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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни 
вещества
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0781),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0011/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионитe2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика  и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява декларацията, приложена към настоящата резолюция;

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 OВ C […], […], стр. […].
2 OВ C […], […], стр. […].
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Големите аварии често имат тежки 
последствия, както е известно от случаи 
като Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse и Buncefield. Освен 
това, въздействието може да засегне 
територии отвъд националните граници.
Това подчертава необходимостта от 
осигуряване на предприемането на 
подходящи предпазни действия за 
осигуряване на високо ниво на защита в 
целия ЕС за гражданите, обществата и 
околната среда.

(2) Големите аварии често имат тежки
последствия, както е известно от случаи 
като Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse и Buncefield. Освен 
това, въздействието може да засегне 
територии отвъд националните граници.
Това подчертава необходимостта от 
осигуряване на предприемането на 
подходящи предпазни действия за 
осигуряване на високо ниво на защита в 
целия ЕС за гражданите, обществата, 
имуществото и околната среда.

Or. en

Обосновка
Предложението на Комисията включва термина „имущество” в определението за 
„голяма авария”, като говори за „сериозна опасност за човешкото здраве, имущество 
и/или за околната среда”. С цел правна съгласуваност терминът „имущество” следва 
да бъде добавен и в това съображение. 

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да има
правомощия да приема делегирани
актове в съответствие с член 290 от 
Договора, във връзка с приемането на 
критерии за дерогации и изменения на
приложенията към настоящата 
директива.

(23) С цел адаптиране на настоящата 
директива към техническия и 
научния напредък, на Комисията 
следва да бъдат делегирани
правомощия да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз във връзка с изменения на част 3 
на приложение І, както и 
приложения ІІ до VІ към настоящата 
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директива. От особено значение е 
Комисията да провежда 
съответните консултации по време 
на подготовката си, включително на 
експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното и 
своевременното предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка
Настоящото изменение привежда съображението в съответствие с новите 
стандартни клаузи за делегираните актове.  Освен това то изяснява, че следва да е 
възможно част 3 на приложение І (което променя обхвата, но само в много специални 
случаи) и приложения ІІ до VІ да бъдат изменени посредством делегирани актове. 
Измененията към части 1 и 2 на приложение І и към приложение VІІ обаче могат да 
повлияят значително върху обхвата и поради тази причина следва да бъдат 
разглеждани чрез обикновената законодателна процедура.  

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Тъй като целите на директивата, а 
именно да осигури високо ниво на 
защита на човешкото здраве и околната 
среда, не могат да бъдат постигнати в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и поради това могат да бъдат 
постигнати по-добре на равнище ЕС, 
Съюзът има право да предприеме мерки 
в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(25) Тъй като целите на директивата, а 
именно да осигури високо ниво на 
защита на човешкото здраве, 
имущество и околната среда, не могат 
да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки и поради 
това могат да бъдат постигнати по-
добре на равнище ЕС, Съюзът има 
право да предприеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящата директива не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.
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Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва термина „имущество” в определението за 
„голяма авария”, като говори за „сериозна опасност за човешкото здраве, имущество 
и/или за околната среда”. С цел правна съгласуваност терминът „имущество” следва 
да бъде добавен и в това съображение. 

Изменение 4

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива има за цел 
предотвратяването на големи аварии, 
които включват опасни вещества, и 
ограничаването на последствията от тях 
за човека и за околната среда, с оглед 
осигуряване на високи нива на защита в 
целия ЕС по един последователен и 
ефективен начин.

Настоящата директива има за цел 
предотвратяването на големи аварии, 
които включват опасни вещества, и 
ограничаването на последствията от тях 
за човешкото здраве, имущество и за 
околната среда, с оглед осигуряване на 
високи нива на защита в целия ЕС по 
един последователен и ефективен 
начин.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията включва термина „имущество” в определението за 
„голяма авария”, като говори за „сериозна опасност за човешкото здраве, имущество 
и/или за околната среда”. С цел правна съгласуваност терминът „имущество” следва 
да бъде добавен и в това съображение. 

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) веществата, посочени в 
приложение I, част 3. заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 2, параграф 2 се отнася до ясни случаи на изключение от обхвата на 
настоящата директива. Част 3 на приложение І се отнася само до дерогации за 
конкретни случаи, в които веществата при определени условия не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария. Веществата, посочени в част 3 на приложение 
І, не са изключени от обхвата на директивата, те само са обект на специално 
отношение, ако са изпълнени строги условия. 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „ново предприятие“ означава 
предприятие, което е новопостроено или 
все още не е влязло в експлоатация;

4.  „ново предприятие“ означава 
предприятие, което е новопостроено или 
все още не е влязло в експлоатация, или 
което поради изменения в неговите 
инсталации, дейности или в неговия 
списък на опасните вещества попада 
в обхвата на настоящата директива;

Or. en

Обосновка
Важно е да се признае, че някои обекти могат да попаднат в обхвата на директивата 
поради промяна в самия обхват, а не по избор на оператора.  В този случай 
операторът трябва да уведоми компетентния орган в срок от една година (член 6, 
параграф 2). Ако обаче обектът попадне в обхвата поради изменения, предприети от 
оператора, операторът следва да е наясно предварително и следва да уведоми 
компетентния орган преди началото на измененията. В този случай това може да 
бъде разглеждано като ново предприятие.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е установено, въз основа на 
критериите, посочени в параграф 4 на 
настоящия член, че определени 
вещества, обхванати от приложение I, 

1. Когато е установено, въз основа на 
критериите, посочени в приложение 
VІІ на настоящата директива, че 
определени вещества или смеси, 
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части 1 или 2, не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария, по-
специално поради своята физическа 
форма, свойства, класификация, 
концентрация или стандартна опаковка, 
Комисията може да посочи тези 
вещества в приложение I, част 3 чрез
делегирани актове в съответствие с 
член 24.

