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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].



PR\867769SL.doc 3/35 PE464.978v01-00

SL

VSEBINA

Stran

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA ..................5

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................32



PE464.978v01-00 4/35 PR\867769SL.doc

SL



PR\867769SL.doc 5/35 PE464.978v01-00

SL

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi
(KOM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0781),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7–0011/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij2,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7–0000/2011),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2. odobri izjavo priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

                                               
1 UL C […], […], str.[…].
2 UL C […], […], str.[…].
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Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Večje nesreče imajo pogosto resne 
posledice, kar se je na primer pokazalo pri 
nesrečah v Sevesu, Bhopalu, 
Schweizerhallu, Enschedu, Toulousu in 
Buncefieldu. Poleg tega imajo lahko te 
nesreče tudi čezmejne učinke. To poudarja 
potrebo po tem, da se sprejmejo ustrezni 
previdnostni ukrepi za zagotavljanje visoke 
ravni varstva v vsej Uniji za državljane, 
skupnosti in okolje.

(2) Večje nesreče imajo pogosto resne 
posledice, kar se je na primer pokazalo pri 
nesrečah v Sevesu, Bhopalu, 
Schweizerhallu, Enschedu, Toulousu in 
Buncefieldu. Poleg tega imajo lahko te 
nesreče tudi čezmejne učinke. To poudarja 
potrebo po tem, da se sprejmejo ustrezni 
previdnostni ukrepi za zagotavljanje visoke 
ravni varstva v vsej Uniji za državljane, 
skupnosti, lastnino in okolje.

Or. en

Obrazložitev
Predlog Komisije v opredelitvi večjih nesreč vključuje „lastnino“, kjer je navedena huda 
nevarnost za zdravje ljudi, lastnino ali okolje. Za pravno skladnost bi v to uvodno izjavo 
morali dodati lastnino. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Komisija mora biti pristojna za 
sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 
členom 290 Pogodbe v zvezi s 
sprejemanjem meril za odstopanja in 
spremembe prilog k tej direktivi.

(23) Za prilagoditev te direktive 
tehničnemu in znanstvenemu napredku bi 
morali Komisiji podeliti pristojnost za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije v 
zvezi s spremembami dela 3 Priloge I in
prilog II do VI k tej direktivi. Zlasti 
pomembno je, da Komisija med svojim 
pripravljalnim delom izvede ustrezna 
posvetovanja, tudi na strokovni ravni. 
Komisija bi morala pri pripravi in 
oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, 
da so ustrezni dokumenti predloženi 
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Evropskemu parlamentu in Svetu 
istočasno, pravočasno in na ustrezen 
način.

Or. en

Obrazložitev
S tem predlogom spremembe se uvodna izjava uskladi z novimi standardnimi določbami o 
delegiranih aktih. Poleg tega se tako pojasni, da bi moralo biti z delegiranimi akti mogoče 
spreminjati del 3 Priloge I (ki spreminja področje uporabe, vendar samo v posebnih 
okoliščinah) in prilog II do VI. Spremembe delov 1 in 2 Priloge I in Priloge VII pa bi lahko 
zelo vplivale na področje uporabe, zato bi jih morali obravnavati po rednem zakonodajnem 
postopku.  

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja Direktive, tj. 
zagotavljanja visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi in okolja, ter ker se ta cilj 
lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija 
sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenih ciljev –

(25) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči cilja Direktive, tj. 
zagotavljanja visoke ravni varovanja 
zdravja ljudi, lastnine in okolja, ter ker se 
ta cilj lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta direktiva ne presega okvirov, ki so 
potrebni za doseganje navedenih ciljev –

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije v opredelitvi večjih nesreč vključuje „lastnino“, kjer je navedena huda 
nevarnost za zdravje ljudi, lastnino ali okolje. Za pravno skladnost bi v to uvodno izjavo 
morali dodati lastnino. 
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa pravila za 
preprečevanje večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi, ter omejevanje 
njihovih posledic za zdravje ljudi in okolje, 
da se na skladen in učinkovit način 
zagotovijo višje ravni varstva v vsej Uniji.

Ta direktiva določa pravila za 
preprečevanje večjih nesreč, v katere so 
vključene nevarne snovi, ter omejevanje 
njihovih posledic za zdravje ljudi, lastnine
in okolje, da se na skladen in učinkovit 
način zagotovijo višje ravni varstva v vsej 
Uniji.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije v opredelitvi večjih nesreč vključuje „lastnino“, kjer je navedena huda 
nevarnost za zdravje ljudi, lastnino ali okolje. Za pravno skladnost bi v to uvodno izjavo 
morali dodati lastnino. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) snovi, navedene v delu 3 Priloge I. črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek 2 člena 2 se očitno nanaša na primere, ki so izvzeti iz področja uporabe te direktive. 
Del 3 Priloge I zadeva samo odstopanja v nekaterih primerih, kjer snovi pod določenimi 
pogoji ne pomenijo nevarnosti večje nesreče. Snovi s seznama iz dela 3 Priloge I niso izvzete 
iz področja uporabe te direktive, ampak se posebej obravnavajo samo, če so izpolnjeni strogi 
pogoji.
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „nova organizacija“ pomeni 
organizacijo, ki je zgrajena na novo ali še 
ni začela obratovati;

