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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2010)0781),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-
0011/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów2,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-
0000/2011),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zatwierdza swoje oświadczenie załączone do niniejszej rezolucji;

3. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

                                               
1 Dz.U. C […] z […], s. […].
2 Dz.U. C […] z […], s. […].
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Poważne awarie często mają poważne 
skutki, czego dowodem są m.in. awarie w 
Seveso, Bhopalu, Schweizerhalle, Enschede, 
Tuluzie i Buncefield. Ponadto skutki mogą 
być odczuwalne poza granicami danego 
państwa. Przemawia to tym bardziej za 
koniecznością zapewnienia właściwych 
działań zapobiegawczych, które 
zagwarantują wysoki poziom ochrony 
obywateli, społeczności i środowiska 
naturalnego w całej Unii.

(2) Poważne awarie często mają poważne 
skutki, czego dowodem są m.in. awarie w 
Seveso, Bhopalu, Schweizerhalle, Enschede, 
Tuluzie i Buncefield. Ponadto skutki mogą 
być odczuwalne poza granicami danego 
państwa. Przemawia to tym bardziej za 
koniecznością zapewnienia właściwych 
działań zapobiegawczych, które 
zagwarantują wysoki poziom ochrony 
obywateli, mienia, społeczności i 
środowiska naturalnego w całej Unii.

Or. en

Uzasadnienie
Wniosek Komisji wprowadził do definicji poważnej awarii pojęcie „mienia”, mówiąc o 
„poważnym niebezpieczeństwie dla zdrowia człowieka, mienia lub środowiska naturalnego”. 
Dla spójności prawnej termin „mienie” należy również dodać w tym punkcie preambuły. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy upoważnić Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych,
zgodnie z art. 290 Traktatu, w odniesieniu 
do przyjmowania kryteriów dotyczących 
przyznawania odstępstw i wprowadzania 
zmian do załączników do niniejszej 
dyrektywy.

(23) Aby przystosować te dyrektywę do
postępów technicznych i naukowych, 
prawo do przyjmowania aktów zgodnie z 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy przekazać Komisji, w 
odniesieniu do wprowadzania zmian do
części 3 załącznika I oraz do załączników
II do VI niniejszej dyrektywy. Szczególnie 
ważne jest to, aby Komisja podczas prac 
przygotowawczych prowadziła 
odpowiednie konsultacje, w tym na 
szczeblu ekspertów. W procesie 
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przygotowania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna 
zagwarantować równoczesne, terminowe 
i odpowiednie przekazywanie informacji 
oraz odnośnych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie
Ta poprawka dostosowuje punkt preambuły do nowych standardowych klauzul dotyczących 
aktów delegowanych. Wyjaśnia ona ponadto, że możliwe powinno być wprowadzenie zmian 
do części 3 załącznika I (która zmienia zakres, ale jedynie w ściśle określonych sytuacjach) 
oraz do załączników II do VI za pomocą aktów delegowanych. Zmiany w części 1 i 2 
załącznika I oraz zmiany w załączniku VII mogą mieć jednak znaczny wpływ na zakres 
stosowania dyrektywy, dlatego powinny podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej. 

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
mianowicie zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia człowieka i 
środowiska naturalnego, nie mogą zostać 
osiągnięte w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie, natomiast możliwe 
jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z 
zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w 
wymienionym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów,

(25) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, 
mianowicie zapewnienie wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia człowieka, 
mienia i środowiska naturalnego, nie mogą 
zostać osiągnięte w sposób wystarczający 
przez państwa członkowskie, natomiast 
możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na 
poziomie Unii, Unia może przyjąć środki 
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną 
w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w 
wymienionym artykule niniejsza 
dyrektywa nie wykracza poza to, co jest 
konieczne do osiągnięcia tych celów,

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wprowadził do definicji poważnej awarii pojęcie „mienia”, mówiąc o 
„poważnym niebezpieczeństwie dla zdrowia człowieka, mienia lub środowiska naturalnego”. 
Dla spójności prawnej termin „mienie” należy również dodać w tym punkcie preambuły. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
zapobiegania poważnym awariom z 
udziałem substancji niebezpiecznych oraz 
ograniczania ich skutków dla zdrowia 
człowieka i dla środowiska naturalnego w 
celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony w całej Unii w spójny i skuteczny 
sposób.

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady 
zapobiegania poważnym awariom z 
udziałem substancji niebezpiecznych oraz 
ograniczania ich skutków dla zdrowia 
człowieka, mienia i dla środowiska 
naturalnego w celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony w całej Unii w spójny i 
skuteczny sposób.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wprowadził do definicji poważnej awarii pojęcie „mienia”, mówiąc o 
„poważnym niebezpieczeństwie dla zdrowia człowieka, mienia lub środowiska naturalnego”. 
Dla spójności prawnej termin „mienie” należy również dodać w tym punkcie preambuły. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) substancji wymienionych w części 3 
załącznika I. skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Art. 2 ust. 2 dotyczy jasnych przypadków wyłączenia z zakresu stosowania niniejszej 
dyrektywy. Część 3 załącznika I dotyczy jedynie odstępstw w określonych przypadkach, kiedy 
to substancje w pewnych warunkach nie stwarzają zagrożenia poważnymi awariami. 
Substancje wymienione w części 3 załącznika I nie są wyłączone z zakresu stosowania 
dyrektywy, podlegają one jedynie specjalnemu traktowaniu, jeżeli spełnione zostały ściśle 
określone warunki. 



PR\867769PL.doc 9/36 PE464.978v01-00

PL

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „nowy zakład” oznacza nowo 
zbudowany zakład, który nie został jeszcze 
uruchomiony;

4. „nowy zakład” oznacza nowo 
zbudowany zakład, który nie został jeszcze 
uruchomiony, lub też z powodu zmian w 
jego instalacjach, działalności lub wykazie 
substancji niebezpiecznych wchodzi w 
zakres stosowania niniejszej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie
Ważne jest, aby potwierdzić, że niektóre zakłady mogą zostać objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy z powodu zmiany w samym zakresie, a nie z powodu wyboru dokonanego przez 
operatora. W takim przypadku operator winien powiadomić właściwy organ w terminie 
jednego roku (art. 6 ust. 2). Jeżeli jednak zakład wchodzi w zakres dyrektywy z powodu zmian 
wprowadzonych przez operatora, operator powinien być tego świadom z wyprzedzeniem i 
powinien zawiadomić właściwy organ przed wprowadzeniem zmiany. W takim przypadku 
zakład można uznać za nowy zakład.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie kryteriów 
określonych w ust. 4 niniejszego artykułu
wykazane zostanie, że określone substancje 
objęte przepisami części 1 lub 2 załącznika 
I nie mogą stwarzać zagrożenia 
poważnymi awariami, w szczególności ze 
względu na ich fizyczną formę, 
właściwości, klasyfikację, stężenie lub 
opakowanie ogólne, Komisja może
wyszczególnić takie substancje w części 3 
załącznika I poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych na mocy art. 24. 

