar.

Bland övriga föreslagna ändringar återfinns nya regler om allmänhetens tillgång till 
säkerhetsinformation och rättslig prövning och om deltagande i beslutsprocesser. 

Föredragandens ståndpunkt

Frågan för parlamentets del är enkel:
Handlar det bara om kosmetiska förändringar? Eller ska vi nu efter alla olyckor och 
naturkatastrofer som inträffat sedan 1996 röra oss i riktning mot ökad säkerhet för människor, 
miljö och samhälle, utan att för den skull resa onödiga hinder för industrin?

Särskilda anmärkningar

1) Texten ger medlemsstaterna alltför långtgående möjligheter till undantag som kan bli till 
möjligheter att kringgå försiktighetsprincipen, och det gäller att begränsa dem. 

2) Inflytandet för de anställda, deras valda organ och deras organisationer är nära nog 
obefintligt. Visst lämnas en del utrymme åt information och samråd med allmänheten 
(artiklarna 12 och 13) och åt icke-statliga organisationer, som i artikel 22 om tillgång till 
rättslig prövning. Det är viktigt. Men ingenting sägs vare sig om samverkansorgan eller om 
fackliga organisationer. Och endast i förbigående får personalen ett omnämnande i artikel 11 
om planer för räddningsinsatser.
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Att de anställda på det här viset nära nog glöms bort är något vi måste råda bot på åtminstone 
av två skäl.  Dels eftersom de anställda är de som berörs främst, dels eftersom de besitter 
konkret kännedom om hur de potentiellt farliga anläggningarna fungerar. Detta är ett 
nödvändigt inslag i en effektiv förebyggande politik.

3) Det görs ingen genomgång av riskerna med att anlita underleverantörer. Behöver vi här 
påminna om de bakomliggande orsakerna till explosionen i AZF Totals fabrik i Toulouse? 
Ingenstans i direktivet ställs frågan om hur pass effektiva sådana affärsförbindelser är när det 
gäller att förebygga risker. På ett enda ställe, i artikel 11.4, står det att ”relevant personal med 
långtidskontrakt som underleverantörer” ska höras vid utarbetandet av interna planer för 
räddningsinsatser!

4) Det talas om samordning mellan de behöriga myndigheterna, men vad händer då 
exempelvis med förelägganden från arbetsmiljömyndigheter som underkänner 
arbetsorganisationen eller hela säkerhetssystemet?
Vidare kan vi konstatera att hjälp- och kontrollresurserna (mänskliga och materiella) inte 
ges tillräckligt utrymme.

5) Naturbetingade risker: Olyckan i Fukushima visade med all önskvärd tydlighet att det 
inte räcker att beakta de tekniska riskerna för att garantera anläggningarnas, personalens och 
befolkningens säkerhet om man samtidigt missar de naturbetingade riskerna.

6) Det framtida Seveso II-direktivet måste innehålla en hänvisning till transport av farliga 
ämnen. Tyvärr används transport av farliga ämnen ibland som ett sätt att minska lagren hos 
företag som omfattas av Seveso och därigenom klara sig undan säkerhetsbestämmelserna om 
tillåtna lagervolymer.
Därför måste sådana externaliserade transportflöden tas med i beräkningen av lagervolymerna 
och i tillämpningen av relevanta bestämmelser. En sådan åtgärd skulle öka uppdragsgivarnas 
ansvarskänsla och förbättra trafiksäkerheten.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Vissa industriverksamheter bör inte 
omfattas av detta direktiv på grund av sina 
specifika egenskaper. Dessa verksamheter 
omfattas av annan lagstiftning på 
unionsnivå eller nationell nivå som ger 

(8) Vissa industriverksamheter bör inte 
omfattas av detta direktiv på grund av sina 
specifika egenskaper. Dessa verksamheter 
omfattas av annan lagstiftning på 
unionsnivå eller nationell nivå som ger 
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motsvarande säkerhetsnivå. Kommissionen 
bör dock fortsättningsvis se till att det inte 
finns betydande luckor i det nuvarande 
regelverket, särskilt när det gäller nya och 
spirande risker från andra verksamheter, 
och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

motsvarande säkerhetsnivå. Kommissionen 
bör dock fortsättningsvis se till att det inte 
finns betydande luckor i det nuvarande 
regelverket, särskilt när det gäller nya och 
spirande risker från andra verksamheter, 
exempelvis transporter av farliga ämnen, 
och vid behov vidta lämpliga åtgärder.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att inbegripa transporter i direktivets tillämpningsområde för att skapa 
enhetlighet mellan olika rättsakter.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Militära verksamheter, anläggningar 
eller lager.