обхванати от приложение I, части 1 или 
2, при определени условия не са в 
състояние да създадат опасност от 
голяма авария поради своята физическа 
форма, свойства, класификация, 
концентрация или стандартна опаковка,
поради което следва да се ползват от 
дерогация, Комисията може да приеме 
делегирани актове в съответствие с 
член 24, за да посочи тези вещества и 
смеси, заедно с приложимите условия, 
в приложение I, част 3.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се изясни, че целта на параграф 1 не е да изключи напълно вещества и 
смеси от обхвата, а че е насочен към тези случаи, в които веществата и смесите при 
ясно определени условия не са в състояние да създадат опасност от голяма авария 
поради своята физическа форма, свойства, класификация, концентрация или 
стандартна опаковка. Веществата и смесите са обект на дерогация единствено ако 
са изпълнени условията, посочени в част 3 на приложение І. Тъй като това ще засегне 
много специфични ситуации, би било приемливо да се използват делегирани актове.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е установено по начин, 
удовлетворяващ компетентния орган,
въз основа на критериите, посочени в 
параграф 4 на настоящия член, че 
определени вещества, налични в 
отделно предприятие или някакви части 
от него и посочени в приложение I, 
части 1 или 2, не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария 
поради специфичните условия в 
предприятието, като естеството на 
опаковките и начина на съхранение на 
веществото или местоположението и
съответните количества, държавата-
членка към която е този 
компетентен орган може да реши да 

Без да се засяга параграф 1, когато е 
установено въз основа на критериите, 
посочени в приложение VІІ, че 
определени вещества, налични в 
отделно предприятие или някакви части 
от него и посочени в приложение I, 
части 1 или 2, не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария 
поради специфичните условия в
предприятието по отношение на
естеството на опаковките и начина на 
съхранение на веществото или 
местоположението и съответните 
количества, компетентният орган на
държавата-членка може да реши да не 
прилага изискванията, установени в 
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не прилага изискванията, установени в 
членове 7 до 19 от настоящата 
директива спрямо въпросното 
предприятие. 

член 9, член 10, буква б), член 11 и член 
13, параграф 2 от настоящата директива 
спрямо въпросното предприятие. 

Or. en

Обосновка

Докато параграф 1 дава възможност за дерогации на равнище ЕС за определени 
вещества и само при специфични обстоятелства, член 4, параграф 3 позволява на 
компетентния орган на държавата-членка да разрешава дерогации на равнище 
отделно предприятие.  Тъй като равнището на защита следва да не бъде намалено, е 
предложено във всички случаи да бъдат запазени поне изискванията при по-ниско ниво 
на опасност и да бъдат разрешени единствено дерогации от изискванията за 
информиране за предприятията с по-високо ниво на опасност.

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията веднъж годишно препраща 
за сведение списъците, споменати във 
втората алинея на настоящия параграф, 
до форума, посочен в член 17, 
параграф 2.

Комисията редовно препраща за 
сведение списъците, споменати във 
втората алинея на настоящия параграф, 
до форума, посочен в член 17, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Важно е форумът да бъде информиран редовно относно списъците с дерогации, 
предоставяни от компетентните органи, което по принцип следва да бъде 
извършвано по-често от веднъж годишно. 

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2012 г. Комисията 
приема делегирани актове в 

заличава се
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съответствие с член 24 за 
установяване на критерии, които 
съответно да се използват за целите 
на параграфи 1 и 3 на настоящия член 
и за изменение на приложение VII 
съобразно с това.

Or. en

Обосновка

Тъй като критериите в приложение VІІ определят обхвата на дерогациите в член 4, 
параграф 1 и параграф 3, те представляват важна част от настоящата директива. 
Поради тази причина те следва да не бъдат установявани чрез делегирани актове. Не 
е приемливо приложението да бъде оставено напълно празно по време на 
законодателната процедура. Предложеното изменение на приложение VІІ включва 
съществуващите критерии, посочени в Решение 98/433/ЕО на Комисията от 26 юни 
2008 г. Комисията е приканена да представи предложение за нови критерии, така че 
да е възможно те да бъдат включени в основния акт. 

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията може 
да посочи веществата съгласно 
първата алинея на настоящия 
параграф, в приложение I, части 1 или 
2, чрез делегирани актове в 
съответствие с член 24.

В случай че Комисията сметне, че 
опасното вещество, което не е 
посочено в списъка и което е 
наложило вземането на мярка 
съгласно първата алинея на 
настоящия параграф, следва да бъде 
посочено в приложение I, част 1 или 
част 2, тя изпраща за тази цел 
законодателно предложение до 
Европейския парламент и до Съвета.

Or. en

Обосновка

За разлика от параграф 1, който се отнася до много специфични, добре определени 
случаи, добавянето на вещества към части 1 или 2 би могло да доведе до значително 
разширяване на обхвата, с възможни значителни икономически последици. Тъй като 
държавите-членки могат да вземат подходящи мерки, ако сметнат, че опасно 
вещество създава опасност от голяма авария, те ще имат възможност да 
предприемат действия във всички случаи, ако е необходимо. Комисията ще информира 



PR\867769BG.doc 13/39 PE464.978v01-00

BG

за това другите държави-членки. Промяната на обхвата за ЕС като цяло следва 
обаче да се извърши впоследствие чрез обикновената законодателна процедура. 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) името или търговското наименование 
на оператора и пълния адрес на 
въпросното предприятие;

a) името и/или търговското 
наименование на оператора и пълния 
адрес на въпросното предприятие;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел поясняване.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) името или длъжността на лицето, 
което отговоря за предприятието, ако е 
различно от това в буква а);

в) името и длъжността на лицето, което 
отговоря за предприятието, ако е 
различно от това в буква а);

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел поясняване.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достатъчно информация, за да се 
установят опасните вещества или
категорията на съответните вещества;

г) достатъчно информация, за да се 
установят опасните вещества и
категорията на съответните вещества;
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Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел поясняване.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) количеството и физичната форма на 
опасните вещества или на
съответните вещества;

д) количеството и физичната форма на 
съответното опасно вещество или 
вещества;

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел поясняване.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) непосредствената околна среда на 
предприятието, елементи, които могат 
да причинят голяма авария или да 
влошат последствията от нея,
включително информация за съседни 
предприятия, независимо дали са 
обхванати от настоящата 
директива или не, както и други места, 
райони и развития, които биха могли да 
увеличат риска или последиците от 
голяма авария и от ефекта на доминото.