1. Jeżeli na podstawie kryteriów 
określonych w załączniku VII do 
niniejszej dyrektywy wykazane zostanie, że 
określone substancje lub mieszaniny objęte 
przepisami części 1 lub 2 załącznika I nie 
mogą w ściśle określonych warunkach
stwarzać zagrożenia poważnymi awariami, 
ze względu na ich fizyczną formę, 
właściwości, klasyfikację, stężenie lub 
opakowanie ogólne, i tym samym powinny 
zostać objęte odstępstwem, Komisja może
przyjąć akty delegowane zgodnie z art. 24 
celem wyszczególnienia takich substancji i 
mieszanin wraz z wymaganymi 
warunkami w części 3 załącznika I.
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Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ust. 1 nie ma na celu całkowitego wykluczenia substancji i mieszanin z 
zakresu stosowania dyrektywy, ale dotyczy tych przypadków, w których substancje i 
mieszaniny nie mogą po spełnieniu ściśle określonych warunków stwarzać zagrożenia 
poważnymi awariami, ze względu na ich fizyczną formę, właściwości, klasyfikację, stężenie 
lub opakowanie ogólne. Substancje i mieszaniny są objęte odstępstwem jedynie w przypadku 
spełnienia warunków określonych w załączniku I cześć 3. Ponieważ dotyczy to bardzo 
szczególnych sytuacji, dopuszczalne wydaje się zastosowanie aktów delegowanych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wykazania w sposób 
satysfakcjonujący właściwemu organowi
na podstawie kryteriów określonych w ust. 
4 niniejszego artykułu, że określone 
substancje występujące w danym zakładzie 
lub dowolnej jego części i wymienione w 
części 1 lub 2 załącznika I nie mogą 
stwarzać zagrożenia poważnymi awariami 
ze względu na szczególne warunki 
występujące w zakładzie, takie jak rodzaj
opakowania i bezpieczne przechowywanie
substancji lub jej umiejscowienie i ilość, 
państwo członkowskie właściwego organu
może podjąć decyzję o niestosowaniu 
wymogów określonych w art. 7-19
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 
przedmiotowego zakładu.

Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1, w 
przypadku wykazania na podstawie 
kryteriów określonych w załączniku VII, 
że określone substancje występujące w 
danym zakładzie lub dowolnej jego części i 
wymienione w części 1 lub 2 załącznika I 
nie mogą stwarzać zagrożenia poważnymi 
awariami ze względu na szczególne 
warunki występujące w zakładzie w 
odniesieniu do rodzaju opakowania i
bezpiecznego przechowywania substancji 
lub jej umiejscowienia i ilości, właściwy 
organ państwa członkowskiego może 
podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów 
określonych w art. 9, art. 10 lit. b), art. 11 i 
art. 13 ust. 2 niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do przedmiotowego zakładu.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy ust. 1 zezwala na odstępstwa na szczeblu UE w przypadku określonych 
substancji i w ściśle określonych warunkach, art. 4 ust. 3 zezwala właściwemu organowi 
państwa członkowskiego na przyznanie odstępstwa na szczeblu indywidualnych zakładów. 
Jako że poziom ochrony nie powinien się obniżyć, proponuje się utrzymanie we wszystkich 
przypadkach przynajmniej wymogów dotyczących zakładów zwiększonego ryzyka oraz 
zezwolenie na odstępstwa w zakresie wymogów informacyjnych dotyczących zakładów dużego 
ryzyka.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja co roku przekazuje forum, o 
którym mowa w art. 17 ust. 2, wykazy, o 
których mowa w akapicie drugim 
niniejszego ustępu, w celach 
informacyjnych.

Komisja regularnie przekazuje forum, o 
którym mowa w art. 17 ust. 2, wykazy, o 
których mowa w akapicie drugim 
niniejszego ustępu, w celach 
informacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby forum było regularnie informowane o wykazach odstępstw przekazywanych 
przez właściwe organy, co powinno odbywać się zasadniczo częściej niż raz w roku. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
24, aby ustanowić kryteria, które mają być 
stosowane dla potrzeb odpowiednio ust. 1 i 
3 niniejszego artykułu, oraz aby 
odpowiednio zmienić załącznik VII.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kryteria w załączniku VII określają zakres odstępstw w art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3, 
stanowią one kluczową część niniejszej dyrektywy. Dlatego nie powinny być określane za 
pomocą aktów delegowanych. Nie można pozostawiać załącznika całkowicie pustym w czasie 
trwania procedury ustawodawczej. Proponowana poprawka do załącznika VII obejmuje już 
istniejące kryteria, określone w decyzji Komisji 98/433/WE z dnia 26 czerwca 2008 r. 
Komisja może zaproponować nowe kryteria, w celu ich dodania do aktu podstawowego. 



PE464.978v01-00 12/36 PR\867769PL.doc

PL

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w stosownych 
przypadkach, wymienić substancje, o 
których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu, w części 1 lub 2 
załącznika I poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych na mocy art. 24.

W przypadku gdyby Komisja uznała, że 
niewymieniona w wykazie substancja 
niebezpieczna uzasadniająca środek, o 
którym mowa w pierwszym akapicie 
niniejszego ustępu, powinna znaleźć się w 
wykazie w części 1 lub części 2 załącznika 
I, powinna ona w tym celu przedstawić 
wniosek ustawodawczy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do ust. 1, w sytuacjach, które dotyczą bardzo szczególnych i ściśle 
określonych przypadków, dodatnie substancji do części 1 lub 2 może powodować znaczące 
rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy, pociągając za sobą potencjalnie poważne skutki 
ekonomiczne. Ponieważ państwa członkowskie mogą podjąć stosowne środki, jeżeli uznają, że 
substancja niebezpieczna niewymieniona w części 1 lub 2 załącznika I stwarza zagrożenie 
poważnymi awariami, będą one mogły w razie konieczności podjąć odpowiednie działania. 
Komisja powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie. Zmiana zakresu dla całej UE 
powinna zostać jednak następnie wprowadzona w drodze zwykłej procedury ustawodawczej. 

