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_____________________________________________________________ 
 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A súlyos baleseteknek gyakran komoly 
következményei vannak, amint azt a 
sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az 
enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi 
balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek 
hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is 
nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy 
megfelelı óvintézkedések történjenek a 
polgárok, a közösségek és a környezet 
magas szintő védelmének Unió-szerte 
történı biztosítása érdekében.  

(2) A súlyos baleseteknek komoly 
következményei vannak, amint azt a 
sevesói, a bhopali, a schweizerhallei, az 
enschedei, a toulouse-i és a buncefieldi 
balesetek is bizonyítják. A súlyos balesetek 
hatásai átléphetik az államhatárokat. Ez is 
nyomatékosítja, hogy biztosítani kell, hogy 
megfelelı óvintézkedések történjenek a 
polgárok, a közösségek, a tulajdon és a 
környezet magas szintő védelmének Unió-
szerte történı biztosítása érdekében. 
Fontos tehát a védelem meglévı magas 
színvonalának fenntartása, sıt – 
amennyire csak lehet – emelése. 

Indokolás 

A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont 
vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi 
következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 96/82/EK irányelv fontos szerepet 
játszott az ilyen balesetek 
valószínőségének és következményeinek 
csökkentésében, és Unió-szerte a védelem 
magasabb szintjét eredményezte. Az 
irányelv felülvizsgálata megerısítette, 
hogy a meglévı rendelkezések általában 
véve megfelelnek a céljuknak, és nincs 
szükség jelentıs változtatásokra. A 
96/82/EK irányelvvel felállított rendszert 
azonban hozzá kell igazítani a veszélyes 
anyagok uniós osztályozási rendszeréhez, 
amelyre az irányelv több helyütt 
hivatkozik. Az irányelvben emellett több 
más rendelkezést is pontosítani kell, 
illetıleg naprakésszé kell tenni. 

(3) A 96/82/EK irányelv fontos szerepet 
játszott az ilyen balesetek 
valószínőségének és következményeinek 
csökkentésében, és Unió-szerte a védelem 
magasabb szintjét eredményezte. Az 
irányelv felülvizsgálata megerısítette, 
hogy a súlyos balesetek aránya továbbra is 
állandó. Bár a meglévı rendelkezések 
általában véve megfelelnek a céljuknak, 
ugyanakkor számos változtatásra van 
szükség a védelmi szint további 
megerısítése érdekében, különösen a 
súlyos balesetek megelızése tekintetében. 
A 96/82/EK irányelvvel felállított rendszert 
ugyanakkor hozzá kell igazítani a 
veszélyes anyagok uniós osztályozási 
rendszeréhez, amelyre az irányelv több 
helyütt hivatkozik. Az irányelvben emellett 
több más rendelkezést is pontosítani kell, 
illetıleg naprakésszé kell tenni. 

Indokolás 

A súlyos balesetek száma az elmúlt évek során állandó volt. Évente 30 súlyos baleset túl sok. 
Ezért fontos, hogy a felülvizsgálat nyújtotta lehetıséget kihasználjuk, amelyre az irányelv fontos 
rendelkezéseinek megerısítése érdekében létrehozott új osztályozási rendszer kapcsán van mód. 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat 
kell elfogadni annak biztosítása érdekében, 
hogy a védelem jelenlegi szintje 
megmaradjon és tovább javuljon azáltal, 
hogy a biztonság veszélyeztetése nélküli 
ésszerősítés vagy egyszerősítés által a 
rendelkezések eredményesebbekké és 
hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak 
lehetséges, csökkennek a szükségtelen 
adminisztrációs terhek. Az új 
rendelkezéseknek ugyanakkor 

(4) Ezért a 96/82/EK irányelv helyett újat 
kell elfogadni annak biztosítása érdekében, 
hogy a védelem jelenlegi szintje 
megmaradjon és tovább javuljon azáltal, 
hogy ésszerősítés vagy egyszerősítés által a 
rendelkezések eredményesebbekké és 
hatékonyabbakká válnak, és, ahol csak 
lehetséges, csökkennek a szükségtelen 
adminisztrációs terhek, feltéve, hogy ez a 
biztonság, a környezeti és közegészség 
védelmét nem veszélyezteti. Az új 
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világosaknak, koherenseknek és könnyen 
érthetıeknek kell lenniük, hogy segítsék a 
végrehajtás és a betartathatóság javítását. 

rendelkezéseknek ugyanakkor 
világosaknak, koherenseknek és könnyen 
érthetıeknek kell lenniük, hogy segítsék a 
végrehajtás és a betartathatóság javítását, 
ugyanakkor az egészség és a környezet 
védelmi szintje legalább azonos maradjon 
vagy növekedjen.  

Indokolás 

Biztosítani kell, hogy ne csak a biztonság, hanem a környezeti és közegészség védelmi szintje se 
legyen veszélyeztetve. 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A súlyos baleseteknek államhatárokon 
átnyúló következményei is lehetnek, és 
ökológiai és gazdasági költségeiket 
nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az 
érintett tagállamok is. Ezért intézkedéseket 
kell tenni a magas szintő védelemnek az 
egész Unió területén való biztosítása 
érdekében. 

(6) A súlyos baleseteknek államhatárokon 
átnyúló következményei is lehetnek, és 
ökológiai és gazdasági költségeiket 
nemcsak az érintett üzem viseli, hanem az 
érintett tagállamok is. Ezért biztonsági és 
kockázatcsökkentı intézkedéseket kell 
hozni az esetleges balesetek elkerülése, a 
balesetek kockázatának csökkentése és a 
balesetek következményeinek enyhítése 
érdekében, ami magas szintő védelem 
biztosítását tenné lehetıvé az egész Unió 
területén. A tagállamoknak a lehetı 
legnagyobb mértékben gondoskodniuk 
kellene a bevált gyakorlatok cseréjérıl. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Bizonyos ipari tevékenységeket sajátos 
jellemzıik miatt ki kell zárni ennek az 
irányelvnek a hatálya alól. Ezekre a 
tevékenységekre uniós vagy nemzeti 
szinten más szabályozás vonatkozik, amely 
ezen irányelvvel azonos mértékő 
biztonságot nyújt. A Bizottságnak azonban 

(8) Bizonyos ipari tevékenységeket ki kell 
zárni ennek az irányelvnek a hatálya alól, 
amennyiben uniós vagy nemzeti szinten 
ezen irányelvvel azonos mértékő 
biztonságot nyújtó, más szabályozás 
vonatkozik rájuk. A Bizottságnak továbbra 
is vizsgálnia kell, hogy vannak-e jelentıs 
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továbbra is biztosítania kell, hogy ne 
legyenek jelentıs hiányosságok a meglévı 
szabályozási keretben, különösen ami az 
egyéb tevékenységekbıl eredı új és 
jövıbeni kockázatokat illeti, és szükség 
esetén megfelelı lépéseket kell tennie. 

hiányosságok a meglévı szabályozási 
keretben, különösen ami az egyéb 
tevékenységekbıl, illetve az ezen irányelv 
hatálya alá még nem tartozó konkrét 
veszélyes anyagokból és egyes 
nanoanyagokból eredı új és jövıbeni 
kockázatokat illeti, és szükség esetén 
megfelelı jogalkotási javaslatot kell 
elıterjesztenie. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A 96/82/EK irányelv I. melléklete – 
többek között a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítésérıl szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítésérıl szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyes rendelkezéseire való 
hivatkozással – felsorolja az irányelv 
hatálya alá tartozó veszélyes anyagokat. Az 
említett irányelveket felváltotta az anyagok 
és keverékek osztályozásáról, címkézésérıl 
és csomagolásáról szóló, 2008. december 
16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, amely a vegyi anyagok 
osztályozásának és címkézésének 
nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete keretében elfogadott egyetemes 
harmonizált rendszerét (Globally 
Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals – GHS) ülteti át az 
Unió jogába. Az említett rendelet a 
veszélyek tekintetében új osztályokat és 
kategóriákat vezet be, amelyek csak 
részben felelnek meg a korábbi 
rendelkezések szerinti osztályoknak és 

(9) A 96/82/EK irányelv I. melléklete – 
többek között a veszélyes anyagok 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések 
közelítésérıl szóló, 1967. június 27-i 
67/548/EGK tanácsi irányelv, valamint a 
tagállamoknak a veszélyes készítmények 
osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezéseinek 
közelítésérıl szóló, 1999. május 31-i 
1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyes rendelkezéseire való 
hivatkozással – felsorolja az irányelv 
hatálya alá tartozó veszélyes anyagokat. A 
67/548/EGK és az 1999/45/EK 
irányelveket felváltotta az anyagok és 
keverékek osztályozásáról, címkézésérıl és 
csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 
1272/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet, amely a vegyi anyagok 
osztályozásának és címkézésének 
nemzetközi szinten, az Egyesült Nemzetek 
Szervezete keretében elfogadott egyetemes 
harmonizált rendszerét (Globally 
Harmonised System of Classification and 
Labelling of Chemicals – GHS) ülteti át az 
Unió jogába. Az említett rendelet a 
veszélyek tekintetében új osztályokat és 
kategóriákat vezet be, amelyek csak 
részben felelnek meg a korábbi 
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kategóriáknak. A 96/82/EK irányelv I. 
mellékletét ezért módosítani kell annak 
érdekében, hogy az irányelv meglévı 
védelmi szintjének fenntartása mellett 
összhangban legyen az említett rendelettel. 

rendelkezések szerinti osztályoknak és 
kategóriáknak. Bizonyos 
veszélykategóriákat azonban a rendszeren 
belüli kritériumok hiánya miatt nem e 
rendszerbe kellene besorolni. A 96/82/EK 
irányelv I. mellékletét ezért módosítani kell 
annak érdekében, hogy az irányelv 
meglévı védelmi szintjének fenntartása 
vagy további növelése mellett összhangban 
legyen az említett rendelettel. 

 

Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Rugalmas szabályozásra van szükség 
ahhoz, hogy az I. melléklet módosításával 
kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy az 
1272/2008/EK rendelettel való összhang 
miatt a rendeletnek a veszélyes anyagok 
osztályozását érintı késıbbi kiigazításai 
nem kívánt hatásokkal lehetnek ezen 
irányelv alkalmazására. Késıbb 
kidolgozandó harmonizált kritériumok 
alapján lehetıséget kell adni eltérés 
engedélyezésére azokban az esetekben, 
amikor egy anyag a veszélyességi 
besorolása ellenére sem hordozza magában 
a súlyos baleset veszélyét. Emellett 
megfelelı korrekciós mechanizmust is létre 
kell hozni azoknak az anyagoknak az 
esetére, amelyeknek az irányelv hatálya alá 
kell tartozniuk, mert súlyos baleset 
veszélyének lehetıségét hordozzák 
magukban. 

(10) Rugalmas szabályozásra van szükség 
ahhoz, hogy az I. melléklet módosításával 
kezelni lehessen azt a helyzetet, hogy az 
1272/2008/EK rendelettel való összhang 
miatt a rendeletnek a veszélyes anyagok 
osztályozását érintı késıbbi kiigazításai 
nem kívánt hatásokkal lehetnek ezen 
irányelv alkalmazására. Harmonizált 
kritériumok alapján lehetıséget kell adni 
eltérés engedélyezésére azokban az 
esetekben, amikor egy anyag a 
veszélyességi besorolása ellenére sem 
hordozza magában a súlyos baleset 
veszélyét. Az üzemeltetıkre és a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságokra 
háruló felesleges terhek elkerülése 
érdekében hamar el kell kezdeni a 
lehetséges eltérések értékelését, különösen 
azt követıen, ha egy veszélyes anyag 
besorolása megváltozik. Emellett 
megfelelı korrekciós mechanizmust is létre 
kell hozni azoknak az anyagoknak az 
esetére, amelyeknek az irányelv hatálya alá 
kell tartozniuk, mert súlyos baleset 
veszélyének lehetıségét hordozzák 
magukban. 

Indokolás 

A 4. cikk mechanizmusa pozitív. Azonban ha egy veszélyes anyag besorolása megváltozik, az 
irányelv hatályától való eltérés értékelését hamar meg kell kezdeni. Ezzel el lehet kerülni a 



 

 
 PE489.294/ 6 

 HU 

felesleges szabályozási és adminisztratív terheket. 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Általános kötelezettségként kell 
elıírni, hogy az üzemeltetıknek minden 
szükséges intézkedést meg kell tenniük a 
súlyos balesetek megelızése és 
következményeik mérséklése érdekében. 
Ha a veszélyes anyagok egy adott üzemben 
egy meghatározott küszöbértéket 
meghaladó mennyiségben vannak jelen, 
akkor az üzemeltetınek elegendı 
információval kell ellátnia a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságot ahhoz, hogy az 
azonosíthassa az üzemet, a jelen lévı 
veszélyes anyagokat és a potenciális 
veszélyeket. Az üzemeltetınek el kell 
készítenie és meg kell küldenie a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságnak egy 
tervet a súlyos balesetek megelızésére 
vonatkozóan, amely a súlyos balesetek 
veszélyével szembeni védekezés érdekében 
meghatározza az üzemeltetı általános 
koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a 
megfelelı biztonsági irányítási 
rendszereket is. 

(11) Általános kötelezettségként kell 
elıírni, hogy az üzemeltetıknek minden 
szükséges intézkedést meg kell tenniük a 
súlyos balesetek megelızése és 
következményeik mérséklése és 
megszüntetése érdekében. Ha a veszélyes 
anyagok egy adott üzemben egy 
meghatározott küszöbértéket meghaladó 
mennyiségben vannak jelen, akkor az 
üzemeltetınek elegendı információval kell 
ellátnia a hatáskörrel rendelkezı hatóságot 
ahhoz, hogy az azonosíthassa az üzemet, a 
jelen lévı veszélyes anyagokat és a 
potenciális veszélyeket. Az üzemeltetınek 
el kell készítenie és meg kell küldenie a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságnak egy 
tervet a súlyos balesetek megelızésére 
vonatkozóan, amely a súlyos balesetek 
veszélyével szembeni védekezés érdekében 
meghatározza az üzemeltetı általános 
koncepcióját és intézkedéseit, ideértve a 
megfelelı biztonsági irányítási 
rendszereket is. 