ж) непосредствената околна среда на 
предприятието, елементи, които могат 
да причинят голяма авария или да 
влошат последствията от нея, 
включително информация за съседни 
предприятия, с която разполага 
операторът, както и за други места, 
райони и развития, които биха могли да 
увеличат риска или последиците от 
голяма авария и от ефекта на доминото.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъде пояснено, че е възможно операторите невинаги да имат достъп до 
необходимата информация от съседните предприятия или други места (във връзка с 
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изменението към член 8, параграф 1а (нов). 

Изменение 17

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа или
експлоатацията,

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа,
експлоатацията или измененията,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението към член 3, параграф 4, което 
включва измененията в определението за „ново предприятие”. 

Изменение 18

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от 
оператора да състави документ, в който 
да изложи политиката си за 
предотвратяване на големи аварии (по-
нататък наричана: „ППГА“) и да 
осигури правилното й изпълнение. 
ППГА се представя в писмен вид. Тя 
има за цел осигуряване на високо ниво 
на опазване на човешкото здраве и 
околната среда. Политиката е 
пропорционална на опасностите от 
големи аварии. Тя включва целите на 
оператора като цяло и принципите на 
действие, ролята и отговорността на 
управлението и обръща внимание на 
културата на безопасност по 
отношение на контрола над
опасностите от голяма авария.

1. Държавите-членки изискват от 
оператора да състави документ, в който 
да изложи политиката си за 
предотвратяване на големи аварии (по-
нататък наричана: „ППГА“) и да 
осигури правилното й изпълнение. 
ППГА се представя в писмен вид. Тя 
има за цел осигуряване на високо ниво 
на опазване на човешкото здраве, 
имущество и околната среда.
Политиката е пропорционална на
опасностите от големи аварии. Тя 
включва целите на оператора като цяло 
и принципите на действие, ролята и 
отговорността на управлението и 
представя начина, по който се 
осигурява непрекъснато високо ниво 
на защита по отношение на 
опасностите от голяма авария.
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Or. en

Обосновка

Смисълът на формулировката „културата на безопасност” е неясен.  Изменението 
пояснява, че високото ниво на защита съгласно член 1 следва да бъде осигурено 
непрекъснато. Освен това беше включен и терминът „имущество”, за да се осигури 
съгласуваност с определението на „голяма авария”, предложено от Комисията.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа или
експлоатацията,

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа,
експлоатацията или измененията,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението към член 3, параграф 4, което 
включва измененията в определението за „ново предприятие”. 

Изменение 20

Предложение за директива
Член 7 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ППГА се въвежда посредством 
подходящи средства, структури и 
системи за управление. 
Предприятията с по-високо ниво на 
опасност въвеждат ППГА 
посредством системи за управление 
на безопасността в съответствие с 
приложение ІІІ. Държавите-членки 
могат да изискат от предприятия с 
по-ниско ниво на опасност да въведат 
ППГА посредством система за 
управление на безопасността, която е 
пропорционална на опасностите от 
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голяма авария и на сложността на 
организацията или дейностите на 
предприятието. 

Or. en

Обосновка

Настоящият текст е взет отчасти от член 9, параграф 7, тъй като е по-логично и се 
повишава яснотата, ако тази разпоредба бъде включена в члена относно ППГА, 
вместо в члена относно доклада за безопасността.  

Изменение 21

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на параграф 1, когато 
информацията, предоставена от 
оператора в съответствие с член 6, 
параграф 1, буква ж) не е достатъчна 
или достъпна, държавата-членка 
осигурява изискването на информация 
от страна на компетентния орган 
директно от съседните предприятия 
или места.

Or. en

Обосновка

Възможно е операторът невинаги да има достъп до информацията, изисквана 
съгласно член 6, параграф 1, буква ж). За да се гарантира, че компетентният орган 
ще има достъп до тази информация, държавата-членка трябва да осигури изискване 
на информацията директно от съседните предприятия или места. 

Изменение 22

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да си сътрудничат при 
информирането на обществеността и 

б) да си сътрудничат при 
информирането на обществеността и 
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съседните предприятия, които попадат 
извън обхвата на настоящата директива, 
и при доставянето на информация на 
компетентния орган за подготовката на 
планове за действия при извънредни 
ситуации извън предприятието.

съседните места, които попадат извън 
обхвата на настоящата директива, и при 
доставянето на информация на 
компетентния орган за подготовката на 
планове за действия при извънредни 
ситуации извън предприятието.

Or. en

Обосновка

С цел предотвратяване на объркване терминът „предприятия” следва да не се 
използва за места, които не попадат в обхвата на директивата. 

Изменение 23

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа или
експлоатацията,

а) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа,
експлоатацията или измененията,

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението към член 3, параграф 4, което 
включва термина „изменения” в определението за „ново предприятие”. 

Изменение 24

Предложение за директива
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки могат да 
изискат от предприятия с по-ниско 
ниво на опасност да въведат ППГА 
посредством система за управление 
на безопасността, пропорционална на 
опасностите от голяма авария и на
сложността на организацията или 
дейностите на предприятието. 

заличава се
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Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба се отнася до въвеждането на ППГА и поради тази причина 
следва да бъде преместена в член 7, с цел по-голяма яснота (свързано с изменението 
към член 7, параграф 4а (нов). 