(4)  „nova organizacija“ pomeni 
organizacijo, ki je zgrajena na novo ali še 
ni začela obratovati ali ki zaradi sprememb 
njenih obratov, dejavnosti ali inventarja 
nevarnih snovi spada v področje uporabe 
te direktive;

Or. en

Obrazložitev
Zavedati se je treba, da lahko nekatere organizacije preidejo v področje uporabe te direktive, 
zaradi spremembe samega področja, ne pa zaradi izbire upravljavca. V tem primeru mora 
upravljavec v roku enega leta obvestiti pristojne organe (člen 6(2)). Upravljavec bi se moral 
še preden uvede spremembo seznaniti, ali bo ta sprememba povzročila, da bo organizacija 
prešla v področje uporabe, in o tem obvestiti pristojni organ. V tem primeru se ta 
organizacija obravnava kot nova organizacija.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar se na podlagi meril iz odstavka 4 
tega člena dokaže, da posamezne snovi iz 
delov 1 ali 2 Priloge I ne pomenijo 
nevarnosti večje nesreče, zlasti zaradi 
njihove fizikalne oblike, lastnosti, 
razvrstitve, koncentracije ali običajnega 
pakiranja, lahko Komisija z delegiranimi 
akti navede te snovi v delu 3 Priloge I v 
skladu s členom 24. 

1. Kadar se na podlagi meril iz Priloge VII 
k tej direktivi dokaže, da posamezne snovi 
ali zmesi iz delov 1 ali 2 Priloge I pod 
posebnimi pogoji ne pomenijo nevarnosti 
večje nesreče, zaradi njihove fizikalne 
oblike, lastnosti, razvrstitve, koncentracije 
ali običajnega pakiranja, in bi zato zanje 
veljalo odstopanje, lahko Komisija 
sprejme delegirane akte v skladu s členom 
24, s katerimi navede te snovi in zmesi 
skupaj z veljavnimi pogoji v delu 3 
Priloge I. 

Or. en
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Obrazložitev

Pojasniti bi bilo treba, da namen odstavka 1 ni popolna izključitev snovi in zmesi iz področja 
uporabe ampak samo v primerih, ko snovi in zmesi pod jasno opredeljenimi pogoji ne 
pomenijo nevarnosti večje nesreče zaradi njihove fizikalne oblike, lastnosti, razvrstitve, 
koncentracije ali običajnega pakiranja. Za snovi in zmesi velja odstopanje samo, če so 
izpolnjeni pogoji, določeni v delu 3 Priloge I. Ker bo to zadevalo samo zelo posebne primere, 
je sprejemljiva uporaba delegiranih aktov.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se na podlagi meril iz odstavka 4 
tega člena pristojnemu organu 
zadovoljivo dokaže, da posamezne snovi, 
ki so prisotne v posamezni organizaciji ali 
katerem od njenih delov in so navedene v 
delih 1 ali 2 Priloge I, ne pomenijo 
nevarnosti večje nesreče zaradi posebnih 
pogojev v organizaciji, kot so vrsta 
pakiranja in zadrževanje snovi ali zadevna 
lokacija in količine, se lahko država 
članica pristojnega organa odloči, da 
zadevni organizaciji ni treba izpolnjevati 
zahtev iz členov 7 do 19. 

Kadar se na podlagi meril iz Priloge VII
dokaže, da posamezne snovi, ki so prisotne 
v posamezni organizaciji ali katerem od 
njenih delov in so navedene v delih 1 ali 2 
Priloge I, ne pomenijo nevarnosti večje 
nesreče zaradi posebnih pogojev v 
organizaciji v zvezi z vrsto pakiranja in 
zadrževanjem snovi ali zadevno lokacijo in 
količinami, se lahko pristojni organ
države članice brez poseganja v odstavek I
odloči, da zadevni organizaciji ni treba 
izpolnjevati zahtev iz členov 9, 10(b), 11 in 
13(2) te direktive. 

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko odstavek 1 omogoča odstopanja za nekatere snovi na ravni EU in samo v 
posebnih okoliščinah, pa člen 4(3) omogoča, da pristojni organ države članice odobri 
odstopanja na ravni posamezne organizacije. Ker se ne bi smela zmanjšati raven varstva, se 
predlaga, da se v vseh primerih ohranijo vsaj zahteve za organizacije nižje stopnje in se 
odstopanja dovolijo samo za informacijske zahteve za organizacije višje stopnje.
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Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija letno posreduje sezname iz 
drugega pododstavka tega odstavka v 
vednost forumu iz člena 17(2).

Komisija redno posreduje sezname iz 
drugega pododstavka tega odstavka v 
vednost forumu iz člena 17(2).

Or. en

Obrazložitev

Forum je treba redno obveščati o seznamih z odstopanji, ki so jih zagotovili pristojni organi, 
kar načeloma pomeni več kot enkrat letno. 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija bo do 30. junija 2013 sprejela 
delegirane akte v skladu s členom 24 za 
določitev meril, ki se uporabljajo za 
namene odstavkov 1 in 3 tega člena, ter za 
ustrezno spremembo Priloge VII.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Merila iz Priloge VII predstavljajo bistven del te direktive, saj določajo področje odstopanj iz 
členov 4(1) in 4(3). Zato jih ne bi smeli uvajati z delegiranimi akti. Ni dopustno, da je v 
zakonodajnem postopku priloga popolnoma prazna. Ta predlog spremembe k Prilogi VII 
vključuje veljavna merila, kakor so opredeljena z Odločbo Komisije 98/433/ES z dne 
26. junija 1998. Komisija lahko predloži predlog za nova merila, tako da se bodo še lahko 
vključila v temeljni akt. 
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko po potrebi navede snovi iz 
prvega pododstavka tega odstavka v delu 1 
ali delu 2 Priloge I z delegiranimi akti v 
skladu s členom 24.

Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži zakonodajni predlog, če 
meni, da bi morala biti nevarna snov, ki 
ni na seznamu in ki je izzvala ukrep iz 
prvega pododstavka tega odstavka, na 
seznamu v delu 1 ali 2 Priloge I.

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju z odstavkom 1, ki zadeva zelo specifične dobro opredeljene primere, lahko 
dodajanje snovi v del 1 ali 2 povzroči bistveno razširitev področja uporabe, kar lahko zelo 
vpliva na gospodarstvo. Države članice bodo lahko po potrebi kljub temu ukrepale, saj bodo 
lahko sprejele ustrezne ukrepe, če bodo menile, da nevarna snov predstavlja nevarnost večje 
nesreče. Komisija bo obvestila druge države članice. Spreminjanje področja uporabe za 
celotno EU pa bi se moralo posledično izvajati po rednem zakonodajnem postopku. 

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ime ali trgovsko ime upravljavca in 
poln naslov zadevne organizacije;

(a) ime in/ali trgovsko ime upravljavca in 
popoln naslov zadevne organizacije ter

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi jasnosti.
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Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ime ali položaj odgovorne osebe v 
organizaciji, če se razlikuje od točke (a);

(c) ime in položaj odgovorne osebe v 
organizaciji, če se razlikuje od točke (a);

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) zadostne informacije za določitev 
vključenih nevarnih snovi ali skupin snovi;

(d) zadostne informacije za določitev 
vključenih nevarnih snovi in skupin snovi;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi jasnosti.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) količino in fizikalno obliko vključenih
nevarnih snovi;

(e) količino in fizikalno obliko zadevnih
nevarnih snovi;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben zaradi jasnosti.
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Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) neposredno okolico organizacije, 
dejavnike, ki lahko povzročijo večjo 
nesrečo ali povečajo njene negativne 
posledice, vključno s podrobnostmi o 
sosednjih organizacijah, ne glede na to, ali 
so te organizacije zajete v tej direktivi ali 
ne, pa tudi o drugih območjih, predelih in 
posegih v prostor, ki bi lahko povečali 
tveganje ali posledice večje nesreče ter 
verižnih učinkov.

(g) neposredno okolico organizacije, 
dejavnike, ki lahko povzročijo večjo 
nesrečo ali povečajo njene negativne 
posledice, vključno s podrobnostmi, če so 
upravljavcu razpoložljive, o sosednjih 
organizacijah pa tudi o drugih območjih, 
predelih in posegih v prostor, ki bi lahko 
povečali tveganje ali posledice večje 
nesreče ter verižnih učinkov.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da upravljavci morda nimajo vedno dostopa do zahtevanih informacij o 
sosednjih organizacijah ali drugih območjih (povezano s predlogom spremembe odstavka 
1a(novo) člena 8. 

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje ali obratovanja;

(a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje, obratovanja ali 
spremembami;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 3(4), ki v opredelitev novih 
organizacij vključuje spremembe. 
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da upravljavec 
pripravi dokument, v katerem navede 
politiko preprečevanja večjih nesreč, in da 
zagotovi pravilno izvajanje te politike. 
Politika preprečevanja večjih nesreč se 
določi pisno. Zasnovana mora biti tako, da 
zagotavlja visoko raven varovanja zdravja 
ljudi in okolja. Biti mora sorazmerna z 
nevarnostmi večjih nesreč. Vključuje 
splošne cilje in načela ukrepanja 
upravljavca, vlogo in odgovornost 
upravljanja ter obravnava varnostno 
kulturo ob upoštevanju nadzora nad
nevarnostmi večjih nesreč.

1. Države članice zahtevajo, da upravljavec 
pripravi dokument, v katerem navede 
politiko preprečevanja večjih nesreč, in da 
zagotovi pravilno izvajanje te politike. 
Politika preprečevanja večjih nesreč se 
določi pisno. Zasnovana mora biti tako, da 
zagotavlja visoko raven varovanja zdravja 
ljudi, lastnine in okolja. Biti mora 
sorazmerna z nevarnostmi večjih nesreč. 
Vključuje splošne cilje in načela ukrepanja 
upravljavca, vlogo in odgovornost 
upravljanja ter dokazuje nenehno 
zagotavljanje visoke ravni varovanja v 
zvezi z nevarnostmi večjih nesreč.

Or. en

Obrazložitev

Pomen „varnostne kulture“ je nejasen. Predlog spremembe pojasnjuje, da mora biti nenehno 
zagotovljena visoka raven varovanja iz člena 1. Poleg tega se vključi lastnina, da se zagotovi 
skladnost z opredelitvijo „večjih nesreč“, kakor jo je predlagala Komisija.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje ali obratovanja;

(a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje, obratovanja ali 
spremembami;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 3(4), ki v opredelitvi novih 
organizacij vključuje spremembe. 
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 4a. Politika preprečevanja večjih nesreč 
se izvaja z ustreznimi sredstvi, strukturami 
in sistemi upravljanja. Pri organizacijah 
višje stopnje se izvaja s sistemi 
upravljanja varnosti v skladu s 
Prilogo III. Države članice lahko od 
organizacij nižje stopnje zahtevajo, da 
izvajajo politiko preprečevanja večjih 
nesreč z uporabo sistema upravljanja 
varnosti sorazmerno z nevarnostmi večjih 
nesreč in zapletenostjo organizacije ali 
dejavnostmi organizacije. 