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) nazwisko lub nazwę handlową operatora 
oraz dokładny adres przedmiotowego 
zakładu;

a) nazwisko i/ lub nazwę handlową
operatora oraz dokładny adres 
przedmiotowego zakładu;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania jasności.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) imię i nazwisko lub stanowisko osoby 
kierującej zakładem, jeżeli jest nią osoba 
inna niż osoba wymieniona w pkt a);

c) imię i nazwisko oraz stanowisko osoby 
kierującej zakładem, jeżeli jest nią osoba 
inna niż osoba wymieniona w pkt a);

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania jasności.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje wystarczające do 
zidentyfikowania substancji 
niebezpiecznych lub kategorii 
przedmiotowych substancji;

d) informacje wystarczające do 
zidentyfikowania substancji 
niebezpiecznych i kategorii 
przedmiotowych substancji;

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania jasności.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) ilość i fizyczną formę przedmiotowej
substancji niebezpiecznej lub
przedmiotowych substancji 
niebezpiecznych;

e) ilość i fizyczną formę danej substancji 
niebezpiecznej lub danych substancji 
niebezpiecznych;

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania jasności.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) najbliższe otoczenie zakładu, elementy 
mogące spowodować poważną awarię lub 
pogłębić jej skutki, w tym szczegóły 
dotyczące sąsiednich zakładów,
niezależnie od tego, czy są one objęte 
zakresem niniejszej dyrektywy, czy nie, jak 
również inne tereny, obszary i 
zabudowania, które mogą zwiększać 
ryzyko lub pogłębić skutki poważnej 
awarii oraz nasilić efekt domina.

g) najbliższe otoczenie zakładu, elementy 
mogące spowodować poważną awarię lub 
pogłębić jej skutki, w tym szczegóły 
dotyczące sąsiednich zakładów, o ile są 
one dostępne dla operatora, jak również
innych terenów, obszarów i zabudowań,
które mogą zwiększać ryzyko lub pogłębić 
skutki poważnej awarii oraz nasilić efekt 
domina.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że operatorzy mogą czasami nie mieć dostępu do wymaganych informacji z 
sąsiednich zakładów lub innych terenów (poprawka powiązana z poprawką do art. 8 ust. 1a 
(nowy)). 

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy lub 
funkcjonowania,

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy, funkcjonowania 
lub zmian,

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest związana z poprawką do art. 3 ust. 4, która wprowadza zmiany w definicji 
nowego zakładu. 
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora wymóg sporządzania dokumentu 
określającego przyjętą przez niego politykę 
zapobiegania poważnym awariom oraz 
zapewnienia jej właściwego wdrażania.
Polityka zapobiegania poważnym awariom 
jest ustalana na piśmie. Jest przygotowana 
w sposób gwarantujący wysoki poziom 
ochrony zdrowia człowieka i środowiska 
naturalnego. Jest współmierna do zagrożeń 
poważnymi awariami. Zawiera ogólne cele 
i zasady działania operatora, rolę i 
odpowiedzialność kierownictwa i
nawiązuje do kultury bezpieczeństwa w 
zakresie kontroli zagrożeń poważnymi 
awariami.

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora wymóg sporządzania dokumentu 
określającego przyjętą przez niego politykę 
zapobiegania poważnym awariom oraz 
zapewnienia jej właściwego wdrażania.
Polityka zapobiegania poważnym awariom 
jest ustalana na piśmie. Jest przygotowana 
w sposób gwarantujący wysoki poziom 
ochrony zdrowia człowieka, mienia i 
środowiska naturalnego. Jest współmierna 
do zagrożeń poważnymi awariami.
Zawiera ogólne cele i zasady działania 
operatora, rolę i odpowiedzialność 
kierownictwa i wykazuje, w jaki sposób 
zapewnia się niezmiennie wysoki poziom
bezpieczeństwa w zakresie zagrożeń 
poważnymi awariami.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „kultury bezpieczeństwa” nie jest jasne. Poprawka wyjaśnia, że wysoki poziom 
ochrony, o którym mowa w art. 1, powinien być zapewniany w sposób stały. Ponadto dodano 
termin „mienie”, aby zapewnić spójność z definicją „poważnych awarii” zaproponowaną 
przez Komisję.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy lub 
funkcjonowania,

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy, funkcjonowania 
lub zmian,
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest związana z poprawką do art. 3 ust. 4, która wprowadza zmiany w definicji 
nowego zakładu. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Polityka zapobiegania poważnym 
awariom jest wdrażana za pomocą 
odpowiednich środków, struktur i 
systemów zarządzania. W przypadku 
zakładów dużego ryzyka polityka ta jest 
wdrażana za pomocą systemów 
zarządzania bezpieczeństwem zgodnie z 
załącznikiem III. Państwa członkowskie 
mogą nałożyć na zakłady zwiększonego 
ryzyka wymóg wdrażania polityki 
zapobiegania poważnym awariom za 
pomocą systemu zarządzania 
bezpieczeństwem współmiernego do 
zagrożeń poważnymi awariami i do 
złożoności organizacji lub działalności 
zakładu. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst pochodzi częściowo z art. 9 ust. 7, ponieważ bardziej logiczne i czytelne jest dodanie 
tego postanowienia w artykule dotyczącym polityki zapobiegania poważnym awariom, niż w 
artykule dotyczącym raportu bezpieczeństwa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Do celów ust. 1, w przypadkach gdy 
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informacje dostarczone przez operatora w 
świetle art. 6 ust. 1 lit. g) są 
niewystarczające lub niedostępne, 
państwo członkowskie dopilnowuje, aby 
właściwy organ zwrócił się o informacje 
bezpośrednio do sąsiednich zakładów lub 
terenów.