Изменение 25

Предложение за директива
Член 10 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на изменение на инсталация, 
на предприятие, на складово 
съоръжение или на процес, или на 
естеството или количеството на 
опасните вещества, която би могло да
има значително отражение върху
опасностите от големи аварии, 
държавите-членки трябва да осигуряват 
следните задължения на оператора:

В случай на изменение на инсталация, 
на предприятие, на складово 
съоръжение или на процес, или на 
естеството или количеството на 
опасните вещества, което би могло да
доведе до повишаване на риска или 
последиците от опасностите от големи 
аварии, държавите-членки трябва да 
осигуряват следните задължения на 
оператора:

Or. en

Обосновка

Не е ясно какво се има предвид с формулировката „значително отражение”. Тъй като 
изменението би могло да доведе до повишаване на риска или последиците от 
опасностите от големи аварии, то ППГА, докладът за безопасността и системата 
за управление на безопасността следва да бъдат преразгледани и при необходимост 
коригирани. 

Изменение 26

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
информацията, посочена в приложение 
V, да е постоянно достъпна за 
обществеността, включително в 

1. Държавите-членки осигуряват 
информацията, посочена в части 1 и 2 
на приложение V, да е постоянно 
достъпна за обществеността, 
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електронен формат. Информацията се 
преразглежда и когато е необходимо се 
актуализира, поне веднъж годишно. 

включително в електронен формат, а 
информацията, посочена в част 3 на 
приложение V, да е достъпна за 
обществеността поне при поискване.
Информацията се преразглежда и когато 
е необходимо се актуализира, поне 
веднъж годишно. 

Or. en

Обосновка

По отношение на докладите за инспекции и списъка с опасните вещества може да са 
налице причини от икономически характер и от гледна точка на сигурността 
информацията да се предоставя на обществеността само при поискване. В този 
случай държавите-членки биха могли самостоятелно да решат дали считат за 
подходящо да изискват от операторите да публикуват тази информация и в 
интернет. Както е посочено и в измененията към приложение V, операторите следва 
да бъдат задължени да обяснят в интернет опасните вещества с прости думи и да 
посочат кога е направена инспекция на дадено предприятие и къде може да бъдат 
изискани докладите от инспекцията.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Исканията за достъп до 
информацията, посочена в параграф 2,
букви а), б) и в), се обработват в 
съответствие с членове 3 и 5 от
Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета.

3. Достъпът до информацията, посочена 
в параграфи 1 и 2, се обработва в 
съответствие с Директива 2003/4/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Тъй като информацията, посочена в параграф 2, буква а), следва да бъде 
предоставена без изрично искане, не е коректно в този параграф да се използва 
фразата „исканията за достъп”. Освен това параграфи 1 и 2 като цяло следва да 
бъдат в съответствие с цялата Директива 2003/4/ЕО. 
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Изменение 28

Предложение за директива
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация, която се предоставя от 
оператора след голяма авария

Информация, която се предоставя от 
оператора, и действия, които се 
предприемат от компетентния орган
след голяма авария

Or. en

Обосновка

Член 15 не се отнася единствено до информацията, която трябва да бъде 
предоставена от оператора (параграф 1), но също така и до действията, които 
трябва да бъдат предприети от компетентния орган (параграф 2).

Изменение 29

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато е възможно, инспекциите се 
координират с инспекции съгласно 
други законодателни документи на ЕС, 
и се съчетават, когато това е уместно.

8. Инспекциите се координират с 
инспекции съгласно други 
законодателни документи на ЕС, по-
специално Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 година относно 
емисиите от промишлеността 
(комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването)1 и се 
съчетават във възможно най-голяма 
степен.
1 ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

Or. en

Обосновка

Групата на високо равнище от независими заинтересовани страни по въпросите на 
административната тежест, създадена от Комисията, заключи, че около 
половината от инсталациите, които се регулират от Директивата Севезо ІІ, 
попадат също така в обхвата на Директивата относно индустриалните емисии.
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Координацията или интегрирането на инспекциите би намалило административната 
тежест, свързана с подготовката, присъствието на инспектори и последващите 
действия. Този потенциал за намаляване на административната тежест както за 
администрацията, така и за операторите, следва да бъде използван във възможно 
най-голяма степен.

Изменение 30

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Исканията за информация, получени 
от компетентните органи съгласно 
настоящата директива, могат да бъдат 
отхвърлени, ако са изпълнени условията, 
посочени в член 4, параграф 2 от 
Директива 2003/4/ЕО.

2. Достъпът до информация съгласно 
настоящата директива може да бъде 
ограничен, ако са изпълнени условията, 
посочени в член 4, параграф 2 от 
Директива 2003/4/ЕО.

Or. en

Обосновка

Член 4, параграф 2 от Директива 2003/4/ЕО също би предоставил възможност за 
ограничаване на достъпа до информация, ако са изпълнени условията. 

Изменение 31

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки определят какво 
представлява достатъчен интерес или 
нарушение на право, в съответствие с 
целта за предоставяне на 
заинтересованата общественост на 
широк достъп до правосъдие. За тази 
цел интересите на всяка 
неправителствена организация, която 
съдейства за опазването на околната 
среда и отговаря на изискванията на 
националното законодателство, се 
считат за достатъчни за целите по 
параграф 2, буква а).

2. Държавите-членки определят какво 
представлява достатъчен интерес или 
нарушение на право, в съответствие с 
целта за предоставяне на 
заинтересованата общественост на 
широк достъп до правосъдие. За тази 
цел интересите на всяка 
неправителствена организация, която 
съдейства за опазването на околната 
среда и отговаря на изискванията на 
националното законодателство, се 
считат за достатъчни за целите на 
параграф 1, първа алинея, буква а).
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Организациите, споменати в първата 
алинея, също се считат за такива, 
търсещи защита на накърнено право за 
целите по параграф 2, буква б).

