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Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012
betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad
(Publicatieblad van de Europese Unie L 197 van 24 juli 2012)
Bladzijde 10, artikel 11:
in plaats van: „In geval van wijziging van een installatie, inrichting, opslagplaats of proces of van de aard, de fysische
vorm of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die belangrijke gevolgen kan hebben voor de gevaren van
zware ongevallen, of die ertoe kan leiden dat een lagedrempelinrichting een hogedrempelinrichting wordt
of omgekeerd, dragen de lidstaten er zorg voor dat de exploitant de kennisgeving, het preventiebeleid voor
zware ongevallen, het veiligheidsbeheerssysteem en het veiligheidsrapport zo nodig bijwerkt en de
bevoegde autoriteit over de bijzonderheden van dergelijke bijwerkingen inlicht, alvorens een dergelijke
wijziging wordt uitgevoerd.”,
te lezen:

„In geval van wijziging van een installatie, inrichting, opslagplaats of proces of van de aard, de fysische
vorm of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen die belangrijke gevolgen kan hebben voor de gevaren van
zware ongevallen, of die ertoe kan leiden dat een lagedrempelinrichting een hogedrempelinrichting wordt
of omgekeerd, dragen de lidstaten er zorg voor dat de exploitant de kennisgeving, het preventiebeleid voor
zware ongevallen, het veiligheidsbeheerssysteem en het veiligheidsrapport evalueert en zo nodig bijwerkt
en de bevoegde autoriteit over de bijzonderheden van dergelijke bijwerkingen inlicht, alvorens een derge
lijke wijziging wordt uitgevoerd.”.

Bladzijde 14, artikel 19, lid 1, eerste zin:
in plaats van: „1. De lidstaten verbieden de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting, installatie of opslag
plaats of van een gedeelte daarvan, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming
van zware ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn.”,
te lezen:

„1. De lidstaten verbieden de exploitatie of de inbedrijfstelling van een inrichting, installatie of opslag
plaats of van een gedeelte daarvan, indien de door de exploitant getroffen maatregelen ter voorkoming
van zware ongevallen en ter beperking van de gevolgen daarvan duidelijk onvoldoende zijn.”.

Bladzijde 25, bijlage I, aantekening 13, eerste streepje:
in plaats van: „— 15,75 (1)-24,5 (2) gewichtsprocent is en die niet meer dan 0,4 % in totaal aan brandbare/organische
stoffen bevatten of die voldoen aan de voorschriften van bijlage III-2 bij Richtlijn (EG) nr. 2003/2003
van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (3);”,
te lezen:

„— 15,75 (1)-24,5 (2) gewichtsprocent is en die niet meer dan 0,4 % in totaal aan brandbare/organische
stoffen bevatten of die voldoen aan de voorschriften van bijlage III-2 bij Verordening (EG)
nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 inzake meststoffen (3);”.

Bladzijde 25, bijlage I, aantekening 14, derde streepje:
in plaats van: „— hoger is dan 28 (4) gewichtsprocent, met uitzondering van mengsels van enkelvoudige ammoniumni
traatmeststoffen en dolomiet, kalksteen en/of calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten
minste 90 %.”,
te lezen:

„— hoger is dan 28 (4) gewichtsprocent voor mengsels van enkelvoudige ammoniumnitraatmeststoffen
en dolomiet, kalksteen en/of calciumcarbonaat met een zuiverheidsgraad van ten minste 90 %.”.

Bladzijde 25, bijlage I, aantekening 16, tweede streepje:
in plaats van: „— meststoffen als bedoeld in de aantekening 13, eerste streepje, en aantekening 14 bij deze bijlage die
niet voldoen aan de voorschriften van bijlage III-2 bij Richtlijn (EG) nr. 2003/2003.”,
te lezen:

„— meststoffen als bedoeld in de aantekening 13, eerste streepje, en aantekening 14 bij deze bijlage die
niet voldoen aan de voorschriften van bijlage III-2 bij Verordening (EG) nr. 2003/2003.”.

