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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nebezpečí závažných 
havárií s přítomností nebezpečných látek 
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2010) 0781),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0011/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. schvaluje prohlášení přiložené k tomuto usnesení;

3. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C […], […], s. […].
2 Úř. věst. C […], […], s. […].
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závažné havárie mají často velmi vážné 
následky, což potvrzují havárie jako Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse a Buncefield. Jejich dopad může 
navíc přesahovat hranice států. Z tohoto 
důvodu je potřeba zajistit, aby byla přijata 
vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany občanů, komunit 
a životního prostředí v celé Unii.

(2) Závažné havárie mají často velmi vážné 
následky, což potvrzují havárie jako Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse a Buncefield. Jejich dopad může 
navíc přesahovat hranice států. Z tohoto 
důvodu je potřeba zajistit, aby byla přijata 
vhodná bezpečnostní opatření, která zajistí 
vysokou úroveň ochrany občanů, komunit, 
majetku a životního prostředí v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění
V návrhu Komise se pojem „majetek“ vyskytuje v definici závažné havárie, která odkazuje na 
„vážné nebezpečí pro lidské zdraví, majetek nebo životní prostředí“. V zájmu právní 
soudržnosti by měl být „majetek“ doplněn i do tohoto bodu odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla být zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
za účelem přijetí kritérií pro výjimky 
a změny příloh této směrnice.

(23) S cílem přizpůsobení této směrnice 
technickému a vědeckému pokroku by 
měla být pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie přenesena na Komisi za 
účelem změn části 3 přílohy I a příloh II 
až VI této směrnice.  Je zvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
příslušné dokumenty byly Evropskému 
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parlamentu a Radě předány současně, 
včas a vhodným způsobem.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh uvádí tento bod odůvodnění do souladu s novými vzorovými 
ustanoveními pro akty v přenesené pravomoci.  Dále objasňuje, že by mělo být možné měnit 
část 3 přílohy I (čímž se změní oblast působnosti, ale jen ve velmi specifických případech) 
a přílohy II až VI pomocí aktů v přenesené pravomoci.  Změny částí 1 a 2 přílohy I a změny 
přílohy VII však mohou mít na oblast působnosti výrazný dopad, a měly by být tudíž 
uskutečňovány prostřednictvím řádného legislativního postupu.   

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Vzhledem k tomu, že členské státy 
nemohou v dostatečné míře dosáhnout cílů 
směrnice, totiž vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí, 
a těchto cílů je tudíž možné lépe dosáhnout 
na úrovni Unie, může Unie přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení těchto cílů,

(25) Vzhledem k tomu, že členské státy 
nemohou v dostatečné míře dosáhnout cílů 
směrnice, totiž vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví, majetku a životního 
prostředí, a těchto cílů je tudíž možné lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje tato směrnice rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 
cílů,

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se pojem „majetek“ vyskytuje v definici závažné havárie, která odkazuje na 
„vážné nebezpečí pro lidské zdraví, majetek nebo životní prostředí“. V zájmu právní 
soudržnosti by měl být „majetek“ doplněn i do tohoto bodu odůvodnění. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví pravidla pro 
prevenci závažných havárií, při kterých 
jsou přítomny nebezpečné látky, a omezení 
jejich následků pro lidské zdraví a životní 
prostředí, aby byla soudržným a účinným 
způsobem zajištěna vyšší úroveň ochrany 
v celé Unii.

Tato směrnice stanoví pravidla pro 
prevenci závažných havárií, při kterých 
jsou přítomny nebezpečné látky, a omezení 
jejich následků pro lidské zdraví, majetek
a životní prostředí, aby byla soudržným 
a účinným způsobem zajištěna vyšší 
úroveň ochrany v celé Unii.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se pojem „majetek“ vyskytuje v definici závažné havárie, která odkazuje na 
„vážné nebezpečí pro lidské zdraví, majetek nebo životní prostředí“. V zájmu právní 
soudržnosti by měl být „majetek“ doplněn i do tohoto bodu odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) látky uvedené v příloze I části 3. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 2 odst. 2 se týkají jasných případů, které jsou z oblasti působnosti této 
směrnice vyloučeny. Část 3 přílohy I se týká pouze odchylek ve specifických případech, kde 
látky nemohou za určitých podmínek představovat nebezpečí závažné havárie.  Látky uvedené 
v části 3 přílohy I nejsou z oblasti působnosti této směrnice vyloučeny, pouze se s nimi za 
splnění přísných podmínek zachází specifickým způsobem.   
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „novým závodem“ závod, který je nově 
vystavěn nebo který dosud nebyl uveden 
do provozu;

4. „novým závodem“ závod, který je nově 
vystavěn nebo který dosud nebyl uveden 
do provozu, nebo závod, který z důvodu 
změn svých zařízení, činností nebo 
soupisu nebezpečných látek začne spadat 
do oblasti působnosti této směrnice;

Or. en

Odůvodnění
Je důležité vzít na vědomí, že některá místa mohou spadat do oblasti působnosti směrnice 
kvůli změně v oblasti působnosti samotné a ne z důvodu změny, kterou provedl provozovatel.  
V takovém případě musí provozovatel zaslat příslušnému orgánu do jednoho roku oznámení 
(čl. 6 odst. 2). Pokud by však místo mělo do oblasti působnosti spadat z důvodu změny 
provedené provozovatelem, měl by si být provozovatel této skutečnosti dopředu vědom 
a zaslat oznámení příslušnému orgánu před započetím změny. V takovém případě by se mohlo 
považovat za nový závod.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li na základě kritérií uvedených 
v odstavci 4 tohoto článku prokázáno, že 
určité látky zahrnuté v částech 1 nebo 2 
přílohy I nemohou představovat nebezpečí 
závažné havárie, zejména vzhledem ke své 
fyzikální formě, vlastnostem, klasifikaci, 
koncentraci nebo obvyklému balení, může 
Komise tyto látky zařadit pomocí aktů
v přenesené pravomoci podle článku 24 
do seznamu v části 3 přílohy I. 