Indokolás 

A baleset következményeinek megszüntetésérıl az üzemeltetınek kell kötelességszerően 
gondoskodnia. 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) Az üzemeltetıknek képeseknek kell 
lenniük bizonyítékot szolgáltatni – például 
elismerten fizetıképes társaságnál kötött 
egyedi biztosítási szerzıdéssel vagy a saját 
tıke megfelelı szintjével – arra 
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vonatkozóan, hogy egy veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos esetleges baleset 
következményeit vállalni tudják. Ezt a 
megfontolást figyelembe kell venni annak 
érdekében, hogy a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos baleset következményei ne az 
állami kiadásokat terheljék, és hogy a 
gyártási költségekbe beszámítsanak. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (12a) A súlyos balesetek és a 
„dominóhatás” kockázatának korlátozása 
érdekében kellıképpen figyelembe kell 
venni a vállalat vagy üzem helyszínével 
összefüggı természetes veszélyforrások és 
az e helyszíneken használt technológiai 
források közötti kölcsönhatásokat. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Annak érdekében, hogy a 
lakóterületek, a nyilvánosság által 
fokozottan használt területek és a 
környezet – ideértve a természetvédelmi 
szempontból különösen értékes vagy 
érzékeny területeket is – nagyobb fokú 
védelmet élvezzenek, szükség van arra, 
hogy a területfelhasználás tervezése és a 
tagállamok más vonatkozó politikái hosszú 
távon figyelembe vegyék az e területek és 
az ilyen veszélyt hordozó üzemek közötti 
megfelelı távolság biztosítása iránti, 
továbbá meglévı üzemek esetében a 
személyekkel kapcsolatos kockázatok 
növekedésének megakadályozásához 
szükséges esetleges további mőszaki 
intézkedések iránti igényt. A döntések 

(15) Annak érdekében, hogy a 
lakóterületek, a nyilvánosság által 
fokozottan használt területek és a 
környezet – ideértve a természetvédelmi 
szempontból különösen értékes vagy 
érzékeny területeket is – nagyobb fokú 
védelmet élvezzenek, szükség van arra, 
hogy a területfelhasználás tervezése és a 
tagállamok más vonatkozó politikái 
biztosítsák az e területek és az ilyen 
veszélyt hordozó üzemek közötti kellı 
távolság fenntartását, továbbá meglévı 
üzemek esetében – amennyiben szükséges 
– a személyekkel kapcsolatos kockázatok 
elfogadható szinten való tartásához 
szükséges további mőszaki intézkedések 
végrehajtását. A döntések meghozatalakor 
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meghozatalakor indokolt figyelembe venni 
a kockázatokra vonatkozó megfelelı 
információkat és a kockázatokra vonatkozó 
mőszaki szakvéleményeket. Ha lehetséges, 
az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében az eljárásokat kívánatos 
integrálni a más uniós jogi aktusokban 
elıírt eljárásokkal. 

indokolt figyelembe venni a kockázatokra 
vonatkozó megfelelı információkat és a 
kockázatokra vonatkozó mőszaki 
szakvéleményeket. Ha lehetséges, a – 
különösen a kis- és középvállalatokra 
nehezedı – adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében az eljárásokat 
kívánatos integrálni a vonatkozó más uniós 
jogi aktusokban elıírt eljárásokkal és 
intézkedésekkel. 

 

Módosítás  12 

Irányelvre irányuló javaslat 
16 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) A környezetre vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés segítése 
érdekében – a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésrıl, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történı részvételérıl és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, az Unió részérıl a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történı részvételérıl és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 
Európai Közösség nevében való 
megkötésérıl szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal 
jóváhagyott Århusi Egyezménynek 
megfelelıen – javítani kell a nyilvánosság 
tájékoztatásának szintjét és minıségét. 
Különösen a súlyos balesettel valószínőleg 
érintett személyeknek kell elegendı 
információt biztosítani ahhoz, hogy kellıen 
tájékozottak legyenek az ilyen esetben 
teendı megfelelı lépésekrıl. Az aktív, a 
nyilvánosság kérése nélkül történı 
tájékoztatáson kívül, és az információ 
terjesztésének egyéb módjait nem kizárva 
az információkat az interneten állandóan 
elérhetıvé kell tenni és naprakészen kell 
tartani. Ugyanakkor megfelelı titoktartási 
biztosítékok is szükségesek, egyebek 

(16) A környezetre vonatkozó 
információkhoz való hozzáférés segítése 
érdekében – a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésrıl, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történı részvételérıl és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló, az Unió részérıl a 
környezeti ügyekben az információhoz 
való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történı részvételérıl és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló egyezménynek az 
Európai Közösség nevében való 
megkötésérıl szóló, 2005. február 17-i 
2005/370/EK tanácsi határozattal1 
jóváhagyott Århusi Egyezménynek 
megfelelıen – javítani kell a nyilvánosság 
tájékoztatásának szintjét és minıségét. 
Különösen a súlyos balesettel valószínőleg 
érintett személyeknek kell elegendı 
információt biztosítani ahhoz, hogy kellıen 
tájékozottak legyenek az ilyen esetben 
teendı megfelelı lépésekrıl. A 
nyilvánosságnak szánt információkat 
világos és érthetı módon kell 
megfogalmazni. Az aktív, a nyilvánosság 
kérése nélkül történı tájékoztatáson kívül, 
és az információ terjesztésének egyéb 
módjait nem kizárva az információkat az 
interneten állandóan elérhetıvé kell tenni 
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között a biztonsággal kapcsolatos 
aggodalmak kezelése érdekében. 

és naprakészen kell tartani. A fokozott 
átláthatóság érdekében részletesebb és 
átfogó információt kell – többek között 
dokumentáció formájában – kérésre 
rendelkezésre bocsátani. Ugyanakkor 
megfelelı titoktartási biztosítékok is 
szükségesek, egyebek között a 
biztonsággal kapcsolatos aggodalmak 
kezelése érdekében, amelyeket eseti 
alapon, az Århusi Egyezményben rögzített 
szigorú kritériumoknak és feltételeknek 
megfelelıen kell biztosítani. 

 ___________ 

 1 HL L 124., 2005.5.17., 1. o. 

Indokolás 

A titoktartási biztosítékok tiszteletben tartása mellett további információhoz vagy 
dokumentumhoz való hozzáférés bármely természetes/jogi személy kérésére fokozza az 
átláthatóságot és az ipari létesítmények biztonsága iránti bizalmat. A módosított irányelv és az 
EU, valamint mind a 27 tagállam által ratifikált egyezmény közötti teljes összhang biztosítása 
érdekében a bizalmas kérések kezelésére az Århusi Egyezmény vonatkozik. 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset 
esetén biztosítva legyenek a megfelelı 
válaszintézkedések, az üzemeltetınek 
azonnal tájékoztatnia kell a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságokat, és át kell adnia 
nekik a baleset hatásainak becsléséhez 
szükséges információkat. 

(19) Annak érdekében, hogy súlyos baleset 
esetén biztosítva legyenek a megfelelı 
válaszintézkedések, valamint az ilyen 
baleset bekövetkeztének elkerülése végett 
az üzemeltetınek azonnal tájékoztatnia kell 
a hatáskörrel rendelkezı és a helyi 
hatóságokat, és át kell adnia nekik a baleset 
által a személyek egészségére, javaikra és 
a környezetre gyakorolt hatások 
becsléséhez szükséges információkat. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 
20 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az információcsere biztosítása és a 
jövıben elıforduló hasonló balesetek 
megelızése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a tagállamok a 
területükön bekövetkezı súlyos balesetek 
adatait továbbítsák a Bizottságnak; a 
Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó 
veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan 
rendszert, amely – különösen a súlyos 
balesetekre és az azokból levont 
tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a 
szóban forgó információk megosztásáról. 
Ennek az információcserének azokra a 
balesetveszélyes helyzetekre is ki kell 
terjednie, amelyeknek a tagállamok 
megítélése szerint mőszakilag különös 
jelentısége van a súlyos balesetek 
megelızése és következményeik 
korlátozása szempontjából. 

(20) Az információcsere biztosítása és a 
jövıben elıforduló hasonló balesetek 
megelızése érdekében indokolt úgy 
rendelkezni, hogy a tagállamok a 
területükön bekövetkezı súlyos balesetek 
adatait továbbítsák a Bizottságnak; a 
Bizottságnak elemeznie kell a kapcsolódó 
veszélyeket, és üzemeltetnie kell egy olyan 
rendszert, amely – különösen a súlyos 
balesetekre és az azokból levont 
tanulságokra vonatkozóan – gondoskodik a 
szóban forgó információk megosztásáról. 
Ennek az információcserének azokra a 
balesetveszélyes helyzetekre is ki kell 
terjednie, amelyeknek a tagállamok 
megítélése szerint mőszakilag különös 
jelentısége van a súlyos balesetek 
megelızése és következményeik 
korlátozása szempontjából. A tagállamok 
és a Bizottság fokozzák arra irányuló 
erıfeszítéseiket, hogy a súlyos 
balesetekkel kapcsolatos információk 
megosztására létrehozott információs 
rendszerekben található információk 
teljesek legyenek. 

Indokolás 

Az információmegosztó rendszerek elsıdleges fontosságúak annak érdekében, hogy a 
tagállamok megoszthassák tapasztalataikat. Lehetıvé teszik azt is, hogy az üzemeltetık 
információhoz jussanak. Ugyanakkor az is fontos, hogy a megosztott információ teljes legyen, 
és lehetıvé tegye a baleset okainak megállapítását. 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 a preambulumbekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (22a) Módszeresen értékelni kell, hogy 
szükség van-e az 1272/2008/EK rendelet 
mőszaki fejlıdéshez történı 
hozzáigazítását követıen az irányelv 
veszélyes anyagokat felsoroló 
mellékletének kiigazítására. Ez lehetıvé 
tenné az említett rendelet és az irányelv 
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közötti funkcionális kapcsolatot, és 
fokozott védelmet biztosítana az emberi 
egészségre és a környezetre nézve. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 
23 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a Szerzıdés 290. cikkével 
összhangban az eltérésekre vonatkozó 
kritériumok megállapítása és ezen irányelv 
mellékleteinek módosítása érdekében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. 

(23) Ezen irányelvnek a mőszaki és 
tudományos haladáshoz történı 
hozzáigazítása érdekében az Európai Unió 
mőködésérıl szóló szerzıdés 290. cikkével 
összhangban ezen irányelv I. melléklete 3. 
részének és II–VI. mellékletének 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
elıkészítı munkája során megfelelı 
konzultációkat folytasson, szakértıi 
szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak történı 
egyidejő, idıben történı és megfelelı 
továbbításáról. 

Indokolás 

A preambulumbekezdést ez a módosítás hozza összhangba a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokra vonatkozó új, általános záradékokkal. Pontosítja továbbá, hogy lehetıséget kell 
biztosítani (az irányelv hatályát csak igen különleges esetekben megváltoztató) I. melléklet 3. 
részének és a II–VI. mellékletnek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján történı 
módosítására. Az I. melléklet 1. és 2. részéhez, valamint a VII. melléklethez főzött módosítások 
azonban jelentıs hatással lehetnek az irányelv hatályára, ezért ezekkel a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell foglalkozni.  
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Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 
25 preambulumbekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Mivel az irányelv célkitőzéseit: az 
emberi egészség és a környezet magas 
szintő védelmének biztosítását a 
tagállamok nem képesek kielégítıen 
megvalósítani, és azok uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerzıdés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelıen 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelıen ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges 
mértéket, 

(25) Mivel az irányelv célkitőzéseit: az 
emberi egészség, a tulajdon és a környezet 
magas szintő védelmének biztosítását a 
tagállamok nem képesek kielégítıen 
megvalósítani, és azok uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió a 
Szerzıdés 5. cikkében meghatározott 
szubszidiaritás elvének megfelelıen 
intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvének 
megfelelıen ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célok eléréséhez szükséges 
mértéket, 

Indokolás 

A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont 
vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi 
következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.  

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 
1. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek megelızése és 
e baleseteknek az emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt következményeinek 
korlátozása érdekében állapít meg 
szabályokat, abból a célból, hogy az egész 
Unióban következetes és hatékony módon 
magas szintő védelmet biztosítson. 

Ez az irányelv a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek megelızése és 
e baleseteknek az emberi egészségre, a 
tulajdonra és a környezetre gyakorolt 
következményeinek korlátozása érdekében 
állapít meg szabályokat, abból a célból, 
hogy az egész Unióban következetes és 
hatékony módon magas szintő védelmet 
biztosítson. 