Or. en

Obrazložitev

Del besedila je iz odstavka 7 člena 9, saj je to bolj smiselno, z vključitvijo te določbe v člen o 
politiki preprečevanja večjih nesreč namesto v člen o varnostnem poročilu pa je besedilo bolj 
razumljivo.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Če so informacije, ki jih zagotovi 
upravljavec v skladu s členom 6(1)(g) 
neprimerne ali nedostopne, država članica 
za namen odstavka 1 zagotovi, da pristojni 
organ za informacijo neposredno zaprosi 
sosednje organizacije ali območja;

Or. en

Obrazložitev

Upravljavec morda ne bo mogel imeti vedno dostopa do informacij, ki se zahtevajo na 
podlagi člena 6(1)(g). Da bi pristojnemu organu zagotovili dostop do teh informacij, morajo 
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države članice zagotoviti, da zanje neposredno zaprosi sosednje organizacije ali območja. 

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) sodelujejo pri obveščanju javnosti in 
sosednjih organizacij, ki ne spadajo na 
področje uporabe te direktive, ter pri 
pošiljanju informacij organu, pristojnemu 
za pripravo načrtov ukrepov zunaj 
organizacije ob nesrečah.

b) sodelujejo pri obveščanju javnosti in 
sosednjih območij, ki ne spadajo na 
področje uporabe te direktive, ter pri 
pošiljanju informacij organu, pristojnemu 
za pripravo načrtov ukrepov zunaj 
organizacije ob nesrečah.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „organizacije“ se ne bi smel uporabljati za območja, ki niso v področju uporabe te 
direktive, da se prepreči zmeda. 

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje ali obratovanja;

 (a) za nove organizacije v razumnem roku 
pred začetkom gradnje, obratovanja ali 
spremembami;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 3(4), ki v opredelitvi novih 
organizacij vključuje spremembe. 
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Države članice lahko od organizacij 
nižje stopnje zahtevajo, da izvajajo 
politiko preprečevanja večjih nesreč z 
uporabo sistema obvladovanja varnosti, ki 
je sorazmeren z nevarnostmi večjih nesreč 
in zapletenostjo organizacije ali 
dejavnostmi organizacije. 

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta določba zadeva izvajanje politike preprečevanja večjih nesreč in jo je zato treba prenesti v 
člen 7, da se izboljša razumljivost besedila (povezano s predlogom spremembe člena 
7(4a)(novo). 

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 10 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri spremembah obrata, organizacije, 
skladiščnega prostora ali postopka ali vrste 
ali količine nevarnih snovi, ki bi lahko 
znatno povečale nevarnosti večjih nesreč, 
države članice zagotovijo, da upravljavec:

Pri spremembah obrata, organizacije, 
skladiščnega prostora ali postopka ali vrste 
ali količine nevarnih snovi, ki bi lahko 
povzročile povečanje tveganja ali posledic
nevarnosti večjih nesreč, države članice 
zagotovijo, da upravljavec:

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kaj naj bi pomenilo „znatno povečanje“ . Kadar bi lahko sprememba povzročila 
povečanje tveganja ali posledic nevarnosti večjih nesreč, bi bilo treba pregledati in po 
potrebi revidirati politiko preprečevanja večjih nesreč, varnostno poročilo in sistem 
upravljanja varnosti. 
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz Priloge V vedno dostopne 
javnosti, tudi v elektronski obliki.
Informacije se pregledujejo in po potrebi 
posodobijo vsaj enkrat na leto. 

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije iz delov 1 in 2 Priloge V vedno 
dostopne javnosti, tudi v elektronski obliki, 
informacije iz dela 3 Priloge V pa so 
razpoložljive vsaj na zahtevo. Informacije 
se pregledujejo in po potrebi posodobijo 
vsaj enkrat na leto. 

Or. en

Obrazložitev

Na podlagi inšpekcijskega poročila in inventarja nevarnih snovi so morda gospodarski in 
varnostni razlogi, da se javnosti zagotovijo informacije samo na zahtevo. V tem primeru bi se 
lahko države članice same odločile, ali bi bilo primerno od upravljavcev zahtevati, naj to 
informacijo objavijo na spletu. Kot je navedeno v predlogu spremembe Priloge V, bi morali 
biti upravljavci dolžni zagotoviti enostavno razlago o nevarnih snoveh na spletu in navesti, 
kdaj so bili v organizaciji izvedeni inšpekcijski pregledi in kje je mogoče zahtevati 
inšpekcijsko poročilo;

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Zahteve za dostop do informacij iz 
odstavka 2(a), (b) in (c) se obravnavajo v 
skladu s členoma 3 in 5 Direktive 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta.