Организациите, споменати в първата 
алинея, също се считат за такива, 
търсещи защита на накърнено право за 
целите по параграф 1, първа алинея,
буква б).

Or. en

Обосновка

Алинеите следва да отправят към параграф 1, буква а) и параграф 1, буква б). 

Изменение 32

Предложение за директива
Член 22 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22a
Преразглеждане

До 1 юни 2020 г. и на всеки 3 години 
след това, Комисията представя пред 
Европейския парламент и Съвета 
доклад с преглед на изпълнението на 
настоящата директива въз основа на 
информацията, посочена в член 20. 
Докладът се придружава от 
законодателно предложение, когато 
това е целесъобразно. 

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 20, параграф 4 на всеки три години държавите-членки 
изпращат на Комисията доклад за прилагането на настоящата директива. Въз 
основа на тези доклади Комисията следва да преразгледа прилагането и да представи 
законодателно предложение, ако това се окаже необходимо.  
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Изменение 33

Предложение за директива
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 
4, с цел адаптиране на приложения от I
до VII към техническия прогрес, 
Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24.

Без да се засягат разпоредбите на член 
4, с цел адаптиране на част 3 от 
приложение І и приложения от ІI до 
VII към техническия и научния прогрес, 
Комисията приема делегирани актове в 
съответствие с член 24.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно част 3 на приложение І (което променя обхвата, но само в 
много специални, добре дефинирани случаи) и приложения ІІ до VІ да бъдат изменени 
посредством делегирани актове. Измененията към части 1 и 2 на приложение І и към 
приложение VІІ могат да повлияят значително върху обхвата и поради тази причина 
следва да бъдат разглеждани чрез обикновената законодателна процедура.  

Изменение 34

Предложение за директива
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.

1. Правомощията за приемане на 
делегираните актове по членове 4 и 23 
се предоставят на Комисията за 
неопределен срок.

1. Правомощията за приемане на 
делегирани актове по членове 4 и 23 се 
предоставят на Комисията за
неопределен срок, считано от*.

1а. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 4 и 23, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за отмяна се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То 
поражда действие в деня след 
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публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга действителността на никой 
от делегираните актове, които вече 
са в сила.

2. Веднага след приемането на 
делегиран акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

2. Веднага след приемането на 
делегиран акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент и 
Съвета.

3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 25 и 26.

3. Делегиран акт, приет в 
съответствие с членове 4 и 23, влиза в 
сила само ако не постъпят 
възражения нито от Европейския 
парламент, нито от Съвета в 
рамките на два месеца от 
нотифицирането на Европейския 
парламент и Съвета относно акта 
или ако преди изтичането на този 
срок както Европейският парламент, 
така и Съветът са информирали 
Комисията, че няма да отправят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.
_____________
* ОВ: Моля посочете датата на 
влизане в сила на настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 35

Предложение за директива
Член 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25 заличава се
Оттегляне на делегирането

1. Европейският парламент или 
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Съветът могат да оттеглят 
посоченото в член 24 делегиране на 
правомощия по всяко време.
2. Институцията, която е започнала 
вътрешна процедура за вземане на
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощия, полага 
необходимите усилия да уведоми 
другата институция и Комисията в 
разумен срок преди приемането на 
окончателното решение, като посочи 
делегираните правомощия, които 
могат да бъдат оттеглени, и 
основанията за оттеглянето.
3. С решението за отмяна се 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в 
същото/споменатото решение. 
Решението влиза в сила незабавно или 
на посочена в него по-късна дата. То 
не засяга валидността на 
делегираните актове, които вече са 
влезли в сила. Решението се публикува 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 36

Предложение за директива
Член 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 заличава се
Възражения срещу делегираните 

актове
1. В срок от два месеца от датата на 
съответното уведомление, 
Европейският парламент и Съветът 
могат да възразят срещу делегирания 
акт. По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
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може да бъде удължен с един месец.
2. Ако до изтичането на посочения 
срок нито Европейският парламент, 
нито Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на датата, 
посочена в него.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако и Европейският парламент и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не правят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран 
акт, този акт не влиза в сила. 
Отправящата възражение 
институция посочва основанията за 
възражение срещу делегирания акт.

Or. en

Изменение 37

Предложение за директива
Приложение І – част 3 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вещества и смеси, изключени от 
настоящата директива съгласно член 
2, параграф 2, буква з) и член 4, 
параграф 1

Вещества и смеси, които са обект на 
дерогация съгласно член 4, параграф 1

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението към член 2, параграф 2, буква з), 
което заличава буква з). Веществата и смесите са обект на дерогация само при 
специални условия.  
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Изменение 38

Предложение за директива
Приложение І – част 3 – заглавие на 3та колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количество (когато е приложимо) Количество

Or. en

Обосновка

Веществата и смесите са обект на дерогация само при специални условия. 

Изменение 39

Предложение за директива
Приложение І – част 3 – заглавие на 4та колона

Текст, предложен от Комисията Изменение

Други условия, когато са приложими Други условия

Or. en

Обосновка

Веществата и смесите са обект на дерогация само при специални условия.

Изменение 40

Предложение за директива
Приложение ІІІ – буква б) – точка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) култура на безопасност — мерки за 
оценка и подобряване на културата на 
безопасност;

v) непрекъснато високо ниво на 
защита — мерки за осигуряване на 
непрекъснато високо ниво на защита 
по отношение на опасностите от 
голяма авария;

Or. en
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Обосновка

Не е ясно какво се има предвид с термина „култура на безопасност” (във връзка с 
изменение към член 7, параграф 1). Изменението пояснява, че високото ниво на 
защита съгласно член 1 следва да бъде осигурено непрекъснато. 

Изменение 41

Предложение за директива
Приложение ІV – част 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Мерки за обучаване на персонала 
какви задължения се очаква да 
поемат и, когато е необходимо, 
координиране на това с услуги извън 
предприятието при извънредна 
ситуация. 