Indokolás 

A Bizottság javaslatában a súlyos baleset meghatározásában „az emberi egészséget, a tulajdont 
vagy a környezetet […] súlyosan veszélyezteti” összetételben szerepel a „tulajdon” szó. A jogi 
következetesség érdekében a preambulumbekezdésbe be kell emelni a „tulajdon” szót.  
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Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

c) veszélyes anyagoknak az irányelv 
hatálya alá tartozó üzemeken kívüli közúti, 
vasúti, belvízi, tengeri, légi szállítására és 
szállítás közbeni, a szállítással közvetlen 
összefüggésben lévı, rövid ideig tartó 
ideiglenes tárolására, beleértve a berakást 
és a kirakást, valamint a dokkokban, a 
mólóknál és a rendezı pályaudvarokon 
végrehajtott, az egyik szállítóeszköztıl a 
másikig történı szállítást is; 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az ásványi anyagok bányákban, 
kıbányákban vagy fúrólyukakon át történı 
kinyerésére (feltárására, kitermelésére és 
feldolgozására), kivéve a vegyi és a 
termikus feldolgozási mőveleteket és az I. 
mellékletben meghatározott veszélyes 
anyagokkal végzett mőveletekkel 
kapcsolatos tárolást; 

e) az ásványi anyagok bányákban, 
kıbányákban vagy fúrólyukakon át történı 
kinyerésére (feltárására, kitermelésére és 
feldolgozására), kivéve a föld alatt 
természetes rétegben, sótárnákban és 
bezárt bányákban végzett gáztárolást, a 
vegyi és a termikus feldolgozási 
mőveleteket és az I. mellékletben 
meghatározott veszélyes anyagokkal 
végzett mőveletekkel kapcsolatos tárolást; 

Indokolás 

A bizottsági javaslat csak a természetes rétegekben és bezárt bányákban végzett tárolást fedi, de 
nem terjed ki a sótárnákra. Ez megbontja a lefedett és a mentességet élvezı tárolási típusok 
közötti verseny egyensúlyát, amely különösen káros azokra az országokra nézve, amelyek 
egyáltalán nem rendelkeznek sótárnákkal. 
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Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 bekezdés – h pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) az I. melléklet 3. részében felsorolt 
anyagokra. 

törölve 

Indokolás 

A 2. cikk (2) bekezdése az ezen irányelv hatálya alól történı kizárás egyértelmő eseteire 
vonatkozik. Az I. melléklet 3. része csak azon különleges esetekben alkalmazott kizárásokra 
vonatkozik, amelyekben valamely anyag bizonyos körülmények között nem alkalmas súlyos 
baleset veszélyének elıidézésére. Az I. melléklet 3. részében felsorolt anyagok nincsenek kizárva 
az irányelv hatálya alól, hanem csak a szigorú feltételek teljesülése esetén részesülnek 
különleges elbánásban. 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 
2 cikk – 2 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2a. Ezen irányelv hatályának bármely 
kiterjesztését megelızıen hatásvizsgálatot 
kell készíteni. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. olyan üzem, amelyben a jelen lévı 
veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy 
meghaladja az I. melléklet 1. részének 2. 
oszlopában és az I. melléklet 2. részének 2. 
oszlopában meghatározott mennyiségeket, 
de nem éri el az I. melléklet 1. részének 3. 
oszlopában és az I. melléklet 2. részének 3. 
oszlopában meghatározott mennyiségeket; 

2. olyan üzem, amelyben a jelen lévı 
veszélyes anyagok mennyisége eléri vagy 
meghaladja az I. melléklet 1. részének 2. 
oszlopában vagy adott esetben az I. 
melléklet 2. részének 2. oszlopában 
meghatározott mennyiségeket, de nem éri 
el az I. melléklet 1. részének 3. oszlopában 
és az I. melléklet 2. részének 3. oszlopában 
meghatározott mennyiségeket; 
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Indokolás 

Számos anyag esetében az I. melléklet 1. részében csak egy bejegyzés szerepel, a 2. részben egy 
sem, így tisztázni kell, hogy e két mellékletet ne összesítve alkalmazzák. 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „felsı küszöbértékő üzem”: olyan üzem, 
amelyben a jelen lévı veszélyes anyagok 
mennyisége eléri vagy meghaladja az I. 
melléklet 1. részének 3. oszlopában és az I. 
melléklet 2. részének 3. oszlopában 
meghatározott mennyiségeket; 

3. „felsı küszöbértékő üzem”: olyan üzem, 
amelyben a jelen lévı veszélyes anyagok 
mennyisége eléri vagy meghaladja az I. 
melléklet 1. részének 3. oszlopában vagy 
adott esetben az I. melléklet 2. részének 3. 
oszlopában meghatározott mennyiségeket; 

Indokolás 

Számos anyag esetében az I. melléklet 1. részében csak egy bejegyzés szerepel, a 2. részben egy 
sem, így tisztázni kell, hogy e két mellékletet ne összesítve alkalmazzák. 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 3a. „szomszédos üzem” vagy „szomszédos 
telephely”: olyan üzem vagy telephely, 
amely egy üzem hatókörén belül mőködik; 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „új üzem”: az újonnan épült üzem, 
valamint az az üzem, amely még nem 
kezdte meg mőködését; 

4. „új üzem”: a 2015. június 1-jét követıen 
újonnan épített üzem, valamint az az üzem, 
amely 2017. június 1-je után kezdi meg 
mőködését, vagy amely a berendezéseiben, 
tevékenységében történt módosítások vagy 
veszélyes anyagainak jegyzéke miatt 2015. 
június 1-je után ezen irányelv hatálya alá 
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tartozik; 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „létesítmény”: az üzemen belüli azon 
mőszaki egység, amelyben veszélyes 
anyagokat gyártanak, használnak, kezelnek 
vagy tárolnak, ideértve a föld alatti tárolást 
is; ide tartozik a létesítmény mőködéséhez 
szükséges mindennemő felszerelés, 
szerkezet, csırendszer, gép, szerszám, 
magántulajdonú iparvágány, dokk, 
kiszolgáló rakodó, móló, raktár és hasonló, 
úszó vagy más szerkezet; 

7. „létesítmény”: az üzemen belüli azon 
mőszaki egység, amelyben veszélyes 
anyagokat gyártanak, használnak, kezelnek 
vagy tárolnak, ideértve a föld alatti tárolást 
is; ide tartozik a létesítmény mőködéséhez 
szükséges mindennemő felszerelés, 
szerkezet, csırendszer, gép, szerszám, 
iparvágány, dokk, kiszolgáló rakodó, móló, 
raktár és hasonló, úszó vagy más szerkezet; 

Indokolás 

Egy létesítmény tulajdon mivolta nem lehet kritérium meghatározásánál. 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „üzemeltetı”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely egy üzemet vagy 
létesítményt üzemeltet vagy afelett 
ellenırzést gyakorol, vagy a nemzeti jog 
rendelkezései alapján az üzem vagy 
létesítmény mőszaki üzemeltetése felett 
meghatározó gazdasági befolyással 
rendelkezik; 

8. „üzemeltetı”: az a természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely egy üzemet vagy 
létesítményt üzemeltet vagy afelett 
ellenırzést gyakorol, vagy a nemzeti jog 
rendelkezései alapján az üzem vagy 
létesítmény felett meghatározó gazdasági 
és/vagy döntéshozói befolyással 
rendelkezik; 

Indokolás 

A joghézagok elkerülése érdekében – felhatalmazás esetén – az üzemeltetı meghatározását nem 
kellene egy olyan szervre korlátozni, amely meghatározó gazdasági befolyással rendelkezik az 
üzem mőszaki üzemeltetése felett. 

Módosítás  29 
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Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. „veszélyes anyagok jelenléte”: 
veszélyes anyagok tényleges vagy várható 
jelenléte az üzemben, valamint azoknak a 
veszélyes anyagoknak a jelenléte, amelyek 
akkor keletkezhetnek, amikor egy ipari 
kémiai folyamat kikerül az ellenırzés alól, 
amennyiben e veszélyes anyagok 
mennyisége eléri vagy meghaladja az I. 
melléklet 1. és 2. részében meghatározott 
küszöbértékeket; 

11. „veszélyes anyagok jelenléte”: 
veszélyes anyagok tényleges vagy várható 
jelenléte az üzemben, valamint azoknak a 
veszélyes anyagoknak a jelenléte, amelyek 
akkor keletkezhetnek, amikor egy ipari 
kémiai folyamat kikerül az ellenırzés alól, 
vagy ha egy tárolóhelyen vagy 
létesítményen belül egy másik súlyos 
incidens történik, amennyiben e veszélyes 
anyagok mennyisége eléri vagy 
meghaladja az I. melléklet 1. és 2. részében 
meghatározott küszöbértékeket; 

Indokolás 

A balesetbıl (például raktártőzbıl) eredı károk azonosak lehetnek azon károkkal, amelyeket 
egy ipari kémiai folyamat ellenırzés alóli kikerülése okozhat. Mivel az irányelv rögzíti a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelızésére vonatkozó szabályokat, ezért 
nem fontos, hogy az anyag egy ipari kémiai folyamat ellenırzés alóli kikerülése folytán, tőz 
miatt, vagy bármely más okból keletkezett-e. 

Módosítás  30 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18a. „a biztonság szempontjából 
megfelelı távolság”: az a minimális 
távolság, amelytıl kezdıdıen súlyos 
baleset esetén az emberi egészségre vagy a 
környezetre gyakorolt semmilyen káros 
hatás sem várható; 

 

Módosítás  31 

Irányelvre irányuló javaslat 
3 cikk – 1 bekezdés – 18 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 18b. „dominóhatás”: az üzem közelében 
bekövetkezett baleset által okozott súlyos 
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baleset elıfordulása az üzemben. Ide 
tartozhatnak az ezen irányelv szerint 
meghatározott üzemekben, vagy az ezen 
irányelv hatályán kívül esı telephelyeken 
történt balesetek. 

 

Módosítás  32 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha az e cikk (4) bekezdésében említett 
kritériumok alapján bizonyítást nyer, hogy 
az I. melléklet 1. vagy 2. részében szereplı 
valamely anyag különösen fizikai 
megjelenési formája, tulajdonságai, 
besorolása, koncentrációja vagy szokásos 
csomagolása folytán nem alkalmas súlyos 
baleset veszélyének elıidézésére, a 
Bizottság a 24. cikkel összhangban, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
ezt az anyagot az I. rész 3. részébe 
felveheti. 

(1) Ha ezen irányelv VII. mellékletében 
foglalt kritériumok alapján bizonyítást 
nyer, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. 
részében szereplı valamely anyag vagy 
keverék különösen fizikai megjelenési 
formája, tulajdonságai, besorolása, 
koncentrációja vagy szokásos csomagolása 
folytán különleges körülmények között 
nem alkalmas súlyos baleset veszélyének 
elıidézésére, és ezért az eltérés rá is 
vonatkozik, a Bizottság a 17. és 24. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el, hogy ezt az anyagot 
és keveréket az alkalmazandó feltételekkel 
együtt az I. melléklet 3. részébe felvegye. 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

A Bizottság az I. melléklet 3. részében 
szereplı anyagok felsorolását megelızıen 
konzultál a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
fórummal az e bekezdés elsı albekezdése 
alapján tett értesítésrıl. 

(A 17. cikk (2) bekezdéséhez főzött módosításhoz kapcsolódik, amely a fórumon való részvételbe 
érdekelt feleket próbál bekapcsolni.) 

Indokolás 

A Bizottságnak e döntésekkel kapcsolatban az érdekelt felekkel kell konzultálnia. 
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Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a hatáskörrel rendelkezı hatóság elıtt 
az e cikk (4) bekezdése alapján 
megállapított kritériumok alkalmazásával 
hitelt érdemlıen bizonyítást nyer, hogy az 
egy adott üzemben vagy annak bármely 
részében jelen lévı, az I. melléklet 1. vagy 
2. részében felsorolt anyagok az üzemben 
uralkodó speciális körülmények miatt, így 
különösen az anyag csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jellege vagy az érintett 
helyszín és mennyiségek 
figyelembevételével nem alkalmasak súlyos 
baleset veszélyének elıidézésére, a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság tagállama 
határozhat úgy, hogy a kérdéses üzem 
vonatkozásában ezen irányelv 7–19. 
cikkének rendelkezéseit nem alkalmazza.  

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, ha a VII. 
fejezetben említett kritériumok alapján 
hitelt érdemlıen bizonyítást nyer, hogy az 
egy adott üzemben vagy annak bármely 
részében jelen lévı, az I. melléklet 1. vagy 
2. részében felsorolt anyagok az üzemben 
uralkodó speciális körülmények miatt, 
tekintettel az anyag csomagolásának vagy 
tárolóeszközének jellegére vagy az érintett 
helyszínre és mennyiségekre, nem 
alkalmasak súlyos baleset veszélyének 
elıidézésére, a tagállam hatáskörrel 
rendelkezı hatósága határozhat úgy, hogy 
a kérdéses üzem vonatkozásában ezen 
irányelv 9. cikkének, 10. cikke b) 
pontjának, 11. cikkének és 13. cikke (2) 
bekezdésének rendelkezéseit nem 
alkalmazza.  

Indokolás 

Míg az (1) bekezdés egyes anyagok esetében és csak bizonyos körülmények között lehetıvé teszi 
az uniós szintő eltérést, a 4. cikk (3) bekezdése a tagállam hatáskörrel rendelkezı hatósága 
számára lehetıvé teszi az egyes üzemek szintjén történı eltérés engedélyezését. Mivel a védelem 
szintje nem csökkenhet, így minden esetben ajánlott legalább az alsó küszöbértékre vonatkozó 
elıírások fenntartása, és csak a felsı küszöbértékő üzemekre vonatkozó tájékoztatással 
kapcsolatos elıírásokra vonatkozó eltérést kell lehetıvé tenni. 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

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

Világosan meg kell jelölni a feltételeket. 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az e bekezdés második 
albekezdése szerinti jegyzékeket 
tájékoztató jelleggel évente továbbítja a 17. 
cikk (2) bekezdése szerinti fórumnak. 

A Bizottság az e bekezdés második 
albekezdése szerinti jegyzékeket 
tájékoztató jelleggel rendszeresen 
továbbítja a 17. cikk (2) bekezdése szerinti 
fórumnak. 

Indokolás 

Fontos, hogy a fórumot rendszeresen tájékoztassák az eltéréseket tartalmazó, a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságok által biztosított jegyzékekrıl, amelyeket elvileg évente egynél több 
alkalommal kell összeállítani.  

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság 2013. június 30-ig a 24. 
cikkel összhangban az e cikk (1) és (3) 
bekezdésének célját szolgáló kritériumok 
megállapítása és a VII. melléklet 
megfelelı módosítása céljából 
felhatalmazáson alapuló aktusokat fogad 
el. 

törölve 

Indokolás 

Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplı eltérések 
hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e kritériumokat 
nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem fogadható el, hogy a 
melléklet a jogalkotási eljárás során teljesen üres maradjon. A VII. melléklet javasolt 
módosítása kiterjed a meglévı, 2008. június 26-i 98/433/EK bizottsági határozatban 
meghatározott kritériumokra. A Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell 
beterjesztenie annak érdekében, hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba.  