3. Dostop do informacij iz odstavkov 1 in 2 se 
obravnava v skladu z Direktivo 2003/4/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta

Or. en

Obrazložitev

V tem odstavku ni primerno uporabiti „zahteve za dostop“, saj je bi bilo treba informacije iz 
člena 2(a) zagotoviti brez posebne zahteve. Poleg tega bi morala biti odstavka 1 in 2 v celoti v 
skladu s celotno Direktivo 2003/4/ES. 
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 15 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije, ki jih mora sporočiti 
upravljavec po večji nesreči

Informacije, ki jih mora sporočiti 
upravljavec, in ukrepi, ki jih mora sprejeti 
pristojni organ po večji nesreči

Or. en

Obrazložitev

Člen 15 ne zadeva samo informacije, ki jih mora sporočiti upravljavec (odstavek 1), ampak 
tudi ukrepe, ki jih mora sprejeti pristojni organ (odstavek 2).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. Inšpekcijski pregledi se, kadar je to 
mogoče, uskladijo z inšpekcijskimi 
pregledi v skladu z drugo zakonodajo 
Unije in se, kadar je to ustrezno, med 
seboj kombinirajo.

8. Inšpekcijski pregledi se uskladijo z 
inšpekcijskimi pregledi v skladu z drugo 
zakonodajo Unije, zlasti z Direktivo 
2010/75/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja)1 in se, kolikor je mogoče, 
med seboj kombinirajo.
1 UL L 334, 17.12.2010, str. 17.

Or. en

Obrazložitev

Skupina neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za upravna bremena, ki jo je 
sestavila Komisija, je ocenila, da približno polovica obratov iz direktive Seveso II spada tudi 
v področje direktive o industrijskih emisijah. Uskladitev ali združitev inšpekcijskih pregledov 
bi zmanjšala upravna bremena, povezana s pripravo, prisotnostjo inšpektorjev in 
spremljanjem. To možnost za zmanjšanje upravnih bremen za upravo in upravljavce bi bilo 
treba čim bolj izkoristiti.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zahteve po informacijah, ki jih prejmejo 
pristojni organi v skladu s to direktivo, se 
lahko zavrnejo, če so izpolnjeni pogoji iz 
člena 4(2) Direktive 2003/4/ES.

2. Dostop do informacij v skladu s to 
direktivo se lahko omeji, če so izpolnjeni 
pogoji iz člena 4(2) Direktive 2003/4/ES.

Or. en

Obrazložitev

Člen 4(2) Direktive 2003/4/ES zagotavlja tudi možnost, da se dostop do informacij omeji, če 
so za to izpolnjeni pogoji. 

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v skladu s ciljem 
omogočanja dostopa zadevne javnosti do 
sodišč določijo, kaj pomeni zadosten 
interes in kršitev pravice. Zato se šteje, da 
za namen odstavka 2(a) zadošča interes 
katere koli nevladne organizacije, ki 
spodbuja varstvo okolja in izpolnjuje vse 
zahteve nacionalne zakonodaje.

2. Države članice v skladu s ciljem 
omogočanja dostopa zadevne javnosti do 
sodišč določijo, kaj pomeni zadosten 
interes in kršitev pravice. Zato se šteje, da 
za namen točke a prvega pododstavka 
odstavka 1 zadošča interes katere koli 
nevladne organizacije, ki spodbuja varstvo 
okolja in izpolnjuje vse zahteve nacionalne 
zakonodaje.

Za organizacije iz prvega pododstavka tudi 
velja, da imajo pravice, ki so lahko kršene 
za namen odstavka 2(b).

Za organizacije iz prvega pododstavka tudi 
velja, da imajo pravice, ki so lahko kršene 
za namen točke b prvega pododstavka
odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Pododstavka bi bilo treba označiti 1(a) in 1(b). 
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Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a 
Pregled

Do 1. junija 2020 in zatem vsaka tri leta 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o preučitvi 
izvajanja te direktive na podlagi 
informacij iz člena 20. Poročilo spremlja 
zakonodajni predlog, kadar je to 
primerno. 

Or. en

Obrazložitev

Države članice v skladu s členom 20(4) Komisiji predložijo triletno poročilo o izvajanju te 
direktive. Komisija naj bi preučila izvajanje na podlagi teh poročil in predložila zakonodajni 
predlog, če se izkaže, da je to potrebno. 

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 4 Komisija zaradi 
prilagoditve prilog I do VII tehničnemu 
napredku sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 24.

Brez poseganja v člen 4 Komisija zaradi 
prilagoditve dela 3 Priloge I in prilog II
do VII tehničnemu in znanstvenemu
napredku sprejme delegirane akte v skladu 
s členom 24.

Or. en

Obrazložitev

Z delegiranimi akti bi moralo biti mogoče spreminjati del 3 Priloge I (ki spreminja področje 
uporabe, vendar samo v posebnih dobro opredeljenih okoliščinah) in prilog II do VI. 
Spremembe delov 1 in 2 Priloge I in Priloge VII pa bi lahko zelo vplivale na področje 
uporabe, zato bi jih morali obravnavati po rednem zakonodajnem postopku.  
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Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se na Komisijo prenese pod pogoji iz 
tega člena

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov iz členov 4 in 23 se za nedoločen čas 
podelijo Komisiji.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 4 in 23 se za nedoločen čas 
podeli Komisiji od*.

1a. Prenos pooblastila iz členov 4 in 23 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet. Z odločitvijo o 
preklicu navedeno pooblastilo preneha 
veljati. Sklep začne veljati dan po objavi v 
Uradnem listu Evropske unije ali na dan, 
ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem sočasno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega 
akta o tem sočasno obvesti Evropski 
parlament in Svet.