Or. en

Uzasadnienie

Operator może nie zawsze mieć dostęp do informacji wymaganych w świetle art. 6 ust. 1 lit. 
g). Aby zapewnić właściwemu organowi dostęp do tych informacji, państwo członkowskie 
dopilnowuje, aby właściwy organ zwrócił się o informacje bezpośrednio do sąsiednich 
zakładów lub terenów. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) współpracowali w zakresie 
informowania opinii publicznej i 
sąsiadujących zakładów nieobjętych 
zakresem niniejszej dyrektywy oraz 
dostarczali informacji właściwemu 
organowi odpowiedzialnemu za 
przygotowanie zewnętrznych planów 
awaryjnych.

b) współpracowali w zakresie 
informowania opinii publicznej i 
sąsiadujących terenów nieobjętych 
zakresem niniejszej dyrektywy oraz 
dostarczali informacji właściwemu 
organowi odpowiedzialnemu za 
przygotowanie zewnętrznych planów 
awaryjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec nieporozumieniom termin „zakład” nie powinien być używany do terenów, 
które nie są objęte zakresem niniejszej dyrektywy. 
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy lub 
funkcjonowania,

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy, funkcjonowania 
lub zmian,

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest związana z poprawką do art. 3 ust. 4, która wprowadza zmiany w definicji 
nowego zakładu. 

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Państwa członkowskie mogą nałożyć na 
zakłady dużego ryzyka wymóg wdrażania 
polityki zapobiegania poważnym awariom 
za pomocą systemu zarządzania 
bezpieczeństwem współmiernego do 
zagrożeń poważnymi awariami i do 
złożoności organizacji lub działalności 
zakładu. 

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie dotyczy wdrożenia polityki zapobiegania poważnym awariom i 
powinno zatem zostać przeniesione do art. 7, aby poprawić czytelność (poprawka związana z 
poprawką do art. 7 ust. 4a (nowy)). 
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zmiany instalacji, zakładu, 
obiektu magazynowego lub procesu, lub 
zmiany charakteru lub ilości substancji 
niebezpiecznych, które mogą mieć 
poważne reperkusje dla zagrożenia
poważnymi awariami, państwa 
członkowskie dbają, aby operator:

W przypadku zmiany instalacji, zakładu, 
obiektu magazynowego lub procesu, lub 
zmiany charakteru lub ilości substancji 
niebezpiecznych, które mogą doprowadzić 
do spotęgowania zagrożenia poważnymi 
awariami lub skutków takich awarii, 
państwa członkowskie dbają, aby operator:

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „poważnych reperkusji” nie jest jasne. Jeżeli w wyniku zmian może dojść do 
spotęgowania zagrożenia poważnymi awariami lub ich skutków, należy dokonać przeglądu 
polityki zapobiegania poważnym awariom, raportu bezpieczeństwa i systemu zarządzania 
bezpieczeństwem oraz w razie konieczności je zmienić. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
informacje, o których mowa w załączniku 
V, były stale dostępne dla społeczności, w 
tym w formacie elektronicznym. Przeglądu 
i w razie konieczności aktualizacji 
informacji dokonuje się co najmniej raz w 
roku. 

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
informacje, o których mowa w załączniku 
V część 1 i 2, były stale dostępne dla 
społeczności, w tym w formacie 
elektronicznym oraz aby informacje, o 
których mowa w załączniku V część 3, 
były przynajmniej upubliczniane na 
żądanie. Przeglądu i w razie konieczności 
aktualizacji informacji dokonuje się co 
najmniej raz w roku. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o sprawozdania z inspekcji i wykaz substancji niebezpiecznych, mogą istnieć 
względy ekonomiczne lub względy bezpieczeństwa, aby upubliczniać informacje jedynie na 
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żądanie. Państwa członkowskie mogłyby więc same zdecydować, czy uważają za właściwe, 
aby nakładać na operatorów obowiązek zamieszczania tych informacji również w Internecie.
Jak zaznaczono w poprawkach do załącznika V, operatorzy powinni mieć obowiązek 
udzielania przystępnych informacji na temat substancji niebezpiecznych w Internecie, a także 
informowania, kiedy przeprowadzono inspekcję w zakładzie i gdzie można zwrócić się o 
przekazanie sprawozdań z inspekcji.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Żądania dostępu do informacji, o których 
mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), należy 
rozpatrywać zgodnie z art. 3 i 5 dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady.

3. Kwestię dostępu do informacji, o których 
mowa w ust. 1 i 2, należy rozpatrywać 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ informacji, o których mowa w ust. 2 lit. a), należy udzielać bez konkretnego 
żądania, użycie słów „żądania dostępu” w tym ustępie jest nieprawidłowe. Ponadto całe 
ustępy 1 i 2 powinny być zgodne z wszystkimi przepisami dyrektywy 2003/4/WE. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje przekazywane przez operatora 
w następstwie poważnej awarii

Informacje przekazywane przez operatora 
oraz działania podejmowane przez 
właściwy organ w następstwie poważnej 
awarii

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 15 nie dotyczy tylko informacji przekazywanych przez operatora (ust. 1), ale także 
działań podejmowanych przez właściwy organ (ust. 2).
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na ile to możliwe, inspekcje są 
skoordynowane z inspekcjami 
prowadzonymi na mocy innych przepisów 
unijnych i w stosownych przypadkach z 
nimi łączone.

8. Inspekcje są skoordynowane z 
inspekcjami prowadzonymi na mocy 
innych przepisów unijnych, w 
szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola)1 i łączone z nimi w jak 
największym stopniu.
1 Dz.U. L 334 z 17. 12.2010, s. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Utworzona przez Komisję grupa wysokiego szczebla niezależnych partnerów ds. obciążeń 
administracyjnych oceniła, że ok. połowa instalacji, które są objęte przepisami dyrektywy 
Seveso II, wchodzi również w zakres dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.
Koordynacja lub połączenie inspekcji zmniejszyłoby obciążenia administracyjne związane z 
przygotowaniem inspekcji, obecnością inspektorów i działaniami następczymi. Należy w jak 
największym stopniu wykorzystać potencjał ograniczenia przeszkód administracyjnych 
zarówno dla administracji, jak i dla operatorów.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o informacje złożone do 
właściwych organów zgodnie z niniejszą 
dyrektywą mogą zostać odrzucone, gdy 
spełnione są warunki określone w art. 4 ust. 2 
dyrektywy 2003/4/WE.

2. Dostęp do informacji zgodnie z niniejszą 
dyrektywą może zostać ograniczony, gdy 
spełnione są warunki określone w art. 4 ust. 2 
dyrektywy 2003/4/WE.

Or. en
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Uzasadnienie

Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE przewiduje również możliwość ograniczenia dostępu do 
informacji w razie spełnienia warunków. 

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie określają, co 
oznacza dostateczny interes lub naruszenie 
prawa, w sposób spójny z celem udzielenia 
zainteresowanej społeczności szerokiego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W 
tym celu interes wszelkich organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska i spełniających wszelkie 
wymogi prawa krajowego uważa się za 
dostateczny do celów ust. 2 lit. a).