Or. en

Обосновка

Съгласно Директива Севезо ІІ (96/82/ЕО), приложение ІV, част 1, буква е) беше 
задължително в плановете за извънредни операции да се включи информация относно 
обучението на персонала. Комисията не включи това в приложение ІV към Директива 
Севезо ІІІ. Тъй като обучението е от основно значение, то следва да бъде включено 
отново в приложението.

Изменение 42

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Просто обяснение на предприетото 
действие или действия в предприятието.

3. Просто обяснение на предприетото 
действие или действия в предприятието 
и на съответните опасни вещества.

Or. en

Обосновка

Важно е информацията, предоставяна на обществеността, да бъде разбираема и 
представена просто, включително информацията относно опасните вещества. 
Информация с по-технически характер може в някои случаи да е конфиденциална по 
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причини от икономически характер или от гледна точка на сигурността. От 
държавите-членки ще зависи също така да решат дали биха желали да публикуват в 
интернет техническите наименования и техническа информация в съответствие с 
изменението към приложение V, част 2а (нова), параграф 1 или считат това за 
неподходящо по причини от икономически характер или от гледна точка на 
сигурността.

Изменение 43

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Широкоразпространените имена 
или, в случаите на опасни вещества, 
включени в част 1 от приложение 1, 
родовите имена или класификацията 
на опасност на веществата и 
смесите, които се намират в 
предприятието, които могат да 
причинят голяма авария, като се 
указват основните им опасни 
характеристики.

заличава се

Or. en

Обосновка

Важно е информацията, предоставяна на обществеността, да бъде разбираема и 
представена просто, включително информацията относно опасните вещества. 
Затова информацията, представена по прост начин, беше добавена към приложение 
V, част 1, точка 3, а подробната техническа информация – към приложение V, част 
2а (нова), параграф 1, като на държавите-членки се предоставя възможността да 
вземат решение дали информацията следва да се публикува в интернет или да бъде 
предоставяна при поискване.

Изменение 44

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Обобщена информация за 
инспекциите, извършени в 
съответствие с член 19, и за основните 

6. Информация относно това кога са 
извършени последните инспекции в 
съответствие с член 19, заедно с 
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констатации от заключенията по 
последната инспекция, заедно с 
позоваване или връзка към съответния 
инспекционен план.

информация къде могат да бъдат 
изискани основните констатации от 
инспекциите и съответния 
инспекционен план.

Or. en

Обосновка

За обществеността е важно да знае, че е извършена инспекция. По-подробната 
информация следва да бъде на разположение поне при поискване в съответствие с 
изменението относно приложение V, част 2а (нова), параграф 2. По този начин 
държавите-членки могат самостоятелно да решат дали ще публикуват и в интернет 
информация с по-технически характер, свързана с инспекциите, или считат това за 
неподходящо по причини от икономически характер или от гледна точка на 
сигурността.

Изменение 45

Предложение за директива
Приложение V – част 2 а (нова) - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част 2а 
Информация, която да бъде 
предоставяна от всички 
предприятия, обхванати от 
настоящата директива, поне при 
поискване: 

Or. en

Обосновка

Част 3 от приложение V определя вида информация, която трябва да се предоставя 
поне при поискване. Държавите-членки могат самостоятелно да решат дали в 
допълнение ще публикуват  в интернет тази информация или считат това за 
неподходящо по причини от икономически характер или от гледна точка на 
сигурността. 
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Изменение 46

Предложение за директива
Приложение V – част 2 а (нова) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Широкоразпространените имена 
или, в случаите на опасни вещества, 
включени в част 1 от приложение 1, 
родовите имена или класификацията 
на опасност на веществата и 
смесите, които се намират в 
предприятието, които могат да 
причинят голяма авария, като се 
указват основните им опасни 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Част 3 от приложение V определя вида информация, която трябва да се предоставя 
поне при поискване. Държавите-членки могат самостоятелно да решат дали в 
допълнение ще публикуват  в интернет тази информация или считат това за 
неподходящо по причини от икономически характер или от гледна точка на 
сигурността. 

Изменение 47

Предложение за директива
Приложение V – част 2 а (нова) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обобщена информация за 
инспекциите, извършени в 
съответствие с член 19, и за 
основните констатации от 
заключенията по последната 
инспекция и съответния 
инспекционен план.

Or. en

Обосновка

Част 3 от приложение V определя вида информация, която трябва да се предоставя 
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поне при поискване. Държавите-членки могат самостоятелно да решат дали в 
допълнение ще публикуват  в интернет тази информация или считат това за 
неподходящо по причини от икономически характер или от гледна точка на 
сигурността. 

Изменение 48

Предложение за директива
Приложение VІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

КРИТЕРИИ ЗА ДЕРОГАЦИИ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4

КРИТЕРИИ ЗА ДЕРОГАЦИИ 
СЪГЛАСНО ЧЛЕН 4
По смисъла на член 4, параграф 1 и 
член 4, параграф 3 дерогация е 
възможна само при изпълнение на 
поне един от следните общи 
критерии:
1. Физическа форма на веществото
Вещества в твърдо състояние, които 
както при нормални условия, така и 
при необичайни условия, за които 
може да бъде основателно 
предвидено, че е невъзможно да 
изпуснат материя или енергия, която 
би могла да причини голяма авария.
2. Съдържание и количества
Вещества, опаковани или съхранявани 
по такъв начин и в такива 
количества, при които максимално 
възможното изпускане при каквито и 
да било обстоятелства не може да 
създаде риск от голяма авария.
3. Местоположение и количества
Вещества в такива количества и на 
такова разстояние от други опасни 
вещества (в предприятието или 
другаде), които нито могат сами по 
себе си да създадат риск от голяма 
авария, нито да предизвикат голяма 
авария с останалите опасни 
вещества.
4. Класификация
Вещества, които са класифицирани 
като опасни по силата на общата 
класификация в приложение І, част 1 
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към настоящата директива, но 
които не могат да създадат риск от 
голяма авария и към които 
следователно общата класификация е 
неприложима в конкретния случай.