Módosítás  38 
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Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy 
olyan veszélyes anyag, amely nem szerepel 
az I. melléklet 1. vagy 2. részében, súlyos 
baleset veszélyét hordozza magában, 
megfelelı intézkedéseket tehet, és errıl 
értesíti a Bizottságot. 

Ha egy tagállam úgy ítéli meg, hogy egy 
olyan veszélyes anyag, amely nem szerepel 
az I. melléklet 1. vagy 2. részében, súlyos 
baleset veszélyét hordozza magában, vagy 
ha egy küszöbérték túl magas, megfelelı 
intézkedéseket tehet, és errıl értesíti a 
Bizottságot. 

Indokolás 

A tagállamok számára lehetıséget kell biztosítani a szükséges lépések megtételére, ha úgy ítélik 
meg, hogy egy küszöbérték túl magas. 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e bekezdés elsı albekezdése alapján tett 
bejelentésekrıl a Bizottság tájékoztatja a 
17. cikk (2) bekezdése szerinti fórumot. 

Az e bekezdés elsı albekezdése alapján tett 
bejelentésekrıl a Bizottság a 17. cikk (2) 
bekezdése szerinti fórummal konzultál. 

Indokolás 

A Bizottságnak e döntésekkel kapcsolatban az érdekelt felekkel kell konzultálnia. 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az e bekezdés elsı 
albekezdésével érintett anyagokat a 24. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló aktus útján felveheti az I. 
melléklet 1. vagy 2. részébe. 

Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, 
hogy ezen bekezdés elsı albekezdésében 
említett intézkedést szükségessé tevı, fel 
nem sorolt veszélyes anyagot az I. 
melléklet 1. vagy 2. részébe fel kell venni, 
akkor errıl az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz jogalkotási javaslatot kell 
benyújtania. 
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Indokolás 

Ellentétben a nagyon pontosan meghatározott esetekre vonatkozó (1) bekezdéssel, az 1. és 2. 
részbe felvett további anyagok az irányelv hatályának lényeges kiterjesztését eredményezhetik, 
amelynek jelentıs gazdasági következményei is lehetnek. Mivel a tagállamok megfelelı 
intézkedéseket hozhatnak, ha úgy ítélik meg, hogy egy veszélyes anyag súlyos balesetek 
elıidézésére alkalmas, ezért ha szükséges, így is módjukban áll majd cselekedni. A Bizottság 
értesíti a többi tagállamot. Az irányelv hatályának az egész Unióra nézve történı 
megváltoztatására azonban csak a rendes jogalkotási eljárás keretében kerülhet sor.  

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 
4 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság szükség szerint, a 24. cikknek 
megfelelıen, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadhat el e bekezdés elsı 
albekezdésében, az I. melléklet 1. vagy 2. 
részében említett anyagok 
küszöbértékének csökkentésére. 

Indokolás 

Az új anyagok jegyzékét az elıadó által javasolt 11. módosítás szerint a rendes jogalkotási 
eljárás keretében kell meghatározni, ugyanakkor a küszöbértéknek egy nemzeti bejelentést 
követıen történı módosítására felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kerülhet sor. 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 
5 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
üzem az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált 
megelızésérıl és csökkentésérıl) szóló 
európai parlamenti és tanácsi 2010/75/EU 
irányelv1 alapján a rendelkezésre álló 
legjobb technikák szerint eltérések nélkül 
mőködjön, különösen a biztonsági 
szempontok tekintetében. 

 _____________ 

 1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o. 
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Indokolás 

A Seveso irányelv hatálya alá tartozó telephelyeknek kivétel nélkül meg kell felelniük a 
rendelkezéste álló legjobb technikáknak. 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetıtıl, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságoknak bejelentést 
tegyen: 

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetıtıl, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságoknak és a helyi 
hatóságoknak bejelentést tegyen: 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az üzemeltetı nevérıl vagy cégnevérıl, 
valamint az érintett üzem teljes címérıl; 

a) az üzemeltetı nevérıl és/vagy 
cégnevérıl, valamint az érintett üzem teljes 
címérıl; 

Indokolás 

A módosításra az egyértelmőség érdekében van szükség. 

Módosítás  45 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) az alvállalkozók neve, cégneve és 
címe; 
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Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az üzemért felelıs személy nevérıl vagy 
beosztásáról, ha különbözik az a) pontban 
megjelölt személytıl; 

c) az üzemért felelıs személy nevérıl és 
beosztásáról, ha különbözik az a) pontban 
megjelölt személytıl; 

Indokolás 

A módosításra az egyértelmőség érdekében van szükség. 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a kérdéses veszélyes anyag vagy 
anyagcsoport azonosításához elegendı 
információkról; 

d) a kérdéses veszélyes anyag és 
anyagcsoport azonosításához elegendı 
információkról; 

Indokolás 

A módosításra az egyértelmőség érdekében van szükség. 

Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – e pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a kérdéses veszélyes anyag vagy 
anyagok mennyiségérıl és fizikai 
megjelenési formájáról; 

e) az érintett veszélyes anyag vagy 
anyagok mennyiségérıl, természetérıl és 
fizikai megjelenési formájáról; 

Indokolás 

A módosításra az egyértelmőség érdekében van szükség. 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – g pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) az üzem közvetlen környezetérıl, 
azokról a tényezıkrıl, amelyek súlyos 
balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset 
következményeit súlyosbíthatják, ideértve 
a szomszédos üzemek adatait is, 
függetlenül attól, hogy azok ezen irányelv 
hatálya alá tartoznak-e vagy sem, 
valamint az olyan egyéb telephelyekrıl, 
területekrıl és fejlesztésekrıl, amelyek 
fokozhatják a súlyos baleset és a 
dominóhatás kockázatát vagy 
következményeit. 

g) az üzem közvetlen környezetérıl, 
azokról a tényezıkrıl, amelyek súlyos 
balesetet okozhatnak vagy a súlyos baleset 
következményeit súlyosbíthatják – ideértve 
a szomszédos üzemek adatait is –, valamint 
az olyan egyéb telephelyekrıl, területekrıl 
és fejlesztésekrıl, amelyek fokozhatják a 
súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát 
vagy következményeit, illetve ezek okozói 
lehetnek, amennyiben ezek az 
információk az üzemeltetı rendelkezésére 
állnak. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) az üzem vezetése által kiadott 
tanúsítvány, amely bizonyítja, hogy az 
üzemeltetı képes a veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos esetleges baleset 
következményeit kezelni. 

 

Módosítás  51 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A bejelentéseket a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság felé a következı 
határidıkön belül kell megtenni: 

(2) A bejelentéseket a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság és a helyi hatóságok 
felé a következı határidıkön belül kell 
megtenni: 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  52 
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Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás elıtt 
ésszerő idın belül; 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás vagy a 
módosítások elıtt legalább hat hónappal; 

Indokolás 

A jogi aktus egyértelmőbbé tétele. 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) meglévı üzemek esetében a 28. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított idıponttól számított egy éven 
belül; 

b) meglévı üzemek esetében a 28. cikk (1) 
bekezdésének második albekezdésében 
megállapított idıponttól számított három 
hónapon belül; 

 

Módosítás  54 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 2 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

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

c) további üzemek esetében az attól az 
idıponttól számított három hónapon belül, 
amikortól fogva ez az irányelv az adott 
üzemre alkalmazandó. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 4 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az üzemeltetı azonnal tájékoztatja a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságot a 
következı körülményekrıl: 

(4) Az üzemeltetı azonnal tájékoztatja a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságot és a helyi 
hatóságokat a következı körülményekrıl: 
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Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 
6 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A (4) bekezdés sérelme nélkül az 
üzemeltetı rendszeresen, de legalább 
ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén 
naprakésszé teszi bejelentését. Az 
üzemeltetı a naprakésszé tett bejelentését 
késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak. 

(5) A (4) bekezdés sérelme nélkül az 
üzemeltetı rendszeresen, de legalább 
ötévenként felülvizsgálja és szükség esetén 
naprakésszé teszi bejelentését. Az 
üzemeltetı a naprakésszé tett bejelentését 
késedelem nélkül megküldi a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak és a helyi 
hatóságoknak. 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetıtıl egy olyan dokumentum 
elkészítését, amely rögzíti az 
üzemeltetınek a súlyos balesetek 
megelızésére vonatkozó tervét (major-
accident prevention policy, a továbbiakban: 
MAPP), továbbá megkövetelik e 
dokumentum megfelelı módon történı 
végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot 
írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, 
hogy biztosítsa az emberi egészség és a 
környezet magas szintő védelmét. 
Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek 
veszélyeivel. Tartalmaznia kell az 
üzemeltetı általános céljait és cselekvési 
elveit és a vezetés szerepét és felelısségét, 
és fel kell vázolnia a súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenırzésével összefüggı 

(1) A tagállamok megkövetelik az 
üzemeltetıtıl egy olyan dokumentum 
elkészítését, amely rögzíti az 
üzemeltetınek a súlyos balesetek 
megelızésére vonatkozó tervét (major-
accident prevention policy, a továbbiakban: 
MAPP), továbbá megkövetelik e 
dokumentum megfelelı módon történı 
végrehajtásának biztosítását. A MAPP-ot 
írásba kell foglalni. Úgy kell kialakítani, 
hogy biztosítsa az emberi egészség és a 
környezet magas szintő védelmét. 
Arányosnak kell lennie a súlyos balesetek 
veszélyeivel. Tartalmaznia kell az 
üzemeltetı általános céljait és cselekvési 
elveit, e célok eléréséhez vezetı ütemtervet 
és intézkedéseket és a vezetés szerepét és 
felelısségét, valamint be kell mutatnia, 
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biztonsági kultúrát. hogy hogyan biztosítja folyamatosan a 
súlyos balesetek veszélyeivel kapcsolatos 
magas szintő védelmet. 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A MAPP-ot a következı határidın 
belül meg kell küldeni a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak: 

(2) A MAPP-ot rögzítı dokumentumot a 
következı határidın belül meg kell küldeni 
a hatáskörrel rendelkezı hatóságnak és a 
helyi hatóságoknak: 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás elıtt 
ésszerő idın belül; 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás elıtt 
legalább hat hónappal; 

Indokolás 

Lásd az 8. módosítást. A jogi aktus egyértelmőbbé tétele. 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 2 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás elıtt 
ésszerő idın belül; 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése, az üzembe állítás vagy a 
módosítások elıtt ésszerő idın belül; 
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Indokolás 

Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdéséhez főzött módosításhoz kapcsolódik, amelyben az új 
üzemek meghatározásában a módosítás is szerepel.  

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 
7 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az üzemeltetı rendszeresen, de 
legalább ötévenként felülvizsgálja és 
szükség esetén naprakésszé teszi a MAPP-
ot. A naprakésszé tett MAPP-ot késedelem 
nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak. 

(4) Az üzemeltetı rendszeresen, de 
legalább ötévenként felülvizsgálja és 
szükség esetén naprakésszé teszi a MAPP-
ot. A MAPP-ot rögzítı, naprakésszé tett 
dokumentumot késedelem nélkül meg kell 
küldeni a hatáskörrel rendelkezı 
hatóságnak, és kérésre nyilvánosan 
elérhetıvé kell tenni. 

 

Módosítás  62 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A MAPP-ot megfelelı eszközök, 
struktúrák és irányítási rendszerek útján 
kell végrehajtani. A felsı küszöbértékő 
üzemek esetében a MAPP-ot a III. 
mellékletnek megfelelıen biztonsági 
irányítási rendszerek útján kell 
végrehajtani. A tagállamok megkövetelik 
az alsó küszöbértékő üzemektıl, hogy a 
MAPP-ot egy, a súlyos balesetek 
veszélyével és a szervezet vagy az üzem 
tevékenységének összetettségével arányos 
biztonsági irányítási terv útján hajtsák 
végre, kivéve, ha ezt nem tartják 
szükségesnek. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
üzemeltetıktıl a 6. és a 9. cikk értelmében 
kapott tájékoztatást vagy a 19. cikk szerinti 
ellenırzı vizsgálatok útján beszerzett 
információkat felhasználva azonosítja 
azokat az alsó, illetıleg felsı küszöbértékő 
üzemeket vagy üzemcsoportokat, amelyek 
esetében a súlyos baleset 
bekövetkezésének valószínősége és 
lehetısége vagy következményei a 
kérdéses üzemek elhelyezkedésére és 
egymáshoz való közelségére, valamint a 
bennük jelen lévı veszélyes anyagokra 
való tekintettel nagyobb lehet. 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság az 
üzemeltetıktıl a 6. és a 9. cikk értelmében 
kapott tájékoztatást vagy a 8. cikk (1) 
bekezdése szerinti kérések vagy a 19. cikk 
szerinti ellenırzı vizsgálatok útján 
beszerzett információkat felhasználva 
azonosítja azokat az alsó, illetıleg felsı 
küszöbértékő üzemeket vagy 
üzemcsoportokat, amelyek esetében a 
súlyos baleset bekövetkezésének 
valószínősége és lehetısége vagy 
következményei a kérdéses üzemek 
elhelyezkedésére, a földrajzi fekvésükbıl 
fakadó kockázatokra és egymáshoz való 
közelségére, valamint a bennük jelen lévı 
veszélyes anyagokra, vagy más telephelyek 
közelségére való tekintettel nagyobb lehet. 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában, ha 
az üzemeltetık által a 6. cikk (1) 
bekezdésének g) pontja értelmében 
szolgáltatott információk nem 
elégségesek, vagy nem állnak 
rendelkezésre, úgy a tagállamnak 
biztosítania kell, hogy a hatáskörrel 
rendelkezı hatóság közvetlenül a 
szomszédos üzemektıl vagy telephelyektıl 
kapjon információt és azt az üzemeltetık 
számára elérhetıvé tegye.  