1. Je-li na základě kritérií uvedených 
v příloze VII této směrnice prokázáno, že 
určité látky nebo směsi zahrnuté v částech 
1 nebo 2 přílohy I nemohou za určitých 
podmínek představovat nebezpečí závažné 
havárie, vzhledem ke své fyzikální formě, 
vlastnostem, klasifikaci, koncentraci nebo 
obvyklému balení, a měla by se na ně tudíž 
vztahovat odchylka, může Komise 
přijmout akty v přenesené pravomoci 
podle čl. 24 s cílem tyto látky a směsi 
spolu s platnými podmínkami zařadit do 
seznamu části 3 přílohy I.  

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba objasnit, že cílem odstavce 1 není z oblasti působnosti zcela vyloučit látky a směsi, 
ale že je určen pro případy, kdy látky a směsi nemohou za jasně stanovených podmínek 
představovat nebezpečí závažné havárie, vzhledem ke své fyzikální formě, vlastnostem, 
klasifikaci, koncentraci nebo obvyklému balení.  Na látky a směsi se vztahuje odchylka pouze 
tehdy, pokud jsou splněny podmínky v příloze I části 3. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 
specifické situace, bylo by přijatelné použít akty v přenesené pravomoci. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li na základě kritérií uvedených 
v odstavci 4 tohoto článku ke spokojenosti 
příslušného orgánu prokázáno, že určité 
látky přítomné v konkrétním závodě nebo 
jeho části a uvedené v částech 1 nebo 2 
přílohy I nemohou vzhledem 
ke konkrétním podmínkám panujícím 
v závodě, například povaze balení 
a ochranného obalu látky, nebo umístění 
a přítomným množstvím představovat 
nebezpečí závažné havárie, může členský 
stát příslušného orgánu rozhodnout, že 
na dotyčný závod neuplatní požadavky 
stanovené v článcích 7 až 19 této 
směrnice. 

Aniž je dotčen odstavec 1, je-li na základě 
kritérií uvedených v příloze VII prokázáno, 
že určité látky přítomné v konkrétním 
závodě nebo jeho části a uvedené 
v částech 1 nebo 2 přílohy I nemohou 
vzhledem ke konkrétním podmínkám 
panujícím v závodě týkajícím se povahy
balení a ochranného obalu látky, nebo 
umístění a přítomným množstvím 
představovat nebezpečí závažné havárie, 
může příslušný orgán členského státu
rozhodnout, že na dotyčný závod neuplatní 
požadavky stanovené v článku 9, čl. 10 
písm. b), článku 11 a čl. 13 odst. 2 této 
směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Zatímco odstavec 1 umožňuje odchylky na úrovni EU pro konkrétní látky a pouze za 
specifických okolností, umožňuje čl. 4 odst. 3 příslušnému orgánu členského státu povolit 
odchylky na úrovni jednotlivých závodů.   Jelikož by úroveň ochrany neměla klesnout, 
navrhuje se ve všech případech zachovat alespoň požadavky pro závody s podlimitním 
množstvím a umožnit odchylky pouze v případě požadavků na informace pro závody 
s nadlimitním množstvím. 



PR\867769CS.doc 11/35 PE464.978v01-00

CS

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise každý rok předá seznamy uvedené 
ve druhém pododstavci tohoto odstavce 
pro informaci fóru uvedenému v čl. 17 
odst. 2.

Komise bude pravidelně předávat
seznamy uvedené ve druhém pododstavci 
tohoto odstavce pro informaci fóru 
uvedenému v čl. 17 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby fórum získávalo informace o seznamech s odchylkami udělenými příslušnými 
orgány pravidelně, což by v zásadě mělo být častěji než jednou za rok.  

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30. června 2013 přijme Komise akty 
v přenesené pravomoci podle článku 24, 
kterými stanoví kritéria, jež se budou 
používat pro účely odstavců 1 a 3 tohoto 
článku, a pro účely odpovídajících úprav 
přílohy VII.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jelikož kritéria v příloze VII definují kritéria pro udělování výjimek v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 
odst. 3, tvoří podstatnou část této směrnice.  Z toho důvodu by neměla být stanovena akty 
v přenesené pravomoci.  Není přijatelné, aby tato příloha byla během legislativního postupu 
úplně prázdná.  Předkládaný pozměňovací návrh přílohy VII obsahuje stávající kritéria 
uvedená v rozhodnutí Komise 98/433/ES ze dne 26. června 2008. Komise se vyzývá, aby 
předložila návrh nových kritérií, která by ještě mohla tvořit součást základního aktu. 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je-li to vhodné, může Komise zařadit látky 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce pomocí aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 24 do části 1 nebo 
2 přílohy I.

V případě, že se Komise domnívá, že 
nebezpečná látka, která není uvedena na 
seznamu a která způsobila opatření 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce, by měla být uvedena v části 1 
nebo 2 přílohy I, předloží za tímto účelem 
legislativní návrh Evropskému 
parlamentu a Radě. 