Or. en

Обосновка

Тъй като критериите в приложение VІІ определят обхвата на дерогациите в член 4, 
параграф 1 и параграф 3, те представляват важна част от настоящата директива. 
Поради тази причина те следва да не бъдат установявани чрез делегирани актове. Не 
е приемливо приложението да бъде оставено напълно празно по време на 
законодателната процедура. Настоящото изменение включва съществуващите 
критерии, посочени в Решение 98/433/ЕО на Комисията от 26 юни 2008 г. Комисията 
е приканена да представи предложение за нови критерии, така че да е възможно те 
да бъдат включени в основния акт. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Обща информация
Големи промишлени аварии като тези в Seveso (Италия, 1976 г.), Bhopal (Индия, 1984 
г.), Schweizerhalle (Швейцария, 1989 г.), Enschede (Нидерландия, 2000 г.), Toulouse 
(Франция, 2001 г.) и Buncefield (Обединеното кралство, 2005 г.) са отнели живота на 
много хора, унищожили са публична и частна собственост и са причинили щети на 
околната среда, което е довело до разходи, достигащи милиарди евро. За да се 
ограничат вероятността и последиците от подобни аварии, ЕС първо прие Директива 
82/501/ЕИО (Директива Seveso I), а по-късно настоящата Директива 96/82/ЕО 
(Директива Seveso II); изменена с Директива 2003/105/ЕО, включваща около 10 000 
предприятия, при които са налице опасни вещества (или смеси от тях) в достатъчно 
големи количества, за да създадат опасност при голяма авария. Тя съдържа 
задължения за операторите и органите на държавите-членки да предотвратяват аварии 
и да ограничават последствията от тях. Налице е стъпаловиден подход към равнището 
на задължения за операторите, като колкото по-големи са количествата от вещества, 
толкова по-строги са правилата. Всички оператори на предприятия, попадащи в 
приложното поле на директива, трябва да изпращат уведомление  на компетентния 
орган и да изготвят политика за предотвратяване на големи аварии. В допълнение 
операторите на т.нар. „предприятия с по-високо ниво на опасност “ трябва да изготвят 
доклад за безопасността, система за управление на безопасността и план за 
действие при извънредна ситуация.

Защо трябва да бъде ревизирана Директивата Seveso II? 
Регламентът на ЕС за КЕО (Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси) прилага Глобалната хармонизирана система за 
класифициране и етикетиране на химикали (GHS) на Организацията на обединените 
нации. Новите правилата на Регламента за КЕО ще станат окончателни от 1 юни 
2015 г.
В приложение I към Директивата Seveso II се изброяват опасните вещества, попадащи в 
нейното приложно поле, което препраща към разпоредбите на по-ранните „директиви 
за класификация“ 67/548/ЕИО и 1999/45/EО. Тъй като Регламентът за КЕО заменя 
тези директиви, включването на новите правила относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането (КЕО) в Директивата Seveso II следователно е въпрос на 
законодателство „надолу по веригата“.

Подходът, възприет от Комисията
В контекста на необходимото съгласуване на КЕО, през 2008 г. Комисията реши да 
постави началото на по-широкообхватен преглед на Директивата Seveso. Въз основа 
на този преглед Комисията стигна до заключението, че като цяло действащите 
разпоредби са подходящи за целта и че на са необходими никакви значителни 
промени по отношение на основната структура и основните разпоредби.
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Въпреки това Комисията предложи съществени промени, свързани с изпълнението на 
Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в 
процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната 
среда, както и с повишаване на използването на интернет. Освен това Комисията 
предложи да се засилят съществуващите изисквания във връзка с инспекциите.

2. Ръководни принципи 

За измененията си към предложението на Комисията докладчикът използва следните 
ръководни принципи:

 действащата директива изглежда функционира добре; според докладчика не 
съществува необходимост от съществени промени по отношение на основната 
структура и основните разпоредби;

 преразглеждането е необходимо поради изискването за съгласуване с 
Регламента за КЕО;

 тъй като не е възможна транслация едно към едно, използваният метод на 
съгласуване следва като минимално условие да запази същото равнище на 
защита като действащата директива; 

 необходими са корективни механизми в случай на нежелани промени в 
приложното поле;

 определени задължения, възникващи от регистрирането и класифицирането на 
веществата, вече бяха договорени в рамките на регламентите REACH и КЕО; 
така преразглеждането не трябва да бъде използвано за подновяването на 
дискусиите относно подобни задължения (напр. провеждането на лабораторни 
изпитвания); 

 промени в действащата директива следва да подобрят прилагането и 
възможностите за привеждане в изпълнение и по този начин да се разширят 
равните условия и, когато е възможно, да се намали административната тежест 
за промишлеността;

 достъпът до информация, участието на обществеността в процеса на 
вземане на решения и достъпът до правосъдие са от основно значение за 
гарантирането на високо равнище на защита; 

 за да се предотвратят евентуални „ефекти на доминото“, следва да се осигури 
безпроблемно сътрудничество и обмен на информация между компетентните 
органи, предприятията и съседните обекти.

3. Основни въпроси

а) Съгласуване на приложение I с Регламента за КЕО
С Регламента за КЕО се въвежда нова, по-сложна система за класификация, по-
специално по отношение на причинно-следствената връзка между контакт на човек с 
опасни вещества и произтичащите от това опасности за здравето.

Съгласно предишната система за класификация степента на токсичност на дадено 
вещество се изразяваше посредством само два класа токсичност (T и T+), а 
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разграничаване въз основа на вида контакт с опасното вещество изобщо не беше 
възможно.