2. Państwa członkowskie określają, co 
oznacza dostateczny interes lub naruszenie 
prawa, w sposób spójny z celem udzielenia 
zainteresowanej społeczności szerokiego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości. W 
tym celu interes wszelkich organizacji 
pozarządowych promujących ochronę 
środowiska i spełniających wszelkie 
wymogi prawa krajowego uważa się za 
wystarczający do celów ust. 1 akapit 
pierwszy lit. a).

Organizacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uważa się również za mające 
prawa, które można naruszyć, do celów 
ust. 2 lit. b).

Organizacje, o których mowa w akapicie 
pierwszym, uważa się również za mające 
prawa, które można naruszyć, do celów 
ust. 1 akapit pierwszy lit. b).

Or. en

Uzasadnienie

Akapity powinny się odwoływać do ust. 1 lit. a) oraz ust. 1 lit. b). 

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22a 
Przegląd

Do dnia 1 czerwca 2020 r., a następnie co 
trzy lata, Komisja przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dokonujące przeglądu 
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wdrażania niniejszej dyrektywy na 
podstawie informacji, o których mowa 
w art. 20. W stosownych przypadkach do 
sprawozdania dołączany jest wniosek 
ustawodawczy. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 państwa członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie obejmujące 
trzyletni okres wdrażania niniejszej dyrektywy. Na podstawie tych sprawozdań Komisja 
powinna dokonać przeglądu wdrażania dyrektywy i – jeśli okaże się to konieczne –
przedstawić wniosek ustawodawczy. 

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 4, w celu 
dostosowania załączników I-VII do 
postępu technicznego, Komisja przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 24.

Nie naruszając przepisów art. 4, w celu 
dostosowania części 3 załącznika I oraz
załączników II-VI do postępu 
technicznego i naukowego, Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z 
art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe powinno być wprowadzenie zmian do części 3 załącznika I (która zmienia zakres, ale 
jedynie w konkretnych, ściśle określonych sytuacjach) oraz do załączników II do VI za 
pomocą aktów delegowanych. Zmiany do części 1 i 2 załącznika I oraz do załącznika VII 
mogą mieć poważny wpływ na zakres stosowania dyrektywy, dlatego powinny podlegać 
zwykłej procedurze ustawodawczej.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
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delegowanych powierza się Komisji na 
warunkach określonych w tym artykule.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 i 
23, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony.

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4 i 
23, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia*.

1a. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4 i 23, może zostać w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie 
uprawnień określonych w tej decyzji. 
Decyzja ta staje się skuteczna następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub w 
terminie późniejszym wskazanym w tej 
decyzji. Nie wpływa ona na ważność już 
obowiązujących aktów delegowanych.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określony w art. 25 i 
26.

3. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 4 
i 23 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, w ciągu dwóch 
miesięcy od zawiadomienia o tym akcie 
Parlamentu Europejskiego i Rady lub też 
jeśli przed upływem tego terminu 
Parlament Europejski i Rada poinformują 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o dwa miesiące.
_____________
*Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.

Or. en
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 25 skreślony
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 24, może zostać odwołane w 
dowolnym momencie odwołane przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji, czy zamierza odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugiego 
prawodawcę i Komisję w odpowiednim 
czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
wskazując przekazane uprawnienia, które 
mogłyby być przedmiotem odwołania oraz 
uzasadnienie tego odwołania.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Zostaje ona 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26 skreślony
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
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1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty zawiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady okres ten jest przedłużany o miesiąc.
2. Jeśli po upływie tego okresu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wchodzi w życie z dniem przewidzianym w 
jego przepisach.
Akt delegowany może zostać 
opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego okresu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformują Komisję, że nie zamierzają 
wyrażać sprzeciwu.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego podaje uzasadnienie.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 3 – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje i mieszaniny wykluczone z 
niniejszej dyrektywy na mocy art. 2 ust. 2 
lit. h) i art. 4 ust. 1

Substancje i mieszaniny objęte 
odstępstwem na mocy art. 4 ust. 1

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka powiązana z poprawką do art. 2 ust. 2 lit. h), która skreśla lit. h). Substancje i 



PR\867769PL.doc 27/36 PE464.978v01-00

PL

mieszaniny są objęte odstępstwem jedynie pod określonymi warunkami. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 3 – tytuł trzeciej kolumny

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ilość (w odpowiednich przypadkach) Ilość

Or. en

Uzasadnienie

Substancje i mieszaniny są objęte odstępstwem jedynie pod określonymi warunkami. 

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 3 – tytuł czwartej kolumny

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne warunki (w odpowiednich 
przypadkach)

Inne warunki

Or. en

Uzasadnienie

Substancje i mieszaniny są objęte odstępstwem jedynie pod określonymi warunkami.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – litera b) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) kultura bezpieczeństwa − środki oceny 
i podwyższania kultury bezpieczeństwa;

(v) niezmiennie wysoki poziom ochrony –
środki zapewniające niezmiennie wysoki 
poziom ochrony przed zagrożeniami 
poważnymi awariami;

Or. en
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Uzasadnienie

Pojęcie „kultury bezpieczeństwa” nie jest jasne (poprawka powiązana z poprawką do art. 7 
ust. 1). Poprawka wyjaśnia, że wysoki poziom ochrony, o którym mowa w art. 1, powinien być 
zapewniany w sposób stały. 

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – część 1 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Ustalenia w zakresie szkoleń dla 
pracowników na temat obowiązków, które 
będą musieli wykonywać, a w razie 
konieczności w zakresie koordynacji tych 
szkoleń ze służbami odpowiedzialnymi za 
bezpieczeństwo spoza terenu zakładu. 

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem IV część I lit. f) dyrektywy Seveso II (96/82/WE) plany awaryjne 
muszą zawierać informacje dotyczące szkoleń dla pracowników. Komisja nie zamieściła tego 
punktu w załączniku IV do dyrektywy Seveso III. Z uwagi na istotne znaczenie szkoleń należy 
przywrócić ten punkt w załączniku.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Proste objaśnienie działania lub działań 
podjętych w zakładzie.