Or. en

Odůvodnění

Narozdíl od odstavce 1, který se týká velmi specifických a řádně definovaných případů, by 
doplnění látek do části 1 nebo 2 mohlo vést k zásadnímu rozšíření oblasti působnosti 
s potenciálně výrazným hospodářským dopadem.  Jelikož členské státy, pokud se domnívají, že 
nebezpečná látka představuje nebezpečí závažné havárie, mohou přijmout příslušná opatření, 
budou moci jednat v každém případě, bude-li to nutné. Ostatní členské státy o tom uvědomí 
Komise. Změna oblasti působnosti pro EU jako celek by však následně měla mít formu 
řádného legislativního postupu. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jméno nebo obchodní firmu 
provozovatele a úplnou adresu dotčeného 
závodu;

a) jméno a/nebo obchodní firmu 
provozovatele a úplnou adresu dotčeného 
závodu;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v zájmu jasnosti. 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jméno nebo funkci osoby, která je 
pověřená řízením závodu, jestliže se liší 
od osoby uvedené v písmenu a);

c) jméno a funkci osoby, která je pověřená 
řízením závodu, jestliže se liší od osoby 
uvedené v písmenu a);

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v zájmu jasnosti. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace umožňující identifikaci 
nebezpečných látek nebo kategorií látek, 
o které se jedná;

d) informace umožňující identifikaci 
nebezpečných látek a kategorií látek, 
o které se jedná;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v zájmu jasnosti. 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) množství a fyzikální formu nebezpečné 
látky nebo látek, o které se jedná;

e) množství a fyzikální formu dotčené
nebezpečné látky nebo látek;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný v zájmu jasnosti. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 – písm. g)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) informace o bezprostředním okolí 
závodu, prvcích, které mohou způsobit 
závažnou havárii nebo zhoršit její 
následky, včetně údajů o sousedních 
závodech, bez ohledu na to, zda se na ně 
vztahuje tato směrnice, a o jiných místech, 
oblastech a rozvojových aktivitách, jež by 
mohly zvyšovat riziko závažné havárie 
a dominového efektu nebo zhoršit jejich 
následky.

g) informace o bezprostředním okolí 
závodu, prvcích, které mohou způsobit 
závažnou havárii nebo zhoršit její 
následky, včetně údajů, jsou-li 
provozovateli známy, o sousedních 
závodech a o jiných místech, oblastech 
a rozvojových aktivitách, jež by mohly 
zvyšovat riziko závažné havárie 
a dominového efektu nebo zhoršit jejich 
následky.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba objasnit, že provozovatelé nemusí mít vždy přístup k požadovaným informacím 
o sousedních závodech nebo jiných místech (souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 8 odst. 1a 
(nový)). 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby, provozu nebo změn;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 4, který změny 
doplňuje do definice nových závodů. 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy musí od provozovatele 
vyžadovat, aby vypracoval dokument 
stanovící politiku prevence závažných 
havárií (dále jen „MAPP“) a aby zajistil 
její řádné provádění. MAPP musí být 
vypracována písemně. Je zárukou vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a životního 
prostředí. Musí být úměrná nebezpečí 
závažné havárie. Musí zahrnovat celkové 
cíle a zásady činnosti provozovatele, úlohu 
a odpovědnost managementu a musí 
upravovat kulturu bezpečnosti, pokud jde 
o kontrolu nebezpečí závažných havárií.

1. Členské státy musí od provozovatele 
vyžadovat, aby vypracoval dokument 
stanovící politiku prevence závažných 
havárií (dále jen „MAPP“) a aby zajistil 
její řádné provádění. MAPP musí být 
vypracována písemně. Je zárukou vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví, majetku
a životního prostředí. Musí být úměrná 
nebezpečí závažné havárie. Musí zahrnovat 
celkové cíle a zásady činnosti 
provozovatele, úlohu a odpovědnost 
managementu a musí prokazovat, jak 
vysoká úroveň ochrany, pokud jde 
o nebezpečí závažných havárií, je neustále 
zajišťována.

Or. en

Odůvodnění

Význam pojmu „kultura bezpečnosti“ je nejasný. Pozměňovací návrh objasňuje, že vysoká 
úroveň ochrany uvedená v článku 1 by měla být zajišťována neustále.  Kromě toho byl 
doplněn majetek s cílem zachovat jednotnost s definicí „závažné havárie“, kterou navrhuje 
Komise.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby, provozu nebo změn;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 4, který změny 
doplňuje do definice nových závodů. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. MAPP musí být zavedena pomocí 
odpovídajících prostředků, struktur 
a systémů řízení.  V případě závodů 
s nadlimitním množstvím musí být 
zavedena pomocí systémů řízení 
bezpečnosti v souladu s přílohou III. 
Členské státy mohou vyžadovat, aby 
závody s podlimitním množstvím zavedly 
MAPP ve formě systému řízení 
bezpečnosti úměrného nebezpečí závažné 
havárie a složitosti organizace nebo 
činností závodu. 

Or. en

Odůvodnění

Znění je zčásti převzato z čl. 9 odst. 7, jelikož je logičtější a srozumitelnější toto ustanovení 
zahrnout do článku o MAPP spíše než do článku o bezpečnostní zprávě.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že informace poskytnuté 
provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. g) 
nejsou dostačující nebo dostupné, zajistí 
členský stát pro účely odstavce 1, že 
příslušný orgán si informace vyžádá 
přímo od sousedních zařízení nebo míst.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel nemusí mít vždy přístup k informacím požadovaným podle čl. 6 odst. 1 písm. g). 
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Má-li mít příslušný orgán k těmto informacím přístup, musí členský stát zajistit, že informace 
budou vyžadovány přímo od sousedních závodů nebo míst. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) spolupracovali na informování 
veřejnosti a sousedních podniků, které
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, a na poskytování informací 
orgánu odpovědnému za přípravu vnějších 
havarijních plánů.