utgår

Or. fr

Motivering

En allvarlig olycka får samma konsekvenser vare sig den är civil eller militär. 
Medlemsstaterna måste få klart besked från de militära myndigheterna att driften av de 
militära anläggningarna är så säker som möjligt för befolkningen och att minimal risknivå 
eftersträvas.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Transporter av farliga ämnen och 
tillfällig mellanlagring vid transport på 
väg, järnväg, inre vattenvägar, till sjöss 
eller med flyg, inbegripet lastning, lossning 
och omlastning till eller från ett annat 
transportsätt vid lastkajer, kajer eller 

c) Transporter av farliga ämnen, inbegripet 
lastning, lossning och omlastning till eller 
från ett annat transportsätt vid lastkajer, 
kajer eller rangerbangårdar, utanför de 
verksamheter som avses i detta direktiv.
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rangerbangårdar, utanför de verksamheter 
som avses i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Lagring måste ovillkorligen ingå i direktivets tillämpningsområde. Annars finns det en risk att 
lagring i syfte att minska företagens kvantiteter av farliga ämnen sker på bekostnad av 
trafiksäkerheten i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Transport av farliga ämnen i 
rörledningar inbegripet pumpstationer, 
utanför de verksamheter som avses i detta 
direktiv.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Provborrning och utvinning av 
mineraler, inbegripet kolväten, till havs.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat anser att ett farligt 
ämne som förtecknas i delarna 1 eller 2 i 
bilaga I inte medför fara för allvarlig 
olyckshändelse och kan kvalificera för 
inkludering i del 3 i bilaga I enligt 
punkt 1 i denna artikel, ska 
medlemsstaten underrätta kommissionen.

utgår

Kommissionen ska därefter underrätta 
den kommitté som avses i artikel 17.2 om 
detta.

Or. fr

Motivering

En produkt som konstaterats vara farlig i ett land kan inte klassas som ofarlig i ett annat. 
Antingen konstateras produkten ha farliga egenskaper och betecknas då som farlig i samtliga 
medlemsstater eller så konstateras den vara ofarlig, även då i samtliga medlemsstater. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I de fall som avses i första stycket ska den 
berörda medlemsstaten förse 
kommissionen med en förteckning över de 
verksamheter som berörs, inklusive en 
förteckning över de farliga ämnen det 
gäller. Den berörda medlemsstaten ska 
lämna en motivering för undantaget.

I de fall som avses i första stycket ska den 
berörda medlemsstaten förse 
kommissionen med en förteckning över de 
verksamheter som berörs, inklusive en 
förteckning över de farliga ämnen det 
gäller och vilka särskilda villkor som 
tillämpas. Den berörda medlemsstaten ska 
lämna en motivering för undantaget.

Or. fr

Motivering

Det måste anges tydligt vilka villkor som gäller.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas.

Or. fr

Motivering

Säkerhetsaspekten måste beaktas i utformningen av en verksamhet, och under alla 
omständigheter innan den tas i drift. 

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För senare verksamheter inom ett år från 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

c) För senare verksamheter från och med 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

Or. fr

Motivering

Ger man en frist på ett år kommer säkerhetsvillkoren under detta år inte att vara optimala. 
Detta är inte godtagbart.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Väsentlig ökning av kvantiteten, 
betydande ändring av karaktären eller den 

a) Väsentlig, eller åtminstone mer än 
tioprocentig, ökning av kvantiteten, 
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fysikaliska formen för det aktuella farliga 
ämnet eller förändringar av de processer 
som ämnet används i och som anges i den 
anmälan som verksamhetsutövaren har 
lämnat enligt punkt 1.

betydande ändring av karaktären eller den 
fysikaliska formen för det aktuella farliga 
ämnet eller förändringar av de processer 
som ämnet används i och som anges i den 
anmälan som verksamhetsutövaren har 
lämnat enligt punkt 1.