3. Pri podelitvi pooblastila za sprejemanje 
delegiranih aktov Komisiji veljajo pogoji 
iz členov 25 in 26.

3. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
členov 4 in 23, začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila o tem aktu, 
ne nasprotujeta ali če sta pred iztekom 
tega roka oba obvestila Komisijo, da mu 
ne bosta nasprotovala. Na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta se ta rok 
podaljša za dva meseca.
_____________
* UL: prosimo, vstavite datum začetka 
veljavnosti te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 25 črtano
Preklic pooblastila

1. Evropski parlament ali Svet lahko 
kadar koli prekliče podelitev pooblastil iz 
člena 24.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek o morebitnem preklicu 
pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti 
drugo institucijo in Komisijo v razumnem 
obdobju pred sprejetjem končne odločitve, 
pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko 
bilo preklicano, ter razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu prenehajo veljati 
pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep 
začne veljati takoj ali na dan, določen v 
sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že 
veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26 črtano
Nasprotovanje delegiranim aktom

1. Evropski parlament in Svet lahko 
nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh 
mesecih od datuma uradnega obvestila. 
Ta rok se na pobudo Evropskega 
parlamenta ali Sveta podaljša za en 
mesec.
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2. Če do konca navedenega obdobja 
Evropski parlament in Svet ne 
nasprotujeta delegiranemu aktu, se ta 
objavi v Uradnem listu Evropske unije in 
začne veljati na dan, določen v 
delegiranem aktu.
Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem 
listu Evropske unije in začne veljati pred 
koncem tega obdobja, če sta Evropski 
parlament in Svet obvestila Komisijo, da 
mu ne nameravata nasprotovati.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje delegiranemu aktu, akt ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, 
navede razloge za nasprotovanje 
delegiranemu aktu.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Priloga I – del 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Snovi in zmesi, izključene iz te direktive v 
skladu s členoma 2(2)(h) in 4(1)

Snovi in zmesi, za katere velja odstopanje 
v skladu s členom 4(1)

Or. en

Obrazložitev

Zaradi predloga spremembe člena 2(2)(h), s katerim se črta točka (h). Za snovi in zmesi samo 
pod posebnimi pogoji velja odstopanje .  

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Priloga I – del 3 – naslov kolumne 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Količina (kadar je to primerno) Količina
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Or. en

Obrazložitev

Za snovi in zmesi samo pod posebnimi pogoji velja odstopanje . 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Priloga I – del 3 – naslov kolumne 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Drugi pogoji, kadar je to primerno Drugi pogoji

Or. en

Obrazložitev

Za snovi in zmesi samo pod posebnimi pogoji velja odstopanje .

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Priloga III – točka b – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(v) varnostno kulturo, tj. ukrepi za oceno 
in izboljšanje varnostne kulture;

(v) nenehno visoko raven varovanja, tj. 
ukrepi za nenehno zagotavljanje visoke 
ravni varovanja v zvezi z nevarnostmi 
večjih nesreč;

Or. en

Obrazložitev

Pomen „varnostne kulture“ je nejasen (povezava s predlogom spremembe člena 7(1)). 
Predlog spremembe pojasnjuje, da mora biti nenehno zagotovljena visoka raven varovanja iz 
člena 1. 



PR\867769SL.doc 27/35 PE464.978v01-00

SL

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Priloga IV – del 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) ureditve za usposabljanje osebja za 
naloge, ki jih bodo morali opravljati, in po 
potrebi za usklajevanje tega s službami 
zunaj organizacije za ukrepanje ob 
nesrečah. 

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko f dela I Priloge IV direktive Seveso II (96/82/ES) je bilo treba v načrte 
ukrepov ob nesrečah obvezno vključiti informacije o usposabljanju osebja. Komisija tega ni 
vključila v Prilogo IV direktive Seveso III. Ker je usposabljanje bistveno, bi bilo treba to 
ponovno vključiti v prilogo.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Enostavna obrazložitev ene ali več 
dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji.

3. Enostavna obrazložitev ene ali več 
dejavnosti, ki se izvajajo v organizaciji, in 
vključenih nevarnih snovi.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so informacije, ki se zagotovijo javnosti, med katere spadajo tudi 
informacije o nevarnih snoveh, razumljive in se predstavijo enostavno. Bolj tehnične 
informacije so lahko v nekaterih primerih zaradi gospodarskih in varnostnih razlogov zaupne. 
Države članice bi se lahko odločile, ali želijo na spletu objaviti tudi tehnična imena in 
tehnične informacije v skladu z odstavkom 1 dela 2a (novo) Priloge V oziroma da to zaradi 
gospodarskih in varnostnih razlogov ni mogoče.
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Splošna imena ali, za nevarne snovi iz 
dela 1 Priloge 1, generična imena ali 
kategorije nevarnosti snovi in zmesi, 
prisotnih v organizaciji, ki lahko 
povzročijo večjo nesrečo, z navedbo 
njihovih glavnih nevarnih lastnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da so informacije, ki se zagotovijo javnosti, med katere spadajo tudi 
informacije o nevarnih snoveh, razumljive in se predstavijo enostavno. Zato so bile v točko 3 
dela 1 Priloge V dodane enostavne informacije, v odstavek 1 dela 2a (novo) Priloge V pa 
podrobne tehnične informacije, kjer je državam članicam prepuščeno, da določijo, ali bi bilo 
treba te informacije objaviti na spletu ali jih zagotoviti na zahtevo.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Priloga V – del 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Povzetek inšpekcijskih pregledov, 
izvedenih v skladu s členom 19, in glavnih 
ugotovitev sklepov zadnjega 
inšpekcijskega pregleda, skupaj s sklicem 
ali povezavo na zadevni inšpekcijski načrt.