b) spolupracovali na informování 
veřejnosti a sousedních míst, která
nespadají do oblasti působnosti této 
směrnice, a na poskytování informací 
orgánu odpovědnému za přípravu vnějších 
havarijních plánů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu srozumitelnosti by se výraz „závod“ neměl požívat pro místa, která nespadají do 
oblasti působnosti této směrnice. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby, provozu nebo změn;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 4, který změny 
doplňuje do definice nových závodů. 
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Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou vyžadovat, aby 
závody s podlimitním množstvím zavedly 
MAPP ve formě systému řízení 
bezpečnosti úměrného nebezpečí závažné 
havárie a složitosti organizace nebo 
činností závodu. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se týká zavedení MAPP a mělo by být tudíž v zájmu srozumitelnosti 
přesunuto do článku 7 (souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 4a (nový)). 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při změně zařízení, závodu, skladu nebo 
procesu nebo povahy či množství 
nebezpečných látek, které by mohly mít 
významný dopad na nebezpečí závažné 
havárie, členské státy zajistí, aby 
provozovatel:

Při změně zařízení, závodu, skladu nebo 
procesu nebo povahy či množství 
nebezpečných látek, které by mohly vést ke 
zvýšení rizika nebo vážnějším následkům
nebezpečí závažné havárie, členské státy 
zajistí, aby provozovatel:

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co znamená výraz „významný dopad". Jakmile by změna mohla vést ke zvýšení 
rizika nebo vážnějším následkům nebezpečí závažné havárie, měly by být MAPP, bezpečnostní 
zpráva a systém řízení bezpečnosti přezkoumány a v případě nutnosti revidovány. 
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla 
trvale přístup k informacím stanoveným 
v příloze V, a to včetně informací 
v elektronickém formátu. Informace musí 
být nejméně jednou za rok přezkoumávány 
a, je-li to nezbytné, aktualizovány. 

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla 
trvale přístup k informacím stanoveným 
v části 1 a 2 přílohy V, a to včetně 
informací v elektronickém formátu, a aby 
k informacím stanoveným v části 3 
přílohy V měla přístup alespoň na 
požádání. Informace musí být nejméně 
jednou za rok přezkoumávány a, je-li to 
nezbytné, aktualizovány. 

Or. en

Odůvodnění

V případě zpráv o kontrole a soupisu nebezpečných látek mohou existovat ekonomické 
a bezpečnostní důvody poskytovat veřejnosti informace pouze na požádání. Členské státy by 
se pak mohly samy rozhodnout, zda považují za vhodné po provozovatelích vyžadovat, aby 
zveřejnili tyto informace také na internetu. Jak je uvedeno v pozměňovacích návrzích k příloze 
V, měli by mít provozovatelé povinnost na internetu poskytnout jednoduché vysvětlení 
k nebezpečným látkám a uvést, kdy byl závod podroben kontrole a kde je možné si zprávu 
o kontrole vyžádat.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádosti o přístup k informacím dle odst. 2
písm. a), b) a c) se vyřizují podle článků 3 
a 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/4/ES.

3. Přístup k informacím dle odstavce 1 a 2 se 
vyřizuje podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/4/ES.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož by informace dle odst. 2 písm. a) měly být poskytovány bez zvláštní žádosti, není 
správné v tomto odstavci zmiňovat „žádosti o přístup“. Kromě toho by v souladu s celou 
směrnicí 2003/4/ES měly být oba odstavce 1 a 2.   
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace, které musí provozovatel 
poskytnout po závažné havárii

Informace, které musí provozovatel 
poskytnout, a opatření, která musí 
příslušný orgán učinit po závažné havárii

Or. en

Odůvodnění

Článek 15 se netýká pouze informací, které musí poskytnout provozovatel (odstavec 1), ale 
také opatření, která musí učinit příslušný orgán (odstavec 2).

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Kontroly musí být, pokud možno,
koordinovány s kontrolami podle jiných 
právních předpisů Unie, a ve vhodných 
případech s nimi spojovány.

8. Kontroly musí být koordinovány 
s kontrolami podle jiných právních 
předpisů Unie, zejména podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 
o průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění)1, a v co 
největším možném rozsahu s nimi 
spojovány. 
1 Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Odůvodnění

Skupina nezávislých zúčastněných stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže 
zřízená Komisí odhaduje, že přibližně polovina zařízení spadajících pod směrnici Seveso II 
rovněž spadá pod směrnici o průmyslových emisích. Koordinace nebo propojení kontrol by 
snížily administrativní zátěž související s přípravou, přítomností kontrolorů a následnými 
kroky. Tento potenciál snížit administrativní zátěž pro správní orgány i provozovatele by měl 
být maximálně využit.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti o informace obdržené příslušnými 
orgány podle této směrnice mohou být
zamítnuty při splnění podmínek stanovených 
v čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/4/ES.

2. Přístup k informacím podle této směrnice 
může být omezen při splnění podmínek 
stanovených v čl. 4 odst. 2 směrnice 
2003/4/ES.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 4 odst. 2 směrnice 2003/4/ES by rovněž umožňovala při splnění podmínek 
přístup k informacím omezit. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. To, co představuje dostatečný zájem 
a porušování práva, určí členské státy 
v souladu s cílem poskytnout zúčastněné 
veřejnosti široký přístup k právní ochraně. 
K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a splňující požadavky 
vnitrostátních právních předpisů pokládán 
pro účely odst. 2 písm. a) za dostatečný.

2. To, co představuje dostatečný zájem 
a porušování práva, určí členské státy 
v souladu s cílem poskytnout zúčastněné 
veřejnosti široký přístup k právní ochraně. 
K tomuto účelu je zájem jakékoli nevládní 
organizace podporující ochranu životního 
prostředí a splňující požadavky 
vnitrostátních právních předpisů pokládán 
pro účely odst. 1 prvního pododstavce
písm. a) za dostatečný.