Or. fr

Motivering

En siffra måste anges för att förtydliga lagstiftarens avsikt.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 8.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För senare verksamheter inom ett år från 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

c) För senare verksamheter från och med 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 9.
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) inrättar samrådsinstanser för 
arbetsgivar- och 
arbetstagarrepresentanter inom dessa 
företag, som ska träffas minst en gång om 
året, samt samrådsinstanser för 
arbetsgivar- och 
arbetstagarrepresentanter inom dessa 
företag, å ena sidan, och arbetsgivar- och 
arbetstagarrepresentanter hos 
underleverantörer som utför arbeten inom 
dessa företag, å andra sidan, som ska 
träffas minst en gång i halvåret.

Or. fr

Motivering

Arbetstagarnas roll och plats i säkerhetsarbetet är allmänt erkänd. Särskilda åtgärder måste 
därför vidtas för att arbetstagarnas sakkunskaper så effektivt som möjligt ska kunna tjäna den 
allmänna säkerheten.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) visar att tillräcklig säkerhet och 
tillförlitlighet har beaktats vid utformning, 
konstruktion, drift och underhåll av alla 
anläggningar, lagerplatser, utrustningar och 
infrastrukturer som har samband med 
driften och som har ett samband med olika 
slag av fara för allvarliga olyckshändelser 
inom verksamheten,

c) visar att tillräcklig säkerhet och 
tillförlitlighet har beaktats vid utformning, 
konstruktion, drift och underhåll av alla 
anläggningar, lagerplatser, utrustningar och 
infrastrukturer som har samband med 
driften och som har ett samband med olika 
slag av fara för allvarliga olyckshändelser 
inom verksamheten, samt att detta har 
godkänts av den behöriga myndigheten,



PA\867455SV.doc 11/19 PE464.945v01-00

SV

Or. fr

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetsrapporten ska sändas till den 
behöriga myndigheten inom följande 
tidsfrister:

3. Säkerhetsrapporten ska läggas fram för 
arbetstagarnas representanter och 
därefter sändas till den behöriga 
myndigheten inom följande tidsfrister:

Or. fr

Motivering

Arbetstagarnas roll och plats i säkerhetsarbetet är allmänt erkänd. Särskilda åtgärder måste 
därför vidtas för att arbetstagarnas sakkunskaper så effektivt som möjligt ska kunna tjäna den 
allmänna säkerheten.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas eller 
verksamheten tas i drift.

a) För nya verksamheter inom en rimlig tid 
innan byggnadsarbetena påbörjas.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 8.
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Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) För senare verksamheter inom ett år från 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

c) För senare verksamheter från och med 
det datum då detta direktiv tillämpas på 
den berörda verksamheten.

Or. fr

Motivering

Se ändringsförslag 9.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövare i verksamheter på 
lägre nivå på begäran av den behöriga 
myndigheten tillhandahåller tillräcklig 
information om de risker som 
verksamheten medför i den mån 
informationen behövs för planering av 
markanvändning.

Medlemsstaterna ska se till att 
verksamhetsutövare i verksamheter på 
lägre nivå på begäran av den behöriga 
myndigheten tillhandahåller sådan
information som den behöriga 
myndigheten anser vara nödvändig om de 
risker som verksamheten medför i den mån 
informationen behövs för planering av 
markanvändning.

Or. fr

Motivering

Det är den behöriga myndigheten som ska bestämma hur mycket och vilken sorts information 
som behövs för att få en klar uppfattning om vilken säkerhetsnivå som uppnåtts i 
verksamheten.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Allmänheten ska underrättas (genom 
offentliga meddelanden eller på annat 
lämpligt sätt, inklusive elektroniska medier 
när sådana finns) om följande, i ett tidigt 
stadium av beslutsprocessen och senast så 
snart som information rimligen kan ges:

Allmänheten ska underrättas (genom 
offentliga meddelanden eller på annat 
lämpligt sätt, inklusive elektroniska medier 
när sådana finns) om följande, i ett tidigt 
stadium av beslutsprocessen och under 
alla omständigheter innan arbetet 
påbörjas:

Or. fr

Motivering

Säkerhetsaspekten måste beaktas redan i utformningen av en anläggning, och under alla 
omständigheter innan den tas i drift. 