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 
8 cikk – 2 bekezdés – b pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) együttmőködjenek a nyilvánosság és az 
ezen irányelv hatálya alá nem tartozó 
szomszédos üzemek tájékoztatásában és a 
külsı vészhelyzeti tervek elkészítéséért 
felelıs hatóság tájékoztatásában. 

b) együttmőködjenek a nyilvánosság és az 
ezen irányelv hatálya alá nem tartozó 
szomszédos telephelyek tájékoztatásában 
és a külsı vészhelyzeti tervek 
elkészítéséért felelıs hatóság 
tájékoztatásában. 

 

Módosítás  66 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóság a külsı vészhelyzeti 
tervek kidolgozása során tekintetbe veszi a 
dominóhatást. 

 

Módosítás  67 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 1 bekezdés – d pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) annak demonstrálása érdekében, hogy 
elkészítette a belsı vészhelyzeti terveket, 
továbbá annak érdekében, hogy 
információkat biztosítson a külsı 
vészhelyzeti terv elkészítéséhez; 

d) annak demonstrálása érdekében, hogy a 
munkavállalókkal történt részletes 
egyeztetéssel elkészítette a belsı 
vészhelyzeti terveket, továbbá annak 
érdekében, hogy információkat biztosítson 
a külsı vészhelyzeti terv elkészítéséhez; 

 

Módosítás  68 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 3 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A biztonsági jelentést a következı 
határidın belül meg kell küldeni a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságnak: 

(3) A biztonsági jelentést a következı 
határidın belül meg kell küldeni a 
hatáskörrel rendelkezı hatóságnak és a 
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helyi hatóságoknak: 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 3 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése vagy az üzembe állítás elıtt 
ésszerő idın belül; 

a) új üzemek esetében az építés 
megkezdése, az üzembe állítás vagy a 
módosítások elıtt ésszerő idın belül, de 
legkésıbb a 2010/75/EU irányelv 12. 
cikke alapján, a mőködési engedély iránti 
kérelem idıpontjában. 

Indokolás 

Ez a módosítás a 3. cikk (4) bekezdéséhez főzött módosításhoz kapcsolódik, amelyben az új 
üzemek meghatározásában a módosítás is szerepel.  

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Súlyos balesetet követıen az üzemeltetı 
felülvizsgálja és szükség esetén 
naprakésszé teszi a biztonsági jelentést. 

Indokolás 

Bármely baleset természetesen maga után fogja vonni az engedély felülvizsgálatát, de a 
biztonsági jelentés minden esetben felülvizsgálatra szorul, mivel a tervezett kockázatkezelés 
nem szolgálta azokat a megelızési célokat, amelyekre készítették. 

Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A naprakész biztonsági jelentést késedelem 
nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak. 

A naprakész biztonsági jelentést késedelem 
nélkül meg kell küldeni a hatáskörrel 
rendelkezı hatóságnak és a helyi 
hatóságoknak. 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 
9 cikk – 7 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. A tagállamok megkövetelhetik az alsó 
küszöbértékő üzemektıl, hogy a MAPP-ot 
egy, a súlyos balesetek veszélyével és a 
szervezet vagy az üzem tevékenységének 
összetettségével arányos biztonsági 
irányítási terv útján hajtsák végre.  

törölve  

 

Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 
10 cikk – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat 
vagy a veszélyes anyagok jellege vagy 
mennyisége tekintetében végzett azon 
módosítások esetén, amelyeknek jelentıs 
hatása lehet a súlyos balesetek veszélyére, a 
tagállamok biztosítják, hogy az üzemeltetı: 

A létesítmény, üzem, tárolóhely, folyamat 
vagy a veszélyes anyagok jellege, fizikai 
megjelenési formája vagy mennyisége 
tekintetében végzett azon módosítások 
esetén, amelyeknek komoly hatása lehet a 
súlyos balesetek kockázatára vagy 
amelyek eredményeképpen nıhet a 
kockázat, a tagállamok biztosítják, hogy az 
üzemeltetı: 

Indokolás 

Nem egyértelmő, mit jelent a „jelentıs hatás”. Minden olyan módosítás esetében, amelynek 
eredményeképpen nıhet a súlyos balesetek kockázata vagy súlyosbodhatnak következményei, a 
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MAPP-ot, a biztonsági jelentést és a biztonsági irányítási rendszert felül kell vizsgálni, és 
szükség esetén át kell dolgozni.  

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) a mérvadó információk megadása a 
helyszínen mőködı alvállalkozások 
számára; 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 
11 cikk – 4 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelvben elıírt belsı vészhelyzeti tervek 
kidolgozása az üzemben dolgozó 
személyzettel konzultálva történjen, 
ideértve a hosszú távú alvállalkozói 
szerzıdés alapján foglalkoztatott érintett 
személyzetet is, továbbá hogy a külsı 
vészhelyzeti tervek kidolgozása és 
aktualizálása a nyilvánossággal konzultálva 
történjen. A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánossággal folytatott konzultáció 
megfeleljen a 14. cikknek. 

(4) A hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
kötelezettségeinek sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy az ezen 
irányelvben elıírt belsı vészhelyzeti tervek 
kidolgozása az üzemben dolgozó 
személyzettel konzultálva történjen, 
ideértve a hosszú távú alvállalkozói 
szerzıdés alapján foglalkoztatott érintett 
személyzetet is, továbbá hogy a külsı 
vészhelyzeti tervek kidolgozása és 
aktualizálása a vállalkozás telephelye 
szerinti területen illetékes helyi szervekkel 
és a nyilvánossággal konzultálva történjen. 
A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánossággal folytatott konzultáció 
megfeleljen a 14. cikknek. 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
területfelhasználásra vonatkozó és a más 
kapcsolódó politikájuk figyelembe veszi a 

A tagállamok törekednek a súlyos 
balesetek megelızésére és az emberi 
egészséget és a környezetet érintı 
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súlyos balesetek megelızésére és az emberi 
egészséget és a környezetet érintı 
következményeinek korlátozására 
vonatkozó igényt. Ezen igények 
figyelembevételét a következı kérdések 
szabályozásán keresztül kell biztosítani: 

következményeinek korlátozására 
vonatkozó célok megvalósítására a 
területfelhasználásra vonatkozó és más 
kapcsolódó politikájuk végrehajtásakor, a 
következı kérdések szabályozásán 
keresztül:  

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 cikk – 1 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) azon új fejlesztések, így különösen a 
közlekedési vonalakkal, a nyilvánosság 
által látogatott helyekkel és a meglévı 
üzemek szomszédságában található 
lakóterületekkel kapcsolatos fejlesztések, 
amelyek esetében a fejlesztés helye vagy 
módja növelheti a súlyos baleset 
kockázatát vagy következményeit. 

c) azon új fejlesztések, így különösen a 
közlekedési vonalakkal, a nyilvánosság 
által látogatott helyekkel és a meglévı 
üzemek szomszédságában található 
lakóterületekkel kapcsolatos fejlesztések, 
amelyek esetében a fejlesztés helye vagy 
módja növelheti a súlyos baleset 
kockázatát vagy következményeit, illetve 
ezek okozója lehet.  

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 
12 cikk – 2 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy a 
területfelhasználásra vonatkozó és a más 
kapcsolódó politikájuk meghatározásakor 
és végrehajtásakor figyelembe veszik azt az 
igényt, hogy hosszú távon: 

A tagállamok a területfelhasználásra 
vonatkozó és a más kapcsolódó politikájuk 
meghatározásakor és végrehajtásakor a 
következıkre törekszenek:  

 
 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
mellékletben felsorolt információk a 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az V. 
melléklet 1. és 2. részében felsorolt 
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nyilvánosság számára állandóan elérhetıek 
legyenek, ideértve az elektronikus 
formában való elérhetıséget is. A 
tagállamok az információkat legalább 
évente egyszer felülvizsgálják és szükség 
esetén naprakésszé teszik.  

információk a nyilvánosság számára 
állandóan elérhetıek legyenek, ideértve az 
elektronikus formában való elérhetıséget 
is, valamint hogy az V. melléklet 2a. 
részében felsorolt információkat legalább 
kérésre tegyék elérhetıvé a nyilvánosság 
számára. A tagállamok az információkat 
naprakésszé teszik és legalább 
háromévente felülvizsgálják.  

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) minden olyan személy, akit egy súlyos 
baleset valószínősíthetıen érinteni fog, 
rendszeresen és a legmegfelelıbb 
formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon 
a biztonsági intézkedésekrıl és a baleset 
esetén követendı magatartásról; 

a) minden olyan személy, akit egy súlyos 
baleset valószínősíthetıen érinteni fog, 
rendszeresen és a legmegfelelıbb 
formában, kérés nélkül tájékoztatást kapjon 
a biztonsági intézkedésekrıl és a baleset 
esetén követendı magatartásról. Ezeket az 
információkat a nyilvánosság számára 
világos és érthetı módon kell 
megfogalmazni. 

Indokolás 

Fontos, hogy a potenciálisan fenyegetetteknek szánt információk érthetıek legyenek és ne 
hagyjanak semmiféle kétséget azt illetıen, hogy baleset esetén mit kell tenni.  

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a 21. cikk (3) bekezdésére is 
figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre 
hozzáférhetı legyen a nyilvánosság 
számára; a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben módosított 
jelentést kell elérhetıvé tenni nem 
technikai jellegő összefoglaló formájában, 
amely tartalmazza legalább a súlyos 
balesetek veszélyeire vonatkozó általános 
információkat, a lehetséges hatásokat és a 

b) a 21. cikk (3) bekezdésére is 
figyelemmel a biztonsági jelentés kérésre 
hozzáférhetı legyen a nyilvánosság 
számára; a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott esetekben módosított 
jelentést kell elérhetıvé tenni nem 
technikai jellegő összefoglaló formájában, 
amely tartalmazza legalább a súlyos 
balesetek veszélyeire vonatkozó általános 
információkat, az emberi egészségre és a 
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baleset esetén követendı magatartást; környezetre gyakorolt lehetséges hatásokat 
és a baleset esetén követendı magatartást; 

 

Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az e bekezdés a) pontja alapján 
szolgáltatandó információknak legalább az 
V. mellékletben felsorolt adatokra kell 
kiterjedniük. Ezeket az információkat el 
kell juttatni továbbá minden közintézmény, 
köztük az iskolák és a kórházak részére, és 
– a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek 
esetében – minden szomszédos üzem 
részére is. A tagállamok biztosítják az 
információk szolgáltatását, és 
idıszakonkénti, legalább ötévente történı 
felülvizsgálatát és naprakésszé tételét. 

Az e bekezdés a) pontja alapján 
szolgáltatandó információknak legalább az 
V. mellékletben felsorolt adatokra kell 
kiterjedniük. Ezeket az információkat el 
kell juttatni továbbá minden közintézmény, 
köztük a bölcsıdék, az óvodák, az iskolák, 
a kórházak és egyéb intézmények részére, 
és – a 8. cikk hatálya alá tartozó üzemek 
esetében – minden szomszédos üzem 
részére is. A tagállamok biztosítják az 
információk szolgáltatását, és 
idıszakonkénti, legalább ötévente történı 
felülvizsgálatát és naprakésszé tételét. A 
10. cikkben említett módosítások esetén 
ezeket az információkat frissíteni kell. 

Indokolás 

A veszélyeztetett személyek balesetet követı biztonságának és megfelelı viselkedésének 
biztosítása érdekében fontos, hogy az információk a potenciálisan veszélyeztetett személyek 
lehetı legnagyobb csoportjához jussanak el.  Ezeket az információkat egy létesítmény, üzem 
vagy tárolóhely módosítása esetén frissíteni kell.   
 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 3 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. A (2) bekezdés a), b) és c) pontja 
szerinti információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó kéréseket a 2003/4/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. és 5. 
cikkének megfelelıen kell kezelni. 

törölve 

 

Módosítás  84 
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Irányelvre irányuló javaslat 
13 cikk – 5 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, 
hogy egy üzem, amely egy másik tagállam 
területe közelében található, a határain túl a 
11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása 
értelmében nem okozhatja súlyos baleset 
veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külsı 
vészhelyzeti tervet készítsen, errıl 
tájékoztatja a másik tagállamot. 

(5) Ha az érintett tagállam úgy döntött, 
hogy egy üzem, amely egy másik tagállam 
területe közelében található, a határain túl a 
11. cikk (6) bekezdésének alkalmazása 
értelmében nem okozhatja súlyos baleset 
veszélyét, és ezért nincs szükség arra, hogy 
a 11. cikk (1) bekezdése értelmében külsı 
vészhelyzeti tervet készítsen, errıl a 
határozatáról és annak indokairól 
tájékoztatja a másik tagállamot. 

 

Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 
14 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság kifejtheti véleményét a 
következı kérdésekben: 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
nyilvánosság kellı idıben tényleges 
lehetıséget kapjon a következı ügyekben 
való részvételre: 

Indokolás 

Az Aarhusi Egyezménnyel való összhang érdekében helyénvaló, hogy az ipari kibocsátásokról 
szóló irányelv 24. cikkének szövege szerepeljen itt is. 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az üzemeltetı által súlyos balesetet 
követıen szolgáltatandó információk 

Az üzemeltetı által súlyos balesetet 
követıen szolgáltatandó információk és 
meghozandó intézkedések 

Indokolás 

Ez a cikk nemcsak az üzemeltetı által szolgáltatandó információkról szól ((1) bekezdés), hanem 
a hatáskörrel rendelkezı hatóság és az üzemeltetı által megteendı lépésekrıl és 
intézkedésekrıl is ((2) bekezdés). 
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Módosítás  87 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a 9. cikknek megfelelı biztonsági 
jelentés. 

Indokolás 

Mivel a biztonsági jelentések kulcsfontosságú tényezıt jelentenek annak kimutatásában, hogy a 
súlyos balesetek kockázatait és az azokra vonatkozó lehetséges forgatókönyveket 
meghatározták, és hogy e balesetek megelızése érdekében meghozták a szükséges 
intézkedéseket, ezért alapvetı, hogy a nyilvánosság lehetıséget kapjon a tájékozódáshoz e 
tekintetben. 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 
15 cikk – 1 bekezdés – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkezı 
hatóságokat; 

a) tájékoztatja a hatáskörrel rendelkezı 
hatóságokat és a helyi hatóságokat; 

Indokolás 

A polgárok érdekében szükséges, hogy az üzemeltetık tájékoztassák a helyi hatóságokat, és 
együttmőködjenek velük. 