Stejně tak se má za to, že organizace 
uvedené v prvním pododstavci mohou 
nárokovat porušení práva podle odst. 2
písm. b).

Stejně tak se má za to, že organizace 
uvedené v prvním pododstavci mohou 
nárokovat porušení práva podle odst. 1 
prvního pododstavce písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Pododstavce by měly odkazovat na odst. 1 písm. a) a odst. 1 písm. b). 
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Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a 
Přezkum

Do 1. června 2020 a poté každé tři roky 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu obsahující přezkum 
provádění této směrnice, na základě 
informací uvedených v článku 20. 
V případě potřeby se ke zprávě přiloží 
legislativní návrh. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy předloží v souladu s čl. 20 odst. 4 Komisi každé tři roky zprávu o provádění této 
směrnice. Komise by měla provádění na základě těchto zpráv přezkoumat a v případě nutnosti 
předložit legislativní návrh.  

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 4, za účelem 
přizpůsobení příloh I až VII technickému 
pokroku přijme Komise postupem 
uvedeným v článku 24 akty v přenesené 
pravomoci.

Aniž je dotčen článek 4, za účelem 
přizpůsobení části 3 přílohy I a příloh II
až VII technickému a vědeckému pokroku 
přijme Komise postupem uvedeným 
v článku 24 akty v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být možné měnit část 3 přílohy I (čímž se změní oblast působnosti, ale jen ve velmi 
specifických a řádně definovaných případech) a přílohy II až VI pomocí aktů v přenesené 
pravomoci.  Změny částí 1 a 2 přílohy I a změny přílohy VII mohou mít na oblast působnosti 
zásadní dopad, a měly by být tudíž uskutečňovány prostřednictvím řádného legislativního 
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postupu.   

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 4 a 23 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článcích 4 a 23 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou ode 
dne*.

1a. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 4 a 23 kdykoliv zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
zveřejnění tohoto rozhodnutí v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo od 
pozdějšího data uvedeného v tomto 
rozhodnutí. Nedotýká se působnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v článcích 25 
a 26.

3. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
v souladu s články 4 a 23 vstoupí 
v platnost pouze v případě, že Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne oznámení tohoto 
aktu Evropskému parlamentu a Radě
žádné námitky, či v případě, že Evropský 
parlament i Rada před uplynutím uvedené 
lhůty oznámí Komisi, že námitky 
nevysloví. Tato lhůta se z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady 
prodlouží o dva měsíce.
_____________
* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu 
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této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 24 
kdykoliv zrušit.
2. Orgán, který zahájil interní postup 
s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení 
pravomoci, se před přijetím konečného 
rozhodnutí snaží informovat v přiměřené 
lhůtě druhý orgán a Komisi o a uvede 
pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být 
zrušeno, a důvody tohoto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci. 
Bude zveřejněno v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 vypouští se
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Námitky proti aktům v přenesené 
pravomoci

1. Evropský parlament a Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
v uvedené lhůtě námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní 
se akt v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstoupí v platnost dnem v něm 
stanoveným.
Akt v přenesené pravomoci může být 
zveřejněn v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament 
i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí 
námitky nevyslovit.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu 
v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Příloha I – část 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky a směsi vyloučené z této směrnice
podle čl. 2 odst. 2 písm. h) a čl. 4 odst. 1

Látky a směsi, na které se vztahuje 
odchylka podle čl. 4 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 2 odst. 2 písm. h), kterým se vypouští písmeno h). 
Odchylka se na látky a směsi vztahuje pouze za určitých podmínek. 
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Příloha I – část 3 – nadpis třetího sloupce 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství (v případě potřeby) Množství

Or. en

Odůvodnění

Odchylka se na látky a směsi vztahuje pouze za určitých podmínek. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Příloha I – část 3 – nadpis čtvrtého sloupce 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případné další podmínky Další podmínky

Or. en

Odůvodnění

Odchylka se na látky a směsi vztahuje pouze za určitých podmínek.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Příloha III – písm. b) – bod v)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) kultura bezpečnosti: opatření 
pro posuzování a zlepšování kultury 
bezpečnosti;

v) neustále vysoká úroveň ochrany: 
opatření, díky nimž je vysoká úroveň 
ochrany s ohledem na nebezpečí závažné 
havárie neustále zajištěna; 

Or. en
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Odůvodnění

Význam pojmu „kultura bezpečnosti“ je nejasný (souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 7 
odst. 1). Pozměňovací návrh objasňuje, že vysoká úroveň ochrany uvedená v článku 1 by měla 
být zajišťována neustále.  

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Příloha IV – část 1 – písm. e a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) Opatření pro výcvik zaměstnanců 
v povinnostech, jejichž plnění se od nich 
očekává, a popřípadě i jejich koordinace 
se záchrannými službami mimo 
pracoviště. 

Or. en

Odůvodnění

Informace o výcviku zaměstnanců musela být zahrnuta do havarijních plánů v souladu se 
směrnicí Seveso II (96/82/ES) podle přílohy IV části I písm. f) uvedené směrnice.  Komise ji 
do přílohy IV směrnice Seveso III nezahrnula. Jelikož má výcvik zásadní význam, měla by být 
informace o něm do přílohy opět zařazena.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jednoduché vysvětlení činnosti nebo 
činností prováděných v závodě.

3. Jednoduché vysvětlení činnosti nebo 
činností prováděných v závodě a informací 
o příslušných nebezpečných látkách.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby informace poskytované veřejnosti byly srozumitelné a jednoduše formulované, 
a to včetně informací o nebezpečných látkách. Informace odbornějšího charakteru mohou být 
z ekonomických nebo bezpečnostních důvodů důvěrné. Členské státy by se mohly rozhodnout, 
zda chtějí v souladu s pozměňovacím návrhem k příloze V části 2a (nová) odst. 1 na internetu 
zveřejnit také technické názvy a informace, nebo zda to z ekonomických nebo bezpečnostních 
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důvodů nepovažují za vhodné. 