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) höra arbetstagarnas representanter 
och vidarebefordra deras synpunkter till 
de behöriga myndigheterna,

Or. fr

Motivering

Arbetstagarnas roll och plats i säkerhetsarbetet är allmänt erkänd. Särskilda åtgärder måste 
därför vidtas för att arbetstagarnas sakkunskaper så effektivt som möjligt ska kunna tjäna den 
allmänna säkerheten.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) vidta alla åtgärder för att informera de 
drabbade om deras rättigheter, och

Or. fr

Motivering

De drabbade måste få erkännande och stöd. Det är syftet med den nya artikel 15a, genom 
vilken de drabbades rättigheter slås fast innan direktivet börjar tillämpas.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
De drabbades ställning

Senast den 1 juni 2012 ska kommissionen 
överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
drabbade personers rättigheter och 
ställning, vid behov tillsammans med 
lämpliga lagstiftningsförslag.
Rapporten ska i synnerhet redogöra för 
vilka rättigheter och vilken ställning de 
som drabbats av en olycka med farliga 
ämnen har, nämligen
– snabb och proportionerlig 
minimiersättning för sveda och värk och 
för materiella skador som åsamkats 
drabbade personer såväl inom som 
utanför företaget, innan deras rättigheter 
fastställs definitivt,
– reglering och värdering av den skada 
som de drabbade lidit.
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Or. fr

Motivering

De drabbade måste få erkännande och stöd. Det är syftet med denna nya artikel, genom 
vilken de drabbades rättigheter slås fast innan direktivet börjar tillämpas.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De uppgifter som anges i punkterna 
1–4 i denna artikel ska inom samma 
tidsfrist översändas till 
arbetstagarrepresentanterna inom 
verksamheter som använder samma 
rutiner eller produkter som dem som 
användes vid olyckan. Uppgifterna ska 
även översändas till arbetstagar- och 
arbetsgivarrepresentanterna hos 
underleverantörer som utför arbeten på 
olycksplatsen, om någon av 
underleverantörernas anställda har blivit 
skadad.

Or. fr

Motivering

Arbetstagarnas roll och plats i säkerhetsarbetet är allmänt erkänd. Särskilda åtgärder måste 
därför vidtas för att arbetstagarnas sakkunskaper så effektivt som möjligt ska kunna tjäna den 
allmänna säkerheten. Vidare måste även underleverantörer inbegripas.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan förbjuda drift eller 
idrifttagande av en verksamhet, en 
anläggning eller ett lager eller någon del av 
dessa, om verksamhetsutövaren inte inom 

Medlemsstaterna ska förbjuda drift eller 
idrifttagande av en verksamhet, en 
anläggning eller ett lager eller någon del av 
dessa, om verksamhetsutövaren inte inom 
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den angivna tidsfristen har lämnat in 
anmälan, rapporter eller annan information 
som föreskrivs i detta direktiv.

den angivna tidsfristen har lämnat in 
anmälan, rapporter eller annan information 
som föreskrivs i detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Säkerhet är en prioritet i myndighetsutövningen och får inte göras till en variabel som kan 
anpassas efter behov.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska på grundval 
av inspektionsplanerna enligt punkt 3 
regelbundet upprätta program för 
regelbundna inspektioner av alla 
verksamheter, och för hur ofta besök på 
plats ska utföras för olika typer av 
verksamheter.

Den behöriga myndigheten ska på grundval 
av inspektionsplanerna enligt punkt 3 
regelbundet upprätta program för 
regelbundna inspektioner av alla 
verksamheter, och för hur ofta besök på 
plats ska utföras för olika typer av 
verksamheter. Vid dessa besök ska även 
arbetstagarrepresentanter finnas 
närvarande.