6. Informacija o tem, kdaj so bili izvedeni 
zadnji inšpekcijski pregledi v skladu s 
členom 19, skupaj z informacijo kje je 
mogoče zahtevati glavne ugotovitve 
inšpekcijskih pregledov in zadevni 
inšpekcijski načrt.

Or. en

Obrazložitev

Za javnost je pomembna informacija, da je bil opravljen inšpekcijski pregled. Podrobnejša 
informacija bi morala biti na razpolago vsaj na zahtevo v skladu s predlogom spremembe 
odstavka 2, dela 2a (novo), Priloge V. Države članice se lahko tako same odločijo, ali bodo 
bolj tehnične informacije, povezane z inšpekcijskimi pregledi, objavile tudi na spletu ali da to 
ni primerno, zaradi gospodarskih ali varnostnih razlogov.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Priloga V – del 2 a (novo) – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Del 2a 
Informacije, ki morajo biti na razpolago 
vsaj na zahtevo za vse organizacije, za 
katere velja ta direktiva: 

Or. en

Obrazložitev

V delu 3 Priloge V je opredeljeno, katere informacije morajo biti razpoložljive vsaj na 
zahtevo. Države članice se lahko tako same odločijo, ali bodo te informacije objavile tudi na 
spletu ali da to ni primerno zaradi gospodarskih ali varnostnih razlogov. 

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Priloga V – del 2 a (novo) – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Splošna imena ali, za nevarne snovi iz 
dela 1 Priloge 1, generična imena ali 
kategorije nevarnosti snovi in zmesi, 
prisotnih v organizaciji, ki lahko 
povzročijo večjo nesrečo, z navedbo 
njihovih glavnih nevarnih lastnosti.

Or. en

Obrazložitev

V delu 3 Priloge V je opredeljeno, katere informacije morajo biti razpoložljive vsaj na 
zahtevo. Države članice se lahko tako same odločijo, ali bodo te informacije objavile tudi na 
spletu ali da to ni primerno zaradi gospodarskih ali varnostnih razlogov. 
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Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Priloga V – del 2 a (novo) – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Povzetek inšpekcijskih pregledov, 
izvedenih v skladu s členom 19, in glavnih 
ugotovitev sklepov zadnjega 
inšpekcijskega pregleda ter zadevni 
inšpekcijski načrt.

Or. en

Obrazložitev

V delu 3 Priloge V je opredeljeno, katere informacije morajo biti razpoložljive vsaj na 
zahtevo. Države članice se lahko tako same odločijo, ali bodo te informacije objavile tudi na 
spletu ali da to ni primerno zaradi gospodarskih ali varnostnih razlogov. 

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Priloga VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

MERILA ZA ODSTOPANJA V SKLADU 
S ČLENOM 4

MERILA ZA ODSTOPANJA V SKLADU 
S ČLENOM 4
Odstopanje v skladu s členoma 4(1) in 
4(3) se lahko odobri, če je izpolnjeno vsaj 
eno od naslednjih splošnih meril:
1. Agregatno stanje snovi
Snovi v trdnem stanju, pri katerih v 
normalnih in kakršnih koli razumno 
predvidenih nenormalnih razmerah ni 
mogoče sproščanje snovi ali energije, ki bi 
lahko predstavljalo nevarnost večje 
nesreče.
2. Pakiranje in količine
Snovi so zapakirane ali shranjene na tak 
način in v takih količinah, da največje 
možno sproščanje v kakršnih koli 
razmerah ne more predstavljati nevarnosti 
večje nesreče.
3. Lokacija in količine
Snovi so prisotne v takšnih količinah in v 
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takšni oddaljenosti od drugih nevarnih 
snovi (v organizaciji ali drugje), da ne 
morejo niti same predstavljati nevarnosti 
večje nesreče niti sprožiti večje nesreče, ki 
vključujejo druge nevarne snovi.
4. Razvrščanje
Snovi, ki so opredeljene kot nevarne snovi 
zaradi njihove splošne razvrstitve v delu 1 
Priloge I k tej direktivi, vendar ne morejo 
predstavljati nevarnosti večje nesreče, in 
za katere splošna razvrstitev ni primerna 
za ta namen.