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Běžné názvy nebo u nebezpečných látek 
podle části 1 přílohy I druhové názvy nebo 
obecná klasifikace stupně nebezpečnosti 
látek a směsí používaných v závodě, které 
by mohly vést k závažné havárii, 
s naznačením jejich hlavních 
nebezpečných charakteristik.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby informace poskytované veřejnosti byly srozumitelné a jednoduše formulované, 
včetně informací o nebezpečných látkách. Proto byly do přílohy V části 1 bodu 3 doplněny 
„jednoduše vysvětlené informace“, zatímco podrobné informace odborného charakteru byly 
doplněny do přílohy V části 2a (nová) odst. 1, u nichž se členské státy mohou rozhodnout, zda 
budou informace zveřejněny na internetu, nebo poskytovány na základě žádosti.  

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Příloha V – část 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Shrnutí údajů o kontrolách 
provedených podle článku 19 a hlavních 
zjištěních ze závěrů z poslední kontroly, 
společně s odvoláním nebo odkazem 
na související plán kontrol.

6. Informace o tom, kdy byly naposledy 
provedeny kontroly podle článku 19, 
společně s informacemi o tom, kde lze 
požádat o hlavní zjištění kontrol 
a související plán kontrol.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby veřejnost věděla, že se provádí kontrola. Podrobnější informace by měly být 
zpřístupněny alespoň na základě žádosti v souladu s pozměňovacím návrhem k příloze V, části 
2a (nová) odst. 2. Členské státy se tak mohou samy rozhodnout, zda na internetu rovněž 
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zveřejní informace odbornějšího charakteru o kontrolách, nebo zda to nepovažují za vhodné 
z ekonomických a bezpečnostních důvodů.  

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 a (nová) – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část 2a 
Informace, které musí být poskytnuty 
alespoň na základě žádosti pro všechny 
závody, na něž se vztahuje tato směrnice: 

Or. en

Odůvodnění

Část 2a přílohy V vymezuje typy informací, které musí být poskytnuty alespoň na základě 
žádosti.  Členské státy se mohou samy rozhodnout, zda tyto informace kromě toho zveřejní 
i na internetu, nebo zda to nepovažují za vhodné z ekonomických a bezpečnostních důvodů.   

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 a (nová) – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Běžné názvy nebo druhové názvy 
nebezpečných látek podle části 1 přílohy 
I či obecná klasifikace stupně 
nebezpečnosti látek a směsí používaných 
v závodě, které by mohly vést k závažné 
havárii, s naznačením jejich hlavních 
nebezpečných vlastností.

Or. en

Odůvodnění

Část 2a přílohy V vymezuje typy informací, které musí být poskytnuty alespoň na základě 
žádosti.  Členské státy se mohou samy rozhodnout, zda tyto informace kromě toho zveřejní 
i na internetu, nebo zda to nepovažují za vhodné z ekonomických a bezpečnostních důvodů.   
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Příloha V – část 2 a (nová) – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Shrnutí údajů o kontrolách 
provedených podle článku 19 a hlavních 
zjištěních ze závěrů z poslední kontroly 
a související plán kontrol.

Or. en

Odůvodnění

Část 2a přílohy V vymezuje typy informací, které musí být poskytnuty alespoň na základě 
žádosti.  Členské státy se mohou samy rozhodnout, zda tyto informace kromě toho zveřejní 
i na internetu, nebo zda to nepovažují za vhodné z ekonomických a bezpečnostních důvodů.   

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Příloha VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ 
VÝJIMEK PODLE ČLÁNKU 4

KRITÉRIA PRO UDĚLOVÁNÍ 
VÝJIMEK PODLE ČLÁNKU 4
Výjimky podle čl. 4 odst. 1 a čl. odst. 3 je 
možno udělit, pokud je splněno alespoň 
jedno z následujících obecných kritérií:
1. Fyzikální forma látky:
Látky jsou tuhém stavu, pokud za 
obvyklých ani za jakýchkoli mimořádných 
podmínek, které lze rozumně 
předpokládat, není možné uvolnění 
materiálu nebo energie, které by 
představovalo nebezpečí závažné havárie.
2. Ochranný obal a množství
Látky jsou baleny nebo upraveny takovým 
způsobem a vyskytují se v takových 
množstvích, že ani maximální možný únik 
látky za jakýchkoli okolností nemůže 
představovat nebezpečí vzniku závažné 
havárie.
3. Umístění a množství
Látky se vyskytují v takovém množství 
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a vzdálenosti od ostatních nebezpečných 
látek (v daném závodě nebo jinde), při 
kterých samy nepředstavují velké 
nebezpečí vzniku závažné havárie, ani 
nemohou způsobit závažnou havárii 
za přítomnosti jiných nebezpečných látek.
4. Klasifikace
Látky, které jsou vymezeny jako 
nebezpečné látky na základě jejich 
druhové klasifikace v části 1 přílohy I této 
směrnice, ale které nepředstavují 
nebezpečí závažné havárie, a pro něž je 
tedy druhová klasifikace za tímto účelem 
bezpředmětná.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož kritéria v příloze VII definují kritéria pro udělování výjimek v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 
3, tvoří základní část této směrnice.  Z tohoto důvodu by neměla být stanovována akty 
v přenesené pravomoci.  Není přijatelné, aby tato příloha byla během legislativního postupu 
úplně prázdná.  Tento pozměňovací návrh obsahuje stávající kritéria uvedená v rozhodnutí 
Komise 98/433/ES ze dne 26. června 2008. Komise se vyzývá, aby předložila návrh nových 
kritérií, která by ještě mohla tvořit součást základního aktu. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Souvislosti
Závažné průmyslové havárie, jako například Seveso (Itálie 1976), Bhópál (Indie, 1984), 
Schweizerhalle (Švýcarsko, 1986), Enschede (Nizozemsko, 2000), Toulouse (Francie, 2001) 
a Buncefield (Spojené království, 2005) si vyžádaly mnoho životů, zničily veřejný 
a soukromý majetek, způsobily velké škody na životním prostředí a stály až miliardy eur. 
S cílem snížit pravděpodobnost a zmenšit důsledky takových havárií přijala EU nejprve 
směrnici 82/501/EHS (směrnice Seveso I) a poté stávající směrnici 96/82/ES (směrnice 
Seveso II) ve znění směrnice 2003/105/ES, která se vztahuje na přibližně 10 000 závodů, 
v nichž jsou nebezpečné látky (nebo jejich směsi) přítomny v množství dostatečně 
vysokém pro vznik nebezpečí závažných havárií.  Směrnice ukládá provozovatelům závodů 
a orgánům členských států povinnost haváriím předcházet a omezovat jejich důsledky. 
Směrnice zaujímá k míře povinností provozovatelů odstupňovaný přístup, tj. čím vyšší je 
množství látek, tím přísnější jsou pravidla. Všichni provozovatelé závodů spadajících do 
oblasti působnosti směrnice musí příslušnému orgánu zasílat oznámení a vypracovat politiku 
prevence závažných havárií. Provozovatelé tzv. „závodů s nadlimitním množstvím“ musí 
vypracovat bezpečnostní zprávu, systém řízení bezpečnosti a havarijní plán. 