Or. fr

Motivering

Arbetstagarnas roll och plats i säkerhetsarbetet är allmänt erkänd. Särskilda åtgärder måste 
därför vidtas för att arbetstagarnas sakkunskaper så effektivt som möjligt ska kunna tjäna den 
allmänna säkerheten.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Perioden mellan två besök på plats ska vara 
grundad på en systematisk bedömning av 
farorna för en allvarlig olyckshändelse vid 
den berörda verksamheten, och ska inte 

Perioden mellan två besök på plats ska vara 
grundad på en systematisk bedömning av 
farorna för en allvarlig olyckshändelse vid 
den berörda verksamheten. För 
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överskrida ett år för verksamheter på 
högre nivå och tre år för verksamheter på 
lägre nivå. Om man vid en inspektion 
upptäcker ett allvarligt fall av bristande 
efterlevnad av detta direktiv ska ett nytt 
besök på platsen göras inom sex månader.

verksamheter på högre nivå krävs minst 
två besök om året, varav ett oanmält.  För 
verksamheter på lägre nivå krävs minst ett 
besök vartannat år. Om man vid en 
inspektion upptäcker ett allvarligt fall av 
bristande efterlevnad av detta direktiv ska 
ett nytt besök på platsen göras inom sex 
månader. Om man vid detta besök 
konstaterar att den bristande 
efterlevnaden kvarstår ska korrigerande 
åtgärder snarast vidtas mot 
verksamhetsutövaren, vilket även kan 
innebära stängning av verksamheten.

Or. fr

Motivering

Besöksfrekvensen är en viktig faktor i förebyggande politik. Ska man anpassa sig till riskerna 
inom verksamheter på högre nivå är det knappast för mycket begärt med två besök per år, 
varav ett oanmält.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Inom två månader efter varje besök ska 
den behöriga myndigheten meddela 
resultaten av besöket till 
verksamhetsutövaren, där man även ska 
ange alla nödvändiga åtgärder. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
verksamhetsutövaren vidtar alla 
nödvändiga åtgärder inom en rimlig period 
efter mottaget meddelande.

7. Inom två månader efter varje besök ska 
den behöriga myndigheten meddela 
resultaten av besöket till 
verksamhetsutövaren, där man även ska 
ange alla nödvändiga åtgärder. Den 
behöriga myndigheten ska se till att 
verksamhetsutövaren vidtar alla 
nödvändiga åtgärder efter att ha mottagit 
meddelandet, och under alla 
omständigheter före nästa planerade 
besök.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera innebörden i rimlig period för att förtydliga lagstiftarens 
avsikt.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska se till att det finns 
tillräckligt med personal som har de 
färdigheter och kvalifikationer som behövs 
för att effektivt genomföra inspektionerna. 
Medlemsstaterna ska uppmuntra de 
behöriga myndigheterna att tillhandahålla 
mekanismer och verktyg för att utbyta 
erfarenheter och kunskap, och att där det är 
lämpligt delta i sådana mekanismer på 
unionsnivå.

9. Medlemsstaterna ska förvissa sig om 
och garantera att det finns tillräckligt med 
personal som har de färdigheter och 
kvalifikationer som behövs för att effektivt 
genomföra inspektionerna enligt denna 
artikel. Medlemsstaterna ska uppmuntra de 
behöriga myndigheterna att tillhandahålla 
mekanismer och verktyg för att utbyta 
erfarenheter och kunskap, och att där det är 
lämpligt delta i sådana mekanismer på 
unionsnivå.

Or. fr

Motivering

För att besluten ska kunna verkställas på ett effektivt sätt måste medlemsstaterna förvissa sig 
om att det i landet finns tillräckligt med personal som är kvalificerad att göra inspektioner 
samt anpassa antalet kvalificerade inspektörer till antalet verksamheter och således till 
antalet besök som måste göras. 

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Bilaga VI – led 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att sex personer skadas inom 
verksamheten och måste tillbringa minst ett 
dygn på sjukhus.

b) Att en person skadas inom 
verksamheten och måste tillbringa minst ett 
dygn på sjukhus.

Or. fr

Motivering

Så fort en person skadas, även inom företaget, måste man i försiktighetsprincipens namn ta 
reda på orsakerna till olyckan och se till att den inte upprepas.
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