3. Proste objaśnienie działania lub działań 
podjętych w zakładzie oraz 
przedmiotowych substancji 
niebezpiecznych.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby informacje udzielane opinii publicznej – w tym również informacje na temat 
substancji niebezpiecznych – były zrozumiałe i przedstawiane w prosty sposób. W niektórych 
przypadkach informacje o bardziej technicznym charakterze mogą zostać utajnione ze 
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względów ekonomicznych lub względów bezpieczeństwa. Państwa członkowskie mogłyby 
decydować, czy chcą również zamieszczać nazwy i informacje techniczne w Internecie 
zgodnie z poprawką do załącznika V część 2a (nowa) ust. 1, czy też uznają to za niewłaściwe 
ze względów ekonomicznych lub względów bezpieczeństwa.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Powszechne nazwy lub, w przypadku 
niebezpiecznych substancji objętych 
częścią 1 załącznika I − nazwy rodzajowe 
lub klasyfikacja zagrożeń w przypadku 
substancji i mieszanin występujących w 
zakładzie mogących spowodować poważną 
awarię z podaniem ich podstawowych 
niebezpiecznych cech.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby informacje udzielane opinii publicznej – w tym również informacje na temat 
substancji niebezpiecznych – były zrozumiałe i przedstawiane w prosty sposób. Dlatego do 
załącznika V część 1 punkt 3 dodano informacje przedstawiane w prosty sposób, a do 
załącznika V część 2a (nowa) ust. 1 dodano szczegółowe informacje techniczne, przy czym do 
państw członkowskich należy decyzja, czy publikować informacje w Internecie lub udzielać 
ich na żądanie.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zbiorcze szczegółowe informacje z 
inspekcji przeprowadzonych na mocy art. 
19 i główne ustalenia dokonane na 
podstawie wniosków z ostatniej inspekcji 
wraz z odniesieniem lub adresem do 
odnośnego planu inspekcji.

6. Informacje na temat terminu ostatnich
inspekcji przeprowadzonych na mocy 
art. 19 wraz z informacją dotyczącą tego, 
gdzie można zwrócić się o przekazanie
głównych ustaleń z inspekcji i odnośnego 
planu inspekcji.
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Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby opinia publiczna wiedziała o przeprowadzeniu inspekcji. Bardziej 
szczegółowych informacji należy udzielać przynajmniej na żądanie, zgodnie z poprawką do 
załącznika V, część 2a (nowa), ust. 2. Państwa członkowskie mogą więc same decydować, czy 
zamieszczą informacje o bardziej technicznym charakterze dotyczące inspekcji również w 
Internecie, czy też uznają to za niewłaściwe ze względów ekonomicznych lub względów 
bezpieczeństwa.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 a (nowa) – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Część 2a 
Informacje udostępniane wszystkim 
zakładom objętym przepisami niniejszej 
dyrektywy przynajmniej na żądanie: 

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik V część 3 określa rodzaj informacji, jakie mają być udostępniane przynajmniej na 
żądanie. Państwa członkowskie mogą same decydować, czy dodatkowo zamieszczą te 
informacje w Internecie, czy też uznają to za niewłaściwe ze względów ekonomicznych lub 
względów bezpieczeństwa. 

Poprawka 46

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 a (nowa) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Powszechne nazwy lub – w przypadku 
substancji niebezpiecznych objętych 
przepisami części 1 załącznika I − nazwy 
rodzajowe lub klasyfikacja zagrożeń w 
odniesieniu do substancji i mieszanin 
występujących w zakładzie, które mogą 
spowodować poważną awarię, z podaniem 
ich podstawowych niebezpiecznych cech.
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Or. en

Uzasadnienie

Załącznik V część 3 określa rodzaj informacji, jakie mają być udostępniane przynajmniej na 
żądanie. Państwa członkowskie mogą same decydować, czy dodatkowo zamieszczą te 
informacje w Internecie, czy też uznają to za niewłaściwe ze względów ekonomicznych lub 
względów bezpieczeństwa. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 a (nowa) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zbiorcze szczegółowe informacje z 
inspekcji przeprowadzonych na mocy 
art. 19 i główne ustalenia dokonane na 
podstawie wniosków z ostatniej inspekcji 
oraz odnośny plan inspekcji.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik V część 3 określa rodzaj informacji, jakie mają być udostępniane przynajmniej na 
żądanie. Państwa członkowskie mogą same decydować, czy dodatkowo zamieszczą te 
informacje w Internecie, czy też uznają to za niewłaściwe ze względów ekonomicznych lub 
względów bezpieczeństwa. 

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

KRYTERIA WPROWADZANIA 
ODSTĘPSTW NA MOCY ART. 4

KRYTERIA WPROWADZANIA 
ODSTĘPSTW NA MOCY ART. 4
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3 
odstępstwo może być przyznane, jeżeli 
spełnione jest co najmniej jedno z 
następujących kryteriów rodzajowych:
1. Fizyczna forma substancji
Substancje stałe, w przypadku których –
zarówno w normalnych warunkach, jak i 
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w każdych warunkach odbiegających od 
normy, które można logicznie przewidzieć 
– uwolnienie materii lub energii mogące 
spowodować zagrożenie poważną awarią 
nie jest możliwe.
2. Bezpieczne przechowywanie i ilości
Substancje zapakowane lub 
przechowywane w taki sposób i w takich 
ilościach, że maksymalne ich uwolnienie 
w żadnych okolicznościach nie może 
spowodować zagrożenia poważnymi 
awariami.
3. Umiejscowienie i ilości
Substancje obecne w takich ilościach i 
znajdujące się w takiej odległości od 
innych substancji niebezpiecznych (w tym 
samym zakładzie lub poza nim), że nie 
mogą same stwarzać zagrożenia 
poważnymi awariami ani też doprowadzić 
do poważnej awarii z udziałem innych 
substancji niebezpiecznych.
4. Klasyfikacja
Substancje, które zostały określone jako 
substancje niebezpieczne w oparciu o ich 
klasyfikację rodzajową w załączniku I 
część 1 do niniejszej dyrektywy, ale które 
nie mogą spowodować zagrożenia 
poważnymi awariami i dlatego ich 
klasyfikacja rodzajowa jest w tym celu 
niewłaściwa.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kryteria w załączniku VII określają zakres odstępstw w art. 4 ust. 1 i art. 4 ust. 3, 
stanowią one kluczową część niniejszej dyrektywy. Nie powinny więc być określane za 
pomocą aktów delegowanych. Nie można pozostawiać załącznika całkowicie pustym w czasie 
trwania procedury ustawodawczej. Powyższa poprawka obejmuje już istniejące kryteria, 
określone w decyzji Komisji 98/433/WE z dnia 26 czerwca 2008 r. Komisja może 
zaproponować nowe kryteria, w celu ich dodania do aktu podstawowego. 
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UZASADNIENIE