Proč je třeba směrnici Seveso II revidovat?  
Nařízení EU CLP (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení nebezpečných látek a směsí) provádí Globálně harmonizovaný systém 
klasifikace a označování chemických látek (GHS) Organizace spojených národů. Nová 
pravidla stanovená nařízením CLP nabývají konečné platnosti dne 1. června 2015.

Příloha I směrnice Seveso II uvádí seznam nebezpečných látek, jež spadají do její oblasti 
působnosti, která vychází z ustanovení dřívějších „směrnic o klasifikaci“ 67/548/EHS 
a 1999/45/ES. Jelikož nařízení CLP tyto směrnice nahrazuje, je integrace nových pravidel 
CLP do směrnice Seveso II otázkou navazujících právních předpisů.

Přístup Komise
Vzhledem k potřebnému sladění s nařízením CLP se Komise v roce 2008 rozhodla zahájit 
širší přezkum směrnice Seveso. Na základě tohoto přezkumu došla k závěru, že stávající 
ustanovení celkově plní svůj účel a že v základní struktuře ani hlavních ustanoveních 
není třeba provádět výrazné změny.

Přesto Komise podstatné změny navrhla, a sice pokud jde o provádění Aarhuské úmluvy 
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně
v záležitostech životního prostředí a o větší využívání internetu. Kromě toho Komise navrhla 
posílit stávající požadavky ohledně kontrol.



PR\867769CS.doc 33/35 PE464.978v01-00

CS

2. Základní zásady

Ve svých pozměňovacích návrzích k návrhu Komise se zpravodaj řídil těmito základními 
zásadami:

 zdá se, že stávající směrnice funguje dobře, zpravodaj proto nepovažuje výrazné 
změny v základní struktuře ani hlavních ustanoveních za nutné,

 revize je nutná kvůli požadovanému sladění s nařízením CLP,
 jelikož není možné provést prostý přechod z jednoho systému na druhý, měla by 

použitá metoda sladění zachovat alespoň stejnou úroveň ochrany jako stávající 
směrnice, 

 je nutné zavést opravné mechanismy, pomocí nichž bude možné řešit neúmyslné 
změny v oblasti působnosti,

 některé povinnosti vyplývající z registrace a klasifikace látek již byly dohodnuty 
v rámci nařízení REACH a CLP, revize by proto neměla sloužit k opětovnému 
otevření diskusí o těchto povinnostech (např. provádění laboratorních zkoušek),

 změny stávající směrnice by měly zlepšit její provádění a vykonatelnost, a tak ve 
větší míře zajistit rovné podmínky a případně snížit administrativní zátěž pro 
průmysl,

 přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní 
ochraně je pro zajištění vysoké úrovně ochrany zásadní, 

 máme-li zabránit možnému dominovému efektu, je třeba zajistit hladkou spolupráci 
a výměnu informací mezi příslušnými orgány, závody a sousedními místy.

3.  Klíčové otázky

a) Sladění přílohy I s nařízením CLP
Nařízení CLP zavádí nový propracovanější systém klasifikace, zejména pokud jde o vztah 
příčiny a následku styku člověka s nebezpečnými látkami a následnou nebezpečností pro 
zdraví.

V dřívějším systému klasifikace byl stupeň toxicity dané látky vyjádřen pouze 
prostřednictvím dvou tříd toxicity (T a T+), přičemž rozdělení založené na druhu styku 
s nebezpečnou látkou nebylo možné vůbec.  

Nový systém klasifikace zavádí tři třídy toxicity (akutní toxicita kategorie 1, 2 a 3), které 
jsou dále rozděleny na pět možných cest expozice (orální, dermální, inhalační plyn, inhalační 
pára, inhalační aerosol).

Přidaná hodnota nového systému spočívá v přesnější metodě identifikace přímého ohrožení 
lidského života a zdraví, s ohledem na tyto skutečnosti:
– charakter styku člověka s nebezpečnými látkami prostřednictvím různých cest expozice, 
– úroveň ohrožení lidského života, kterou nebezpečná látka představuje, vyjádřená třídou 
akutní toxicity dané látky (vyplývající z posouzení parametru smrtelné dávky nebo smrtelné 
koncentrace látky).

