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Lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju riski ***I 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. jūnija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lielu ar bīstamām vielām saistītu avāriju 

risku pārvaldību (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD)) 

 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0781), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 

1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0011/2011), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 15. jūnija 

atzinumu1, 

– pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,  

 ņemot vērā Padomes pārstāvja 2012. gada 25. aprīļa vēstulē pausto apņemšanos 

apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 

294. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 

arī Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Iekšējā tirgus un patērētāju 

aizsardzības komitejas atzinumus (A7−0339/2011), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. pieņem zināšanai šīs rezolūcijas pielikumā pievienoto Komisijas paziņojumu; 

3. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

4. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 

dalībvalstu parlamentiem. 

                                                 
1 OV C 248, 25.8.2011., 138. lpp. 



 



P7_TC1-COD(2010)0377 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 14. jūnijā lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/.../ES par lielu ar bīstamām 

vielām saistītu avāriju risku pārvaldību, ar kuru groza un vēlāk atceļ Padomes 

Direktīvu 96/82/EK 

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst 

galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2012/18/ES.) 



 



Pielikums normatīvajai rezolūcijai 
 

Komisijas paziņojums 

 

Paziņojums par akūta toksiskuma 3. Kategorijas bīstamu vielu (iedarbības ceļš caur ādu) 

neiekļaušanu 

(Seveso direktīvas I pielikuma 1. Daļa) 

Komisija atzīst — kompromiss, kas panākts saistībā ar tās priekšlikumu, nozīmē, ka tiek 

uzlabots cilvēku veselības un drošības un vides aizsardzības līmenis salīdzinājumā ar līmeni, 

kas noteikts pašreiz spēkā esošajā Seveso II direktīvā 96/82/EK.  

Komisija plāno turpmāk izanalizēt tādu lielu avāriju iespējamību, riskus un iespējamās sekas, 

kuras ir saistītas ar bīstamām vielām, kas iekļautas akūta toksiskuma 3. kategorijā (iedarbības 

ceļš caur ādu). Atkarībā no šīs analīzes rezultātiem Komisija var iesniegt tiesību akta 

priekšlikumu, lai iekļautu direktīvas piemērošanas jomā arī šo kategoriju. 

 

 

 

 

 