1. Kontekst
Poważne awarie przemysłowe, takie jak awaria w Seveso (Włochy, 1976 r.), Bhopalu (Indie, 
1984 r.), Schweizerhalle (Szwajcaria, 1986 r.), Enschede (Holandia 2000 r.), Tuluzie (Francja, 
2001 r.) i Buncefield (Wielka Brytania, 2005 r.), kosztowały życie wielu ludzi, spowodowały 
zniszczenia mienia publicznego i prywatnego oraz szkody w środowisku naturalnym,
pociągając za sobą koszty rzędu miliardów euro. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa i 
konsekwencji takiej awarii UE przyjęła najpierw dyrektywę 82/501/EWG (dyrektywa Seveso 
I), a następnie dyrektywę 96/82/WE (dyrektywę Seveso II; zmienioną dyrektywą 
2003/105/WE, obejmującą około 10 000 zakładów, w których znajduje się wystarczająco 
duża ilość niebezpiecznych substancji (lub mieszanin tych substancji), aby móc 
spowodować poważną awarię. Dyrektywa nakłada na operatorów i organy państw 
członkowskich obowiązki w zakresie zapobiegania awariom i ograniczania ich skutków. Do 
obowiązków operatorów zastosowano podejście stopniowe – wraz ze wzrostem ilości 
substancji przepisy stają się bardziej rygorystyczne. Wszyscy operatorzy zakładów objęci tą 
dyrektywą winni przesyłać zawiadomienia właściwemu organowi i opracować strategię 
zapobiegania poważnym awariom. Ponadto operatorzy tak zwanych zakładów dużego 
ryzyka winni opracować raport bezpieczeństwa, system zarządzania bezpieczeństwem 
oraz plan awaryjny.

Dlaczego potrzebna jest zmiana dyrektywy Seveso II? 
Unijne rozporządzenie CLP (rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin) wdraża globalnie zharmonizowany system 
klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, który został przyjęty w ramach struktury ONZ.
Nowe przepisy dotyczące CLP staną się ostateczne z dniem 1 czerwca 2015 r.
W załączniku I do dyrektywy Seveso II wymienia się niebezpieczne substancje objęte jej 
zakresem, który odnosi się do postanowień wcześniejszej klasyfikacji z dyrektyw 
67/548/EWG oraz 1999/45/WE. Rozporządzenie CLP zastępuje te dyrektywy, dlatego 
włączenie nowych zasad CLP do dyrektywy Seveso II jest kwestią z zakresu ustawodawstwa 
powiązanego.

Podejście przyjęte przez Komisję
W związku z potrzebą dostosowania CLP Komisja podjęła w 2008 r. decyzję o rozpoczęciu 
szerzej zakrojonego przeglądu dyrektywy Seveso. W wyniku tego przeglądu Komisja 
stwierdziła, że obowiązujące przepisy spełniają zasadniczo swoje zadanie i nie są 
wymagane istotne zmiany w podstawowej strukturze lub postanowieniach głównych.

Komisja zaproponowała jednak zasadnicze zmiany w zakresie wdrożenia Konwencji z 
Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczności w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska oraz w zakresie 
rosnącego korzystania z Internetu. Ponadto Komisja zaproponowała wzmocnienie obecnych 
wymogów w zakresie inspekcji.
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2. Zasady przewodnie 

Przy opracowywaniu poprawek do wniosku Komisji sprawozdawca kierował się 
następującymi zasadami przewodnimi:

 wydaje się, że dyrektywa w obecnym kształcie funkcjonuje prawidłowo;
sprawozdawca nie widzi potrzeby wprowadzania istotnych zmian do podstawowej 
struktury czy też do głównych postanowień;

 przegląd jest konieczny ze względu na wymagane dostosowanie do rozporządzenia 
CLP;

 ponieważ niemożliwe jest mechaniczne przejście ze starego systemu do nowego, użyta 
metoda dostosowania powinna przynajmniej utrzymać ten sam poziom ochrony co 
obecna dyrektywa;

 konieczne są mechanizmy korekty, aby zaradzić niezamierzonym zmianom zakresu 
stosowania dyrektywy;

 niektóre obowiązki wynikające z rejestracji i klasyfikacji substancji zostały już 
uzgodnione w ramach rozporządzeń REACH oraz CLP; dlatego przegląd nie 
powinien być wykorzystywany do ponownego podejmowania dyskusji na temat 
tych obowiązków (np. wykonywania testów laboratoryjnych); 

 zmiany w obecnej dyrektywie powinny poprawić wdrożenie i egzekwowanie 
przepisów, a co z tym idzie poprawić sytuację w zakresie równych warunków i w 
miarę możliwości zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przemysłu;

 dostęp do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości mają podstawowe znaczenie dla zachowania 
wysokiego poziomu ochrony; 

 aby zapobiec efektowi domina, należy zapewnić sprawną współpracę i wymianę 
informacji pomiędzy właściwymi organami, zakładami i sąsiadującymi terenami.

3. Kluczowe zagadnienia

a) Dostosowanie załącznika I do rozporządzenia CLP
Rozporządzenie CLP wprowadza nowy, bardziej rozwinięty system klasyfikacji, w 
szczególności w odniesieniu do związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy kontaktem 
człowieka z niebezpiecznymi substancjami a wynikającym z tego zagrożeniem zdrowia.

W ramach poprzedniego systemu klasyfikacji poziom toksyczności danej substancji był 
wyrażany jedynie za pomocą dwóch klas toksyczności (T i T+), natomiast rozróżnienie na 
podstawie typu kontaktu z substancją niebezpieczną nie było w ogóle możliwe.

Nowy system klasyfikacji wprowadza 3 klasy toksyczności (toksyczność ostra 1, 2 lub 3), 
które podzielono dodatkowo na 5 możliwych dróg narażenia (droga pokarmowa, przez 
skórę, wdychanie gazu, wdychanie pary, wdychanie aerozolu).

Wartość dodana nowego systemu to bardziej precyzyjna metoda identyfikacji
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, biorąca pod uwagę następujące 
czynniki:
– charakter kontaktu człowieka z niebezpiecznymi substancjami za pomocą różnych dróg 
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narażenia, 
– poziom zagrożenia życia ludzkiego charakteryzujący daną substancję niebezpieczną, 
wyrażony klasą ostrej toksyczności danej substancji (wynikającą z badania parametru 
śmiertelnej dawki lub śmiertelnego stężenia danej substancji).