Módosítás  89 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) a környezetben okozott kár esetén 
mindenütt, ahol lehetséges, visszaállítja az 
eredeti környezeti állapotot, és megfelelı 
kárpótlást nyújt az érintett lakosság 
számára, ahogyan ezt a környezeti károk 
megelızése és felszámolása tekintetében a 
környezeti felelısségrıl szóló 2004. április 
21-i 2004/35/EK európai parlamenti 
irányelv elıírja1; 
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 _______________ 

 1 HL L 143., 2004.04.30., 56. o. 

 

Módosítás  90 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) hozzák meg a szükséges intézkedéseket 
az áldozatok jogaikról való tájékoztatása 
érdekében;  valamint 

Indokolás 

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

Módosítás  91 

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) tájékoztassák az érintett 
nyilvánosságot a súlyos balesetrıl és az 
üzemeltetı által hozott intézkedésekrıl, 
valamint a hatáskörrel rendelkezı 
hatóság által tett kezdeményezésekrıl. 

Indokolás 

Súlyos baleset esetében az érintett nyilvánosságot is be kell vonni, hogy megismerje az 
üzemeltetı és a hatáskörrel rendelkezı hatóságok által hozott intézkedések összhangját. 

Módosítás  92 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Hatáskörrel rendelkezı hatóság Hatáskörrel rendelkezı hatóság és fórum 

(A 17. cikk (2) bekezdéséhez azonos szerzık által főzött módosításhoz kapcsolódik.) 
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 HU 

Indokolás 

A fórum nem állhat csupán a hatáskörrel rendelkezı hatóságok képviselıibıl, ezért a címet 
módosítani kell. 

Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság rendszeresen összehív egy 
fórumot, amelyet a tagállamok hatáskörrel 
rendelkezı hatóságainak képviselıi 
alkotnak. A hatáskörrel rendelkezı 
hatóságok és a Bizottság együttmőködnek 
az ezen irányelv végrehajtását támogató 
tevékenységekben. 

(2) A Bizottság rendszeresen összehív egy 
fórumot, amelyet a tagállamok hatáskörrel 
rendelkezı hatóságainak képviselıi, az 
iparágak és a munkavállalók képviselıi, 
valamint az emberi egészség és/vagy a 
környezet védelmével foglalkozó nem 
kormányzati szervezetek alkotnak, és 
amely támogatást nyújt ezen irányelv 
alkalmazásához, végrehajtásához és 
technikai kiigazításához. 

Indokolás 

A fórumon más fontos érintett feleknek is részt kell venniük, és ki kell kérni véleményüket az 
irányelv alkalmazásával, végrehajtásával és technikai kiigazításával kapcsolatban. Nincs 
szükség arra, hogy a Bizottság és a hatáskörrel rendelkezı hatóságok közötti együttmőködésrıl 
az irányelv külön rendelkezzen, mivel ez magától értetıdik. 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 
17 cikk – cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Hatáskörrel rendelkezı hatóság Hatáskörrel rendelkezı hatóság és fórum 

(A 17. cikk (2) bekezdéséhez azonos szerzık által főzött módosításhoz kapcsolódik.) 

Indokolás 

A fórum nem állhat csupán a hatáskörrel rendelkezı hatóságok képviselıibıl, ezért a címet 
módosítani kell. 

Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 
18 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok megtiltják azon üzem, 
létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely 
részének üzemeltetését vagy üzembe 
helyezését, amelynek esetében az 
üzemeltetı által a súlyos balesetek 
megelızése és enyhítése érdekében tett 
intézkedések súlyosan hiányosak. 

A tagállamok megtiltják azon üzem, 
létesítmény, tárolóhely vagy ezek bármely 
részének üzemeltetését vagy üzembe 
helyezését, amelynek esetében az 
üzemeltetı által a súlyos balesetek 
megelızése és enyhítése érdekében tett 
intézkedések nyilvánvalóan hiányosak, 
többek között abban az esetben, ha az 
üzemeltetı nem tette meg a vizsgálati 
jegyzıkönyvben meghatározott szükséges 
intézkedéseket a 19. cikk (7) bekezdésében 
rögzített határidın belül. 

Indokolás 

Az, hogy valami súlyosan hiányos-e értékelés kérdése, ezért vitatható lehet. Bármilyen 
nyilvánvaló hiányosságnak a használat megtiltását kell eredményeznie. A vizsgálati 
jegyzıkönyvben meghatározott szükséges intézkedések elmulasztása nyilvánvaló hiányosság, 
így a használat tilalmát kell eredményeznie. 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ellenırzı vizsgálatokra vonatkozóan a 
(3) bekezdésben elıírt tervek alapján a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság minden 
üzem vonatkozásában rendszeresen 
elkészíti a rutinjellegő ellenırzı 
vizsgálatok programját, amelyben megadja 
különösen a különbözı típusú üzemek 
esetében végzett helyszíni szemlék 
gyakoriságát. 

Az ellenırzı vizsgálatokra vonatkozóan a 
(3) bekezdésben elıírt tervek alapján a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság minden 
üzem vonatkozásában rendszeresen 
elkészíti a rutinjellegő ellenırzı 
vizsgálatok programját, amelyben megadja 
különösen a különbözı típusú üzemek 
esetében végzett ellenırzı vizsgálatok 
gyakoriságát. 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A két helyszíni szemle közötti idıszak 
hosszának az érintett üzemet érintı súlyos 

A két helyszíni szemle közötti idıszak nem 
haladhatja meg felsı küszöbértékő üzemek 
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 HU 

balesetek veszélyének szisztematikus 
értékelésén kell alapulnia, és nem 
haladhatja meg felsı küszöbértékő üzemek 
esetében az egy, alsó küszöbértékő üzemek 
esetében a három évet. Ha az ellenırzı 
vizsgálat az irányelv be nem tartásának 
súlyos esetét azonosította, hat hónapon 
belül újabb helyszíni szemlét kell tartani. 

esetében az egy, alsó küszöbértékő üzemek 
esetében a három évet, kivéve ha a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság az érintett 
üzemet érintı súlyos balesetek veszélyének 
szisztematikus értékelése alapján külön 
ellenırzési programot dolgoz ki. Ha az 
ellenırzı vizsgálat az irányelv be nem 
tartásának súlyos esetét azonosította, hat 
hónapon belül újabb helyszíni szemlét kell 
tartani. 

Indokolás 

A jogszabály szigorítása a bizottsági javaslatban biztonságtechnikai szempontból nem indokolt. 
A meglévı rendszer, amely figyelembe veszi az ellenırzési programot, megbízhatónak 
bizonyult, és biztosítja a hatóságoknak a kockázatalapú ellenırzési program nyújtotta 
szükséges rugalmasságot. A javasolt változtatás költségeket és terheket ró az üzemeltetıkre és 
hatóságokra anélkül, hogy a biztonságot növelné. 

Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az üzemeltetı részvétele az uniós 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelıen. 

c) az üzemeltetı részvétele az uniós 
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési 
rendszerben (EMAS) az 1221/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelıen, vagy más elismert 
egyenértékő környezetvédelmi vezetési 
rendszerben. 

Indokolás 

Az EMAS-on kívül más elismert környezetvédelmi vezetési rendszerek, például a 
multinacionális vállalatok által gyakran alkalmazott ISO-rendszerek, használatának lehetıségét 
is biztosítani kell. Ez összhangban áll az irányelvre irányuló javaslat III. mellékletének a) 
pontjával. 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 8 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az ellenırzı vizsgálatokat, amikor 
csak lehetséges, össze kell hangolni és 

(8) Az ellenırzı vizsgálatokat össze kell 
hangolni a más uniós jogi aktusok, 
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lehetıség szerint egyesíteni kell a más 
uniós jogi aktusok alapján végrehajtott 
ellenırzı vizsgálatokkal. 

különösen az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált 
megelızésérıl és csökkentésérıl) szóló 
2010. november 24-i 2010/75/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
végrehajtott ellenırzı vizsgálatokkal, és a 
lehetıségekhez mérten egyesíteni kell 
ıket. 

 ______________ 

 1 HL L 334., 2010.12.17., 17. o. 

 

Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 
19 cikk – 8 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Ahol a rendelkezésre álló legjobb 
ellenırzési technológiát használják, ott az 
ellenırzı vizsgálatokat össze lehet 
hangolni a rendelkezésre álló adatokkal 
az ellenırzı vizsgálat elısegítése 
érdekében. 

Indokolás 
Az irányelv 19. cikke az ipari üzemeket ellenırzı vizsgálatok szempontjainak szigorítására 
törekszik. A rendelkezésre álló legjobb ellenırzı és vezérlı IKT-berendezések használata révén 
optimalizálhatóak lennének az ellenırzı vizsgálatok és az üzemekben nyert vizsgálati 
eredmények. 

Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 
20 cikk – 7 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság a (3) és az (5) bekezdés 
szerinti adatbázisokat elérhetıvé teszi a 
nyilvánosság számára. 

(7) A 21. cikk rendelkezéseire is 
figyelemmel a Bizottság a (3) és az (5) 
bekezdés szerinti adatbázisokat elérhetıvé 
teszi a nyilvánosság számára. 

Indokolás 

Világossá kell tenni, hogy a 20. cikk (7) bekezdésében leírt közzétételi kötelezettségre a 
környezeti információkról szóló irányelvben rögzített elvek is vonatkoznak. 
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Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 
20 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 20a. cikk 

 Jelentéstétel 

 A tagállamok által a 16. cikk értelmében 
nyújtott információk és a 20. cikk (3) és 
(5) bekezdésében említett adatbázisokban 
szereplı információk alapján a Bizottság 
négyévente jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai 
Unió területén bekövetkezett súlyos 
balesetekrıl és azoknak a jelen irányelv 
mőködésének hatékonyságára gyakorolt 
esetleges következményeirıl. Ha azonban 
olyan baleset történik, amelyet az 
áldozatok száma vagy a környezet 
károsításának mértéke miatt rendkívül 
súlyosnak minısítenek, akkor arról a 
lehetséges új károk megelızése céljával 
jelentést kell készíteni. 

Indokolás 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak rendszeres tájékoztatást kell kapnia az Európai Unió 
területén bekövetkezett súlyos balesetekrıl. Jelenleg nem kötelezı az Európai Parlament és a 
Tanács rendszeres tájékoztatása.  

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – cím  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

21. cikk 21. cikk 

Az információk bizalmas kezelése Az információkhoz való hozzáférés 
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Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az érintett hatóságokhoz ezen irányelv 
alapján beérkezı információkérés 
teljesítése a 2003/4/EK irányelv 4. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülése esetén megtagadható. 

(2) Az érintett hatóságok által az 
információkhoz ezen irányelv alapján 
biztosított hozzáférést a 2003/4/EK 
irányelvvel összhangban kell kezelni.  

 

Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
birtokában lévı, a 13. cikk (2) 
bekezdésének b) és c) pontjában 
meghatározott információkhoz való teljes 
körő hozzáférés megtagadható, ha az 
üzemeltetı a 2003/4/EK irányelv 4. cikke 
(2) bekezdésének b), d), e) vagy f) 
pontjában meghatározott okokból kérte, 
hogy a hatáskörrel rendelkezı hatóság 
tartózkodjék a biztonsági jelentés vagy a 
veszélyes anyagok jegyzéke egyes 
részeinek másnak való átadásától. 

(3) Ha az üzemeltetı kérte, hogy a 
biztonsági jelentés vagy a veszélyes 
anyagok jegyzéke egyes részeit ne tegyék 
közzé, a hatáskörrel rendelkezı hatóság a 
2003/4/EK irányelv 4. cikkének 
megfelelıen megtagadhatja a hozzáférést. 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 cikk – 1 bekezdés – bevezetı rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 
6. cikkével összhangban kérhessék a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság olyan 
cselekményeinek és mulasztásainak 
felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv 
13. cikke vagy 21. cikkének (1) bekezdése 
szerinti információkéréshez kapcsolódnak. 

A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
nyilvánosság tagjai a 2003/4/EK irányelv 
6. cikkével összhangban kérhessék a 
hatáskörrel rendelkezı hatóság olyan 
cselekményeinek és mulasztásainak 
felülvizsgálatát, amelyek az ezen irányelv 
szerinti információkéréshez kapcsolódnak. 
A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 
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A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti 
joguk vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban az érintett nyilvánosság tagjai 
bíróság vagy törvény alapján létrehozott 
más független és pártatlan testület elıtt 
jogorvoslattal élhessenek a 14. cikk szerinti 
ügyekkel kapcsolatos határozatokkal, 
cselekményekkel és mulasztásokkal 
szemben, amennyiben azok anyagi vagy 
eljárási jogszerőségét kifogásolják, és: 

joguk vonatkozó rendelkezéseivel 
összhangban az érintett nyilvánosság tagjai 
bíróság vagy törvény alapján létrehozott 
más független és pártatlan testület elıtt 
jogorvoslattal élhessenek ezen irányelv 
rendelkezései szerinti ügyekkel 
kapcsolatos határozatokkal, 
cselekményekkel és mulasztásokkal 
szemben, amennyiben azok anyagi vagy 
eljárási jogszerőségét kifogásolják, és: 

Indokolás 

A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésrıl, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történı részvételérıl és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról 
szóló Aarhusi Egyezmény értelmében a nyilvánosság tagjainak módjában kell állnia, hogy 
bírósághoz forduljanak és jogi felülvizsgálatot igényeljenek, ha magánszemélyek vagy állami 
hatóságok fellépését vagy mulasztásait az anyagi vagy eljárási jogszerőség alapján 
kifogásolják. Ezért biztosítani kell az igazságszolgáltatáshoz való jogot más követelmények, 
például az érintett szereplık általános kötelezettségei tekintetében, továbbá az ellenırzések 
eredményeit és a biztonsági jelentéseket a nyilvánosság számára hozzáférhetıvé kell tenni. 

Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 
22 cikk – 2 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Azt, hogy mi minısül kellı mértékő 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitőzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebbıl a célból a 
környezetvédelem ügyének elımozdítására 
törekvı és a nemzeti jog követelményeit 
teljesítı nem kormányzati szervezet 
érdekeltségét a (2) bekezdés a) pontja 
alkalmazásában kellı mértékőnek kell 
tekinteni. 

(2) Azt, hogy mi minısül kellı mértékő 
érdekeltségnek és jogsérelemnek, a 
tagállamok határozzák meg azzal a 
célkitőzéssel összhangban, amely szerint az 
érintett nyilvánosságnak az 
igazságszolgáltatás igénybevételét széles 
körben kell biztosítani. Ebbıl a célból a 
környezetvédelem vagy a közegészség 
ügyének elımozdítására törekvı és a 
nemzeti jog követelményeit teljesítı nem 
kormányzati szervezet érdekeltségét az (1) 
bekezdés elsı albekezdésének a) pontja 
alkalmazásában kellı mértékőnek kell 
tekinteni. 

Az elsı albekezdésben említett szervezetek 
jogait a (2) bekezdés b) pontja 
alkalmazásában olyan jogoknak kell 
tekinteni, amelyek sérülhetnek. 

Az elsı albekezdésben említett szervezetek 
jogait az (1) bekezdés elsı albekezdésének 
b) pontja alkalmazásában olyan jogoknak 
kell tekinteni, amelyek sérülhetnek. 
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Indokolás 

Az albekezdéseknek az (1) bekezdés a) és b) pontjára kell hivatkoznia.  

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 
23 cikk – 1 bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 4. cikk sérelme nélkül, az I–VII. 
mellékletnek a mőszaki fejlıdéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. 
cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. 

A 4. cikk sérelme nélkül, az I. melléklet 3. 
részének és a II–VI. mellékletnek a 
mőszaki és tudományos fejlıdéshez való 
hozzáigazítása céljából a Bizottság a 24. 
cikkel és a 17. cikk (2) bekezdésével 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogad el. 

 

Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 
23 cikk – 1 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az 1272/2008/EK rendeletnek 
megfelelıen elfogadott, a mőszaki 
fejlıdéshez való hozzáigazítást követı hat 
hónapon belül a Bizottság értékeli, hogy 
szükség van-e az I. melléklet kiigazítására, 
tekintettel a súlyos baleset lehetıségének 
kockázatát magában hordozó anyagra, 
illetve a 4. cikk alkalmazásának céljából 
elfogadott kritériumokra. 

Indokolás 

A Seveso irányelv hatályának az 1272/2008/EK rendelethez (az osztályozási rendelethez) való 
igazítását az osztályozási rendelet jellegébıl fakadóan folyamatos eljárássá kell tenni. 

Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 
24. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, 
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 HU 

Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg. 

(1) A Bizottság határozatlan idıre szóló 
felhatalmazást kap a 4. és a 23. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. 

(1) A Bizottság …-tól* határozatlan idıre 
felhatalmazást kap az 4. és 23. cikkben 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogására. 

 (1a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
a 4. és 23. cikkben említett felhatalmazást 
bármikor visszavonhatja. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az e 
határozatban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követı napon, vagy a benne megjelölt 
késıbbi idıpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. 

(29 A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen 
haladéktalanul és egyidejőleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követıen 
haladéktalanul és egyidejőleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit a 25. és a 26. cikk határozza 
meg. 

(3) A 4. és 23. cikknek megfelelıen 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok csak akkor léphetnek hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel ellenük kifogást az azt követı 
két hónapon belül, hogy a Bizottság 
értesítette ıket a jogi aktusról, illetve ha 
ezen határidı lejárta elıtt mind az 
Európai Parlament, mind pedig a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
kíván kifogást emelni. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az idıtartam két 
hónappal meghosszabbításra kerül. 

 _____________ 

 *HL: kérjük, illessze be ezen irányelv 
hatálybalépésének idıpontját. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
25. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

25. cikk törölve 

A felhatalmazás visszavonása  

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 24. cikkben 
említett felhatalmazást. 

 

2. A felhatalmazás visszavonásával 
kapcsolatos döntés meghozatala 
érdekében belsı eljárást indító intézmény 
a végleges határozat meghozatala elıtt 
ésszerő határidın belül törekszik 
tájékoztatni a másik jogalkotót és a 
Bizottságot arról, hogy mely 
felhatalmazás visszavonásáról és milyen 
indokok alapján kíván határozni. 

 

3. A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat 
haladéktalanul vagy a benne megjelölt 
késıbbi idıpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban 
lévı, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok érvényességét. A határozatot Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell 
hirdetni. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
26. cikk 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

26. cikk törölve 

Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen 

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követı két hónapos 
idıtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
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Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen idıtartam egy 
hónappal meghosszabbodik. 

2. Ha az említett idıtartam leteltéig sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, azt ki kell hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
benne megállapított idıpontban hatályba 
lép. 

 

Ha az Európai Parlament és a Tanács 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem kíván kifogást emelni, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 
idıtartam letelte elıtt ki lehet hirdetni Az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az a 
idıtartam letelte elıtt hatályba léphet. 

 

3. Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelı intézmény a 
kifogást megindokolja. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
27 a cikk (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 27a. cikk 

 Felülvizsgálat  

 A Bizottság 2013. június 1-jéig 
megvizsgálja, hogy az irányelv hatálya alá 
vonja-e az ásványi anyagok, köztük a 
szénhidrogének nyílt tengeri feltárását és 
kitermelését is, és e célból szükség esetén 
jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. 

 A Bizottság 2015. június 1-jéig 
megvizsgálja, hogy az irányelv hatálya alá 
vonja-e a veszélyes anyagoknak 
csıvezetékeken történı szállítását, 
beleértve a szivattyúállomásokon át 
történı szállítást is, és e célból szükség 
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esetén jogalkotási javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. 

 A Bizottság 2015. június 1-jéig 
megvizsgálja, hogy fel kell-e venni 
további, az 1272/2008/EK rendelet alapján 
a rákkeltı, mutagén vagy reprodukciót 
károsító 1A. vagy 1B. kategóriába való 
besorolás kritériumainak megfelelı 
anyagokat és az ilyen anyagokat és 
bizonyos nanoanyagokat tartalmazó 
keverékeket az I. mellékletbe, és e célból 
szükség esetén jogalkotási javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé. 

 A Bizottság 2015. június 1-jéig 
megvizsgálja, hogy az 1907/2007/EK 
rendelet XIII. mellékletében rögzített 
kritériumokkal összhangban fel kell-e 
venni további, a perzisztensként, 
bioakkumulatívként, mérgezıként vagy 
nagyon perzisztensként és nagyon 
bioakkumulatívként való besorolás 
kritériumainak megfelelı anyagokat az I. 
mellékletbe, és e célból szükség esetén 
jogalkotási javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé.  

 A Bizottság 2020. június 1-ig, és azt 
követıen háromévente a 20. cikkben 
említett információk alapján ennek az 
irányelvnek a végrehajtását felülvizsgáló 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
szükség szerint jogalkotási javaslatnak 
kell kísérnie.  

Indokolás 

A 20. cikk (4) bekezdése értelmében a tagállamok háromévente jelentést készítenek a Bizottság 
számára ezen irányelv végrehajtásáról. A Bizottságnak e jelentések alapján felül kell vizsgálnia 
a végrehajtást, és amennyiben szükségesnek bizonyul, jogalkotási javaslatot kell benyújtania.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 2 rész – táblázat – 37. sort követı új sorok 
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A Bizottság által javasolt szöveg 

     

 

Módosítás 

Piperidin 110-889-4 50 200 

Bis(2-dimetil-amino-etil)(metil)amin 3030-47-5 50 200 

3-(2-etilhexiloxi)propil-amin 5397-31-9 50 200 

Króm(VI)-vegyületek  5 20 

2-(dimetilamino)etil-akrilát 2439-35-2 5 20 

Metánszulfonil-klorid 124-63-0 5 20 

Dihexil-amin 143-16-8 5 20 

Indokolás 

Ezek az anyagok szerepeltek a Seveso II irányelvben az itt javasolt értékekkel, és nem szabad 
törölni ıket az osztályozási rendelet kiigazításakor. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 2 rész – táblázat – 37 a sor (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg 

    

 

Módosítás 

nátrium-hipoklorit, oldat …%-os aktív klór 7681-52-9 200 500 

Indokolás 
A bizottsági javaslat nem tükrözi megfelelıen az 1272/2008/EK (osztályozási) rendeletben 
megjelenı, a nátrium-hipoklorittal kapcsolatos osztályozási változásokat. Az anyag akut vízi 
toxicitásra vonatkozó koncentrációs határértékét megváltoztatták az osztályozási rendelet 
elfogadásakor, ami hatással volt a keverékek osztályozására a súlyos balesetek kockázatának 
növelése nélkül. Ezért több mint 200 létesítmény, raktárak és kkv-k kerülhetnek a Seveso 
irányelv hatálya alá, ami 3–4 millió eurós költséget ró a hatóságokra és az iparra. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 2 rész – táblázat – 37 a sor (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg 

    

 
Módosítás 

Illóolajok és hasonló anyagok (lásd a 19a. megjegyzést)   1000 5000 

Indokolás 
A vízi környezetre jelentett veszélyre vonatkozó küszöbértékek nem veszik figyelembe az 
1272/2008 rendeletben szereplı osztályozási módosításokat. A 1000 / 5000 T küszöbértékek 
jobban megfelelnének ezen termékek esetében, amelyek mezıgazdasági eredetőek és nettó 180 
kg-os hordókben tárolják ıket, és szivárgásmentes győjtıhelyiségben történı tárolás során nem 
képviselik a dominó-elv kockázatát. Igen sok, az illóolajok termelésére, tárolására, 
forgalmazására vagy keverésére szakosodott vállalat, köztük sok kkv kerülne a Seveso-
osztályozás alá anélkül, hogy újabb súlyos baleseti veszélyt jelentenének.  
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Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 3 rész – cím 
 
Az irányelv hatálya alól a 2. cikk (2) 
bekezdésének h) pontja és a 4. cikk (1) 
bekezdése szerint kivett anyagok és 
keverékek 

A 4. cikk (1) bekezdése szerint eltérés 
tárgyát képezı anyagok és keverékek 

  

Indokolás 

E módosítás a 2. cikk (2) bekezdésének h) pontját törlı módosításhoz kapcsolódik. Az anyagok 
és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.   
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Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 3 rész – harmadik oszlop címe  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Mennyiség (ha szükséges) Mennyiség 

Indokolás 

Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát.  
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Módosítás  119 

Irányelvre irányuló javaslat 
I melléklet – 3 rész – negyedik oszlop címe  
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Egyéb körülmények (ha szükséges) Egyéb körülmények 

Indokolás 

Az anyagok és keverékek csak konkrét feltételek esetén képezhetik eltérés tárgyát. 

Módosítás  120 

Irányelvre irányuló javaslat 
megjegyzések az I. melléklethez – 4 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az elıírt küszöbmennyiségek 
meghatározásakor a környezetre 
veszélyesként a 2. rész E1. és E2. 
szakaszába besorolt keverékeket nem 
veszik figyelembe, amennyiben a veszélyes 
áruk szállításáról szóló rendeletben elıírt 
módon korlátozott mennyiségben vannak 
csomagolva (belsı csomagolás legfeljebb 
5 kg vagy 5 liter, az összetett csomagolás 
legfeljebb 30 kg). 

Indokolás 

Mivel a szállítás esetében a csomagolás csökkenti a környezetbe kerülés kockázatát, ezt az elvet 
a szállításra és a tárolásra vonatkozóan egyaránt alkalmazni kell. Mivel a korlátozott 
mennyiségben csomagolt termékek nem jelentenek súlyos baleseti veszélyt, a 
küszöbmennyiségek meghatározásakor nem kell figyelembe venni ıket. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
megjegyzések az I. melléklethez – 19 a bekezdés (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (19a) Illóolajok és hasonló anyagok 
(1000/5000) 

 Ez az ISO 9235 szabvánnyal 
meghatározott illóolajokra és hasonló 
anyagokra alkalmazandó, kivéve azokra, 
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amelyek az akut toxikus veszélyességi 
osztály 1. kategóriájába (minden 
expozíciós útvonal), 2. kategóriájába 
(minden expozíciós útvonal) és 3. 
kategóriájába (bırön át és belélegzéssel 
történı expozíció) tartoznak, vagy 
amelyek a célszervi toxicitás (stot) – 
egyszeri expozíció 1. kategóriájába 
tartoznak. 

 

Indokolás 
A vízi környezetre jelentett veszélyre vonatkozó küszöbértékek nem veszik figyelembe az 
1272/2008 rendeletben szereplı osztályozási módosításokat. A 1000 / 5000 T küszöbértékek 
jobban megfelelnének ezen termékek esetében, amelyek mezıgazdasági eredetőek és nettó 180 
kg-os hordókben tárolják ıket, és szivárgásmentes győjtıhelyiségben történı tárolás során nem 
képviselik a dominó-elv kockázatát. Igen sok, az illóolajok termelésére, tárolására, 
forgalmazására vagy keverésére szakosodott vállalat, köztük sok kkv kerülne a Seveso-
osztályozás alá anélkül, hogy újabb súlyos baleseti veszélyt jelentenének.  