Новата система за класификация въвежда 3 класа токсичност (Остра токсичност 1, 2 и 
3), които са допълнително прецизирани посредством 5 възможни пътища на 
експозиция (орална ; дермална; инхалация - газ; инхалация - пара; инхалация -
аерозол).

Добавената стойност на новата система се състои в по-точен метод за 
идентифициране на пряката заплаха за човешкия живот и здраве, като се отчитат 
следните фактори:
— вида на контакта на човека с опасни вещества посредством различните пътища на 
експозиция, 
— равнището на заплаха за човешкия живот, която представлява опасното 
вещество, изразено чрез класа на остра токсичност на въпросното вещество 
(произтичащ от проучването на параметъра „смъртоносна доза“ или „смъртоносна 
концентрация“ на веществото).

Тъй като научни доказателства показват, че горепосочените три класа токсичност 
представляват равнище на неприемлива заплаха за човешкото здраве поради 
смъртоносните им последици или дългосрочните вреди за човешкото здраве, вещества, 
към които имат отношение директивите Seveso и които попадат в тези категории, 
следва да попадат в приложното поле на директивата. 

Според наличната към момента информация изглежда, че предложението на Комисията 
съдържа същото равнище на защита и ще доведе само до малка промяна в броя на 
включените предприятия. Поради това докладчикът предпочита да не променя 
предложената методология.

б) Рамката за дерогации
Механизмът за дерогации, предложен от Комисията, съдържа обща за ЕС дерогация за 
вещества и специфична за отделни предприятия дерогация, предоставяна на равнище 
държава-членка въз основа на хармонизирани критерии. Комисията предлага и двата 
типа да се въвеждат с делегирани актове. Докладчикът на подкрепя този подход по 
следните причини:

 хармонизираните критерии за дерогации следва да са определени още в 
основния законодателен акт, а не с делегирани актове; 

 възможността компетентният орган да отменя всички задължения, 
произтичащи от членове 7–19, може да намали равнището на защита;
следователно предложението е да се позволи на компетентния орган да отменя 
само изискванията за информиране по отношение на предприятията с по-високо 
ниво на опасност (член 9, член 10, буква б), член 11, член 13, параграф 2). 

Трябва да се подчертае, че в предложението на докладчика дерогацията за вещества 
няма да води до пълно освобождаване на дадено вещество; не става дума за „изваждане 
на вещество“ от приложното поле. По-скоро се определят конкретните обстоятелства
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(например форма на опаковане), при които веществото може да не представлява 
съществена опасност. 

в) Достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие 
Докладчикът подкрепя Комисията по отношение на подобряването на нивото и 
качеството на информацията, участието на обществеността в процеса на вземане на 
решения и достъпа до правосъдие. Обществеността трябва да бъде добре информирана 
и да има непосредствен достъп до информацията, която е от значение за участието в 
процеса на вземане на решения и за предприемане на действия в случай на авария. 
Същевременно оповестената информация обаче трябва да бъде разбираема. При 
необходимост и когато е уместно по икономически съображения и съображения за 
сигурност, трябва да се гарантира поверителност на информацията. Приложение V 
описва информацията, която постоянно трябва да бъде на разположение на 
обществеността, включително посредством интернет. Точка 4 (техническа информация 
относно опасните вещества) и точка 6 (констатации на инспекциите) може евентуално 
да се окажат прекалено подробни и технически по своя характер и да създадат 
проблеми във връзка с поверителността. Поради това докладчикът предлага да има 
изискване опасните вещества да се обясняват с прости думи в интернет и да се 
посочва кога е направена инспекция на дадено предприятие. По-подробна и 
специализирана информация относно опасните вещества и инспекциите следва поне да 
се предоставя при поискване. В този случай държавите-членки могат самостоятелно да 
решат дали считат за подходящо да публикуват и по-подробната и техническа 
информация в интернет. 

г) Инспекции
Комисията засилва изискванията по отношение на инспекциите. Следва се същата 
честота както в член 23 от Директивата относно промишлените емисии (2010/75/ЕС), 
според който периодът между две посещения на място не надвишава 1 година за 
инсталациите, които представляват най-голям риск, и 3 години за инсталациите, които 
представляват най-малък риск. Групата на високо равнище от независими 
заинтересовани страни по въпросите на административната тежест, създадена от 
Комисията, заключи в становището си относно приоритетната област „Околна среда“, 
че около половината от инсталациите, които се регулират от Директивата Seveso ІІ, 
попадат също така в обхвата на Директивата относно индустриалните емисии. 
Координацията или интегрирането на тези два вида инспекции би намалило 
административната тежест, свързана с подготовката, присъствието на инспектори и 
последващите действия.  Поради това докладчикът насърчава държавите-членки да 
улеснят подобна координация. Предложените разпоредби относно инспекциите 
допринасят за по-добро прилагане и по този начин повишават равнището на защита и 
разширяват равните условия.

4. Заключителни бележки

Предложеното преразглеждане на Директивата Seveso II е необходимо и Комисията с 
основание избра да запази равнището на защита и да избегне големи промени в 
приложното поле. Докладчикът подкрепя методологията, избрана от Комисията за 
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съгласуването с Регламента за КЕО. В съответствие с резултата от преразглеждането и 
предложението на Комисията не са необходими съществени промени в основната 
структура и основните разпоредби на действащата директива. Едно от основните 
опасения на докладчика е свързано с предложението на Комисията да използва 
делегирани актове за промени в приложение I, което определя приложното поле на 
директивата. Тъй като приложение I е от основно значение за директивата, докладчикът 
предлага да се позволят само промени чрез обикновената законодателна процедура. 
Добавянето на вещества може да доведе до значителни промени в приложното поле, 
които може да имат сериозно отражение в икономически план. Европейският 
парламент следва да може да упражнява изцяло правомощията си в процеса на вземане 
на решения за подобно добавяне. 