Ponieważ niektóre dowody naukowe wskazują, że wymienione wyżej trzy klasy ostrej 
toksyczności stanowią poziom niedopuszczalnego zagrożenia zdrowia ludzkiego ze 
względu na śmiertelne skutki lub długotrwałe szkody dla zdrowia człowieka, zakres niniejszej 
dyrektywy powinien obejmować substancje mające związek z dyrektywą Seveso. 

Zgodnie z obecnie dostępnymi informacjami wydaje się, że wniosek Komisji utrzymuje ten 
sam poziom ochrony, a w rezultacie nastąpiłaby jedynie niewielka zmiana w ilości zakładów 
objętych dyrektywą. Z tego względu sprawozdawca postanowił nie zmieniać zaproponowanej 
metodologii.

b) Zasady dotyczące odstępstw
Zaproponowany przez Komisję mechanizm dotyczący odstępstw obejmuje odstępstwa dla 
substancji obowiązujące w całej UE oraz odstępstwa dla konkretnych zakładów przyznawane 
na poziomie państw członkowskich na podstawie zharmonizowanych kryteriów. Komisja 
proponuje wprowadzić oba rodzaje odstępstw za pomocą aktów delegowanych.
Sprawozdawca nie popiera tego podejścia z następujących powodów:

 zharmonizowane kryteria dotyczące odstępstw należy określić już w podstawowym 
akcie ustawodawczym, a nie za pomocą aktów delegowanych; 

 możliwość uchylenia przez właściwy organ wszystkich zobowiązań wynikających z 
art. 7–19 mogłaby obniżyć poziom ochrony; w związku z tym proponuje się, by 
zezwolić właściwemu organowi na uchylanie jedynie tych wymogów informacyjnych, 
które dotyczą zakładów dużego ryzyka (art. 9, art. 10 lit. b), art. 11 i art. 13 ust. 2). 

Należy podkreślić, że propozycja sprawozdawcy nie oznacza, że odstępstwo dla substancji 
spowoduje całkowite jej wyłączenie; nie chodzi tu o wykluczenie substancji z zakresu 
stosowania dyrektywy. Chodzi raczej o określenie szczególnych okoliczności (np. rodzaju 
opakowania), w jakich substancja nie może stanowić znacznego zagrożenia. 

c) Dostęp do informacji, udział społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji oraz dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości
Sprawozdawca popiera Komisję, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu i jakości informacji, 
udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Opinia 
publiczna musi być dobrze poinformowana oraz mieć dostęp do informacji istotnych z punktu 
widzenia udziału w procesie decyzyjnym i działań podejmowanych w razie awarii.
Równocześnie ujawniane informacje muszą być jednak zrozumiałe. Jeżeli jest to konieczne i 
właściwe ze względów ekonomicznych lub względów bezpieczeństwa, należy zapewnić 
poufność informacji. Załącznik V wymienia informacje, jakie należy udostępniać opinii 
publicznej na stałe, w tym również przez Internet. Punkt 4 (informacje techniczne dotyczące 
substancji niebezpiecznych) oraz punkt 6 (ustalenia z inspekcji) mogą być zbyt szczegółowe i 
techniczne, a także mogą stwarzać problem związany z poufnością. Sprawozdawca proponuje 
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więc wprowadzenie wymogu udzielania przystępnych informacji na temat substancji 
niebezpiecznych w Internecie, a także informowania, kiedy przeprowadzono inspekcję w 
zakładzie. Bardziej szczegółowe i wyspecjalizowane informacje na temat substancji 
niebezpiecznych oraz inspekcji należy udostępniać przynajmniej na żądanie. Państwa 
członkowskie mogą więc same zdecydować, czy uważają za właściwe, aby zamieszczać 
bardziej szczegółowe i techniczne informacje w Internecie.

d) Inspekcje
Komisja zaostrza wymogi dotyczące inspekcji. Stosuje się tę samą częstotliwość, co w art. 23 
dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, gdzie okres między dwiema 
wizytami na terenie zakładu nie powinien przekraczać jednego roku w przypadku instalacji 
stwarzających największe zagrożenie oraz trzech lat w przypadku instalacji powodujących 
najmniejsze zagrożenie. Utworzona przez Komisję grupa wysokiego szczebla niezależnych 
partnerów ds. obciążeń administracyjnych oceniła w swojej opinii na temat środowiska 
będącego obszarem priorytetowym, że ok. połowa instalacji, które są objęte przepisami 
dyrektywy Seveso II, wchodzi również w zakres dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.
Koordynacja lub połączenie tych dwóch rodzajów inspekcji zmniejszyłoby obciążenia 
administracyjne związane z przygotowaniem inspekcji, obecnością inspektorów i działaniami 
następczymi. Dlatego też sprawozdawca zachęca państwa członkowskie do ułatwiania takiej 
koordynacji. Proponowane przepisy dotyczące inspekcji przyczyniają się do lepszego 
prawodawstwa, podnosząc tym samym poziom ochrony i poprawiając sytuację w zakresie 
równych warunków.

4. Uwagi końcowe

Proponowana rewizja dyrektywy Seveso II jest konieczna. Komisja słusznie postanowiła 
utrzymać poziom ochrony oraz uniknąć większych zmian zakresu stosowania dyrektywy.
Sprawozdawca popiera metodologię wybraną przez Komisję w celu dostosowania dyrektywy 
do dyrektywy CLP. Zgodnie z wynikami przeglądu i wnioskiem Komisji nie ma potrzeby 
większych zmian, jeżeli chodzi o podstawową strukturę i główne przepisy obowiązującej 
dyrektywy. Jedno z najpoważniejszych zastrzeżeń sprawozdawcy dotyczy propozycji 
Komisji, aby dokonywać zmian do załącznika I, który określa zakres stosowania dyrektywy, 
za pomocą aktów delegowanych. Ponieważ załącznik I stanowi kluczową część dyrektywy, 
sprawozdawca proponuje, aby wprowadzanie zmian było możliwe jedynie w drodze zwykłej 
procedury ustawodawczej. Dodawanie substancji mogłoby prowadzić do znacznych zmian w 
zakresie stosowania dyrektywy, które mogą przynieść ogromne skutki ekonomiczne. 
Parlament Europejski powinien móc korzystać w pełni ze swoich uprawnień w procesie 
podejmowania decyzji w sprawie takiego dodawania substancji. 