Módosítás  122 

Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 pont – a pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a telephely és környezetének – ideértve a 
földrajzi elhelyezkedést, a meteorológiai, 
geológiai, vízrajzi körülményeket is –, 
valamint szükség esetén a történetének 
leírása; 

a) a telephely leírása, a telephely által 
jelentett természeti veszélyek megfelelı 
értékelése, valamint környezetének – 
ideértve a földrajzi elhelyezkedést, a 
meteorológiai, geológiai, vízrajzi 
körülményeket is –, valamint szükség 
esetén a történetének leírása; 

 

Módosítás  123 

Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 2 bekezdés – c pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a szomszédos üzemek, valamint az olyan 
egyéb telephelyek, területek és fejlesztések 
azonosítása, amelyek fokozhatják egy 
súlyos baleset és a dominóhatás kockázatát 
vagy következményeit; 

c) a szomszédos üzemek, valamint az olyan 
egyéb telephelyek, területek és fejlesztések 
azonosítása – többek között a hatóságok 
által nyújtott információk alapján –, 
amelyek kiválthatják, vagy fokozhatják 
egy súlyos baleset és a dominóhatás 
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kockázatát vagy következményeit; 

Indokolás 

A 6. cikk (1) bekezdésének g) pontjával összhangban el kell ismerni, hogy a hatóságoknak nem 
mindig állnak rendelkezésére jogszerő eszközök az információk megszerzésére, és hogy szükség 
esetén a hatóságoknak kell információt nyújtaniuk, vagy gondoskodniuk arról, hogy az 
rendelkezésre álljon. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 3 pont – a alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az üzem biztonsági szempontból fontos 
részei fı tevékenységeinek és termékeinek, 
a súlyos balesetek kockázatai forrásainak 
és azoknak a körülményeknek a leírása, 
amelyek között egy ilyen súlyos baleset 
bekövetkezhet, a javasolt megelızı 
intézkedések leírásával együtt; 

a) az üzem biztonsági szempontból fontos 
részei fı tevékenységeinek és termékeinek, 
az alvállalkozások megnevezésének, a 
súlyos balesetek kockázatai forrásainak és 
azoknak a körülményeknek a leírása, 
amelyek között egy ilyen súlyos baleset 
bekövetkezhet, a javasolt megelızı 
intézkedések leírásával együtt; 
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Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 3 bekezdés – b pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a folyamatok, különösen a mőködési 
módszerek leírása; 

b) a folyamatok, különösen a mőködési 
módszerek leírása az ipari kibocsátásokról 
szóló 2010/75/EU irányelv szerinti 
rendelkezésre álló legjobb technikákkal 
összhangban; 

Indokolás 
A rendelkezésre álló legjobb technikáknak való megfelelés az eljárás leírásának részét kell 
képezze. 

Módosítás  126 

Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 4 bekezdés – a pont – ii alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii) a dominóhatás és a más telephelyek, 
területek és fejlesztések miatti külsı 
kockázatokat és veszélyforrásokat, 
amelyek fokozhatják egy súlyos baleset 
kockázatát vagy következményeit; 

ii) a dominóhatás és a más telephelyek, 
területek és fejlesztések miatti külsı 
kockázatokat és veszélyforrásokat, 
amelyek kiválthatják vagy fokozhatják egy 
súlyos baleset kockázatát vagy 
következményeit; 

Indokolás 
Más telephelyek is jelenthetnek kockázatot. 
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Irányelvre irányuló javaslat 
II melléklet – 5 pont – d a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 da) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
baleset pénzügyi következményeire 
vonatkozó értékelés, valamint e 
következmények – például egyedi 
biztosítási szerzıdés és/vagy a saját tıke 
megfelelı szintje révén történı – 
vállalására irányuló intézkedések leírása. 

 

Módosítás  128 

Irányelvre irányuló javaslat 
III melléklet – b pont – v alpont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v) v. biztonsági kultúra – a biztonsági 
kultúra értékelésére és fejlesztésére 
szolgáló intézkedések; 

v) folyamatos magas szintő védelem – a 
súlyos balesetek veszélyére való tekintettel 
a magas szintő védelem folyamatos 
biztosítására szolgáló intézkedések;  

Indokolás 

Módosítás  129 

Irányelvre irányuló javaslat 
III melléklet – b pont – vii a alpont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 viia) Az üzemeltetık biztonsági irányítási 
rendszereinek figyelembe kell venniük a 
rendelkezésre álló legjobb ellenırzési és 
vezérlési technológiákat a rendszerhibák 
kockázatának csökkentése és a súlyos 
balesetek megelızése érdekében. 

Indokolás 
A javaslattervezet III. melléklete felsorolja a biztonsági követelményeket és a biztonsági 
teljesítménymutatókat, valamint hivatkozik az üzemek ellenırzésére is. A rendelkezésre álló 
legjobb technológiákat úgy kellene tekinteni, mint az üzemeltetık biztonsági irányítási 
rendszerei optimalizálásának módját. 

Módosítás  130 

Irányelvre irányuló javaslat 
III melléklet – b pont – viii a alpont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 viiia) A hatáskörrel rendelkezı hatóságok 
a lehetıségekhez mérten figyelembe veszik 
a 2010/75/EU irányelv részét képezı, a 
legjobb rendelkezésre álló technológiára 
vonatkozó referenciadokumentumokban 
megállapított, az ipari üzemek 
kibocsátásának ellenırzéséhez 
rendelkezésre álló legjobb technológiákról 
szóló információt. 

 

Módosítás  131 

Irányelvre irányuló javaslat 
IV melléklet – 1 rész – e a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) A személyzet olyan oktatására 
vonatkozó rendelkezések, amely az általuk 
várhatóan végrehajtandó feladatokra 
terjed ki, és ahol szükséges, ennek 
koordinálása a külsı vészhelyzeti 
szolgálatokkal.  
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 HU 

Indokolás 

A Seveso II. (96/82/EK) irányelv értelmében az irányelv IV. melléklete 1. részének f) pontja 
szerint a vészhelyzeti tervekben kötelezı volt a személyzet oktatására vonatkozó információkat 
feltüntetni. A Bizottság ezt a pontot a Seveso III. irányelv IV. bekezdésébe nem foglalta bele. 
Mivel az oktatás alapvetı fontosságú, a mellékletben újra fel kell tüntetni. 

Módosítás  132 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 1 rész – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Az üzemben folyó tevékenység vagy 
tevékenységek egyszerő megfogalmazású 
magyarázata. 

3. Az üzemben végzett tevékenység vagy 
tevékenységek, valamint az azok során 
alkalmazott veszélyes anyagok egyszerő 
magyarázata.  

Indokolás 

Fontos, hogy a nyilvánosság számára közzétett tájékoztatás, ideértve a veszélyes anyagokra 
vonatkozó információkat is, érthetı legyen, és egyszerően legyen megfogalmazva. Gazdasági 
vagy biztonsági okokból a szakmai jellegő információk egyes esetekben titkosak lehetnek. A 
tagállamokra kell hagyni annak eldöntését, hogy a mőszaki megnevezéseket és információkat – 
az V. melléklet 2a. (új) részének (1) bekezdéséhez főzött módosításnak megfelelıen – közzé 
szeretnék-e tenni az interneten is, illetve hogy azt gazdasági vagy biztonsági okokból esetleg 
nem tartják célravezetınek. 

Módosítás  133 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 1 rész – 4 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. Az üzemben található, súlyos baleset 
okozására alkalmas anyagok és keverékek 
közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 
1. részének hatálya alá tartozó veszélyes 
anyagok esetén győjtıneve vagy 
veszélyességi besorolása, a legfontosabb 
veszélyes jellemzık megjelölésével. 

4. Az üzemben található, súlyos baleset 
okozására alkalmas anyagok és keverékek 
közismert elnevezése, vagy az I. melléklet 
1. részének hatálya alá tartozó veszélyes 
anyagok esetén győjtıneve vagy 
veszélyességi besorolása, a legfontosabb 
veszélyes jellemzık egyszerő 
megjelölésével. 
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 HU 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 1 rész – 5 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. Megfelelı tájékoztatás arról, hogy 
súlyos baleset esetén az illetékes 
hatóságok vagy helyi irodáik hogyan 
figyelmeztetik és tájékoztatják az érintett 
lakosságot. 

 

Módosítás  135 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 1 rész – 5 b pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5b. A hatóságok megfelelı információi 
azokról a lépésekrıl, amelyeket az érintett 
lakosságnak meg kell tennie, és arról a 
magatartásról, amelyet követnie kell 
súlyos baleset bekövetkeztekor. 

 

Módosítás  136 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 1 rész – 6 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A 19. cikk alapján elvégzett ellenırzı 
vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenırzı 
vizsgálatok fıbb megállapításainak az 
összefoglaló adatai, az ellenırzı 
vizsgálatokra vonatkozó tervre való 
hivatkozással vagy arra mutató 
hiperhivatkozással. 

6. Tájékoztatás arról, hogy mikor végezték 
el utoljára a 19. cikk szerinti ellenırzı 
vizsgálatokat, valamint arról, hogy hol 
lehet kérelmezni az e vizsgálatok fıbb 
megállapításaihoz és az ahhoz kapcsolódó 
vizsgálati tervhez való hozzáférést. 

 

Módosítás  137 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 rész – 2 pont 
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 HU 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. Megfelelı tájékoztatás arról, hogy 
súlyos baleset esetén hogyan történik az 
érintett lakosság figyelmeztetése és 
folyamatos tájékoztatása. 

törölve 

 

Módosítás  138 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 rész – 3 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. Megfelelı tájékoztatás arról, hogy 
súlyos baleset esetén az érintett 
lakosságnak milyen lépéseket kell tennie 
és milyen magatartást kell tanúsítania. 

törölve 

 

Módosítás  139 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 rész – 5 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. Megfelelı információk a baleset 
telephelyen kívüli hatásainak kezelése 
érdekében kidolgozott külsı vészhelyzeti 
tervbıl. Ennek keretében tanácsot kell 
megfogalmazni arra vonatkozóan, hogy a 
baleset idıpontjában a vészhelyzeti 
szolgálatok valamennyi utasítását és 
felszólítását követni kell. 

törölve 

 

Módosítás  140 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 rész – 5 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. Külsı vészhelyzeti tervek 
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 HU 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 rész – 6 a pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. A biztonsági jelentés nem technikai 
jellegő összefoglalói 

 

Módosítás  142 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 a rész (új) - cím 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A jelen irányelv hatálya alá tartozó 
valamennyi üzem esetében legalább 
kérésre rendelkezésre bocsátandó 
információk: 

 

Módosítás  143 

Irányelvre irányuló javaslat 
V melléklet – 2 a rész (új) – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1. A 19. cikk alapján elvégzett ellenırzı 
vizsgálatoknak és a legutóbbi ellenırzı 
vizsgálatok fıbb megállapításainak az 
összefoglaló adatai, valamint az ellenırzı 
vizsgálatokra vonatkozó terv. 

 

Módosítás  144 

Irányelvre irányuló javaslat 
VI melléklet – I rész – 1 pont 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az I. melléklet 3. oszlopában 
meghatározott küszöbérték 1%-át elérı 
vagy meghaladó mennyiségő veszélyes 
anyagot érintı tőz, robbanás vagy véletlen 
anyagkibocsátás. 

Az I. melléklet 3. oszlopában 
meghatározott küszöbérték 5%-át elérı 
vagy meghaladó mennyiségő veszélyes 
anyagot érintı tőz, robbanás vagy véletlen 
anyagkibocsátás. 
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Indokolás 

A javasolt szigorítás nem eredményezne nagyobb biztonságot. A gyakorlatban bebizonyosodott, 
hogy az 5%-os küszöbnek megfelelı bejelentés tökéletesen elégséges. Ezzel ellentétben a 
bizottsági javaslat aránytalanul sok dokumentációt jelentene az üzemeltetıknek és a 
hatóságoknak egyaránt. 

Módosítás  145 

Irányelvre irányuló javaslat 
VII melléklet 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 4. CIKK SZERINTI ELTÉRÉSEKRE 
VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK 

A 4. CIKK SZERINTI ELTÉRÉSEKRE 
VONATKOZÓ KRITÉRIUMOK 

 A 4. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti 
eltérés akkor engedélyezhetı, ha a 
következı általános feltételek közül 
legalább egy teljesül: 

 1. Az anyag fizikai állapota 

 Olyan szilárd halmazállapotú anyagok, 
amelyekbıl sem rendes körülmények 
között, sem ésszerően elırelátható 
rendkívüli körülmények között nem 
szabadulhat fel olyan anyag vagy energia, 
amely súlyos baleseti veszélyt jelenthetne. 

 2. Az anyag mennyisége és csomagolása 

 Az anyagok oly módon és olyan 
mennyiségben vannak csomagolva vagy 
lezárva, hogy a legnagyobb mennyiség, 
amely felszabadulhat belılük, semmilyen 
körülmények között nem okozhat súlyos 
baleseti veszélyt. 

 3. Az anyag mennyisége és elhelyezése 

 Az anyagok olyan mennyiségben, illetve 
más veszélyes anyagoktól olyan távolságra 
vannak elhelyezve (ugyanabban az 
üzemben vagy azon kívül), hogy sem 
önmaguk nem okozhatnak, sem nem 
válthatnak ki más veszélyes anyagokat is 
érintı súlyos baleseti veszélyt. 

 4. Osztályozás 

 Olyan anyagok, amelyek az ezen irányelv 
I. mellékletének 1. része szerinti általános 
besorolásuk alapján veszélyes anyagnak 
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minısülnek, de mégsem jelentenek súlyos 
baleseti veszélyt, tehát amelyekre ez az 
általános besorolás e célra nem megfelelı. 

Indokolás 

Mivel a VII. mellékletben foglalt kritériumok a 4. cikk (1) és (3) bekezdésében szereplı eltérések 
hatályát határozzák meg, ezért ezek az irányelv lényeges részét képezik. Ezért e kritériumokat 
nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell megállapítani. Nem fogadható el, hogy a 
melléklet a jogalkotási eljárás során teljesen üres maradjon. Ez a módosítás kiterjed a 
98/433/EK 2008. június 26-i bizottsági határozatban meghatározott, meglévı kritériumokra. A 
Bizottságnak az új kritériumokra vonatkozó javaslatot kell beterjesztenie annak érdekében, 
hogy azok bekerülhessenek az alap-jogiaktusba.  
 
 