Jelikož z vědeckých důkazů vyplývá, že tři výše uvedené třídy akutní toxicity představují 
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kvůli svým smrtelným následkům nebo dlouhodobému poškození lidského zdraví pro lidské 
zdraví nepřijatelnou hrozbu, musí se na látky relevantní pro směrnici Seveso, které spadají 
do těchto kategorií, směrnice vztahovat.   

Na základě informací, které jsou nyní k dispozici, se zdá, že návrh Komise zachovává stejnou 
úroveň ochrany a povede pouze k malé změně v počtu dotčených závodů. Zpravodaj se proto 
rozhodl navrhovanou metodiku neměnit.

b) Rámec pro odchylky
Mechanismus, který Komise navrhuje pro odchylky, obsahuje odchylku na úrovni látky pro 
celou EU a odchylku na úrovni závodu, kterou iniciuje členský stát na základě 
harmonizovaných kritérií. Komise navrhuje, aby se obě tyto odchylky stanovovaly pomocí 
aktů v přenesené pravomoci. Zpravodaj tento přístup nepodporuje, a to z těchto důvodů:

 harmonizovaná kritéria pro odchylky by měla být definována již v základním 
legislativním aktu a nikoli pomocí aktů v přenesené pravomoci, 

 pravomoc příslušného orgánu nevyžadovat splnění všech povinností plynoucích 
z článků 7 až 19 by mohla snížit úroveň ochrany, navrhuje se tedy, aby příslušný 
orgán mohl umožnit odchylku pouze u požadavků na informace, které jsou stanoveny 
pro závody s nadlimitním množstvím (článek 9, čl. 10 písm. b), článek 11, čl. 13 odst. 
2). 

Je třeba zdůraznit, že v návrhu zpravodaje nepovede odchylka pro látku k jejímu plnému 
vyjmutí, neznamená to tedy, že látka z oblasti působnosti „vypadne“. Návrh spíše stanoví 
specifické okolnosti (např. formu balení), za nichž uvedená látka nemusí představovat 
významné nebezpečí. 

c) Přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně
Zpravodaj podporuje Komisi, pokud jde o zlepšení úrovně a kvality informací, účast 
veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně. Veřejnost musí být dobře informována 
a mít bezprostřední přístup k informacím, které mají význam pro rozhodování a postup 
v případě havárie. Zpřístupněné informace však musí být současně srozumitelné. Je-li to 
z ekonomických a bezpečnostních důvodů nutné a vhodné, je třeba zajistit důvěrnost 
informací. Údaje, které by měly být trvale zpřístupněny veřejnosti (a to i na internetu), jsou 
uvedeny v příloze V. Bod 4 (odborné údaje o nebezpečných látkách) a bod 6 (zjištění kontrol) 
by mohly být příliš podrobné a odborné a mohly by způsobovat problém s důvěrností.
Zpravodaj proto navrhuje stanovit požadavek na jednoduché vysvětlení otázky 
nebezpečných látek na internetu a údaj, kdy byl daný závod kontrolován. Podrobnější 
a odbornější informace o nebezpečných látkách a kontrolách by měly být zpřístupněny 
alespoň na základě žádosti. Členské státy se pak mohou samy rozhodnout, zda považují za 
vhodné zveřejnit podrobnější a odbornější informace také na internetu.
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d) Kontroly
Komise posiluje požadavky týkající se kontrol. Je předepsána stejná četnost jako v článku 23
směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích, kde doba mezi dvěma prohlídkami na místě 
nesmí v případě zařízení představujících nejvyšší riziko být delší než jeden rok a v případě 
zařízení představujících nejnižší riziko delší než tři roky. Skupina nezávislých zúčastněných 
stran na vysoké úrovni pro oblast administrativní zátěže zřízená Komisí ve svém stanovisku 
k prioritní oblasti Životní prostředí odhaduje, že přibližně polovina zařízení spadajících pod 
směrnici Seveso II rovněž spadá pod směrnici o průmyslových emisích. Koordinace nebo 
propojení těchto typů kontrol by snížily administrativní zátěž související s přípravou 
a přítomností kontrolorů a následnými kroky. Zpravodaj proto vyzývá členské státy, aby tuto 
koordinaci podpořily. Navrhovaná ustanovení o kontrolách přispívají k lepšímu provádění, 
a zvyšují tak úroveň ochrany a ve větší míře zajišťují rovné podmínky.

4. Závěrečné připomínky

Navrhovaná revize směrnice Seveso II je nezbytná a Komise se správně rozhodla, že zachová 
úroveň ochrany a nepřistoupí k výrazným změnám v oblasti působnosti. Zpravodaj podporuje 
metodu, kterou Komise zvolila pro sladění s nařízením CLP. V souladu s výsledky přezkumu 
a návrhem Komise není třeba v základní struktuře ani hlavních ustanoveních stávající 
směrnice provádět výrazné změny. Jednou z hlavních obav zpravodaje je návrh Komise 
používat pro změny přílohy I, která vymezuje oblast působnosti směrnice, akty v přenesené 
pravomoci. Jelikož příloha I tvoří zásadní část směrnice, navrhuje zpravodaj, aby se její 
změny směly provádět pouze prostřednictvím řádného legislativního postupu.  Doplnění látek 
do této přílohy by mohlo vést k zásadním změnám v oblasti působnosti s potenciálně 
výrazným hospodářským dopadem. Evropský parlament by měl mít možnost v rozhodovacím 
procesu o takovýchto doplněních uplatnit veškeré svoje pravomoci. 