Or. en

Obrazložitev

Merila iz Priloge VII predstavljajo bistven del te direktive, saj določajo področje odstopanj iz 
členov 4(1) in 4(3). Zato jih ne bi smeli uvajati z delegiranimi akti. Ni dopustno, da je v
zakonodajnem postopku priloga popolnoma prazna. Ta predlog spremembe vključuje 
veljavna merila, kakor so opredeljena z Odločbo Komisije 98/433/ES z dne 26. junija 1998. 
Komisija lahko predloži predlog za nova merila, tako da se bodo še lahko vključila v temeljni 
akt. 
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OBRAZLOŽITEV

1. Ozadje mnenja
V večjih industrijskih nesrečah, kot so nesreče v Sevesu (Italija, 1976), Bhopalu (Indija, 
1984), Schweizerhallu (Švica, 1986), Enschedu (Nizozemska, 2000), Toulousu (Francija, 
2001) in Buncefieldu (Združeno kraljestvo, 2005), je življenje izgubilo mnogo ljudi, uničena 
je bila javna in zasebna lastnina in povzročena okoljska škoda, posledica česar so bili stroški v 
višini več milijard evrov. Da bi zmanjšali verjetnost takih nesreč in njihove posledice, so v 
EU najprej sprejeli Direktivo 82/501/EGS (direktiva Seveso I), pozneje pa sedanjo Direktivo 
96/82/ES (direktiva Seveso II), spremenjeno z Direktivo 2003/105/ES, ki zajema približno 
10 000 organizacij, v katerih so prisotne nevarne snovi (ali njihove zmesi) v dovolj velikih 
količinah, da predstavljajo nevarnost večjih nesreč. Po direktivi so upravljavci in organi 
držav članic dolžni preprečiti nesreče in omejiti njihove posledice. Raven obveznosti 
upravljavcev se ureja z večstopenjskim pristopom, za katerega velja, da večje kot so količine 
snovi, strožja so pravila. Vsi upravljavci organizacij iz področja uporabe te direktive morajo 
pristojnim organom poslati obvestilo in uvesti politiko preprečevanja večjih nesreč. 
Upravljavci tako imenovanih organizacij višje stopnje morajo poleg tega poskrbeti za 
varnostno poročilo, sistem upravljanja varnosti in načrt ukrepov ob nesrečah. 

Zakaj je treba revidirati direktivo Seveso II? 
EU z uredbo CLP (Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, 
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) izvaja globalno usklajeni sistem Združenih narodov 
za razvrščanje in označevanje kemikalij. Nova pravila uredbe CLP bodo dokončna 
1. junija 2015.
V Prilogi I k direktivi Seveso II je seznam nevarnih snovi, ki spadajo v njeno področje 
uporabe, kar se navezuje na določbe o razvrstitvi iz predhodnih direktiv 67/548/EGS in 
1999/45/ES. Ker je uredba CLP nadomestila te direktive, je torej vključevanje novih pravil 
uredbe CLP v direktivo Seveso II vprašanje podrejene zakonodaje.

Pristop, ki ga je  sprejela Komisija
Komisija se je leta 2008 zaradi potrebe po uskladitvi z uredbo CLP odločila za splošnejšo 
revizijo direktive Seveso. Na podlagi te revizije je ugotovila, da veljavne določbe na 
splošno ustrezajo namenu in da niso potrebne nikakršne velike spremembe v zvezi z 
osnovno strukturo in glavnimi določbami.

Predlagala pa je znatne spremembe v zvezi z izvajanjem Aarhuške konvencije o dostopu do 
informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih 
zadevah ter v zvezi s povečanjem uporabe interneta. Predlagala je tudi okrepitev obstoječih 
zahtev v zvezi z inšpekcijskimi pregledi. 
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2. Glavna načela

Poročevalec se je pri predlaganju sprememb k predlogu Komisije zgledoval po naslednjih 
glavnih načelih:

 Veljavna direktiva na prvi pogled deluje dobro; Po mnenju poročevalca večje 
spremembe v zvezi z osnovno strukturo in glavnimi določbami niso potrebne,

 Revizija je potrebna zaradi potrebne uskladitve z uredbo CLP;
 V uporabljeni metodi usklajevanja bi bilo treba vsaj ohraniti enako raven varovanja

kot v obstoječi direktivi, ker ni mogoča pretvorba posameznih izrazov.
 Za nenamerne spremembe področja uporabe so potrebni popravni mehanizmi.
 Nekatere obveznosti, ki nastajajo zaradi registracije in razvrstitve snovi, so že bile 

sprejete v okviru uredb REACH in CLP. Revizija se ne bi smela uporabiti za 
ponovni začetek razprav o teh obveznostih (na primer izvajanje laboratorijskih 
preiskav).

 S spremembami obstoječe direktive bi morali izboljšati izvajanje in izvršljivost ter 
tako povečati konkurenčnost in, kjer je mogoče, zmanjšati upravna bremena za 
industrijo.

 Za zagotavljanje visoke ravni varovanja so bistveni dostop do informacij, udeležba 
javnosti pri odločanju in dostop do pravnega varstva. 

 Da bi preprečili verižne učinke, bi bilo treba zagotoviti dobro sodelovanje in 
izmenjavo informacij med pristojnimi organi, organizacijami in sosednjimi območji.

3.  Bistvena vprašanja

a) Uskladitev Priloge I z uredbo CLP
Z uredbo CLP se uvaja novi bolj izpopolnjen sistem razvrščanja, zlasti glede vzorčno-
posledične povezave med stikom ljudi z nevarnimi snovmi in nevarnostmi za zdravje.

V predhodnem sistemu razvrščanja se je stopnja strupenosti določene snovi izrazila samo z 
dvema razredoma strupenosti (T in T+), nikakor pa ni bilo mogoče razlikovanje na 
podlagi vrste stika z nevarno snovjo.

Z novim sistemom razvrščanja se uvajajo trije razredi strupenosti (akutna strupenost 
kategorije 1, 2 in 3), ki se nadalje podrobneje opredelijo glede na pet možnih načinov 
izpostavljenosti (pri zaužitju, v stiku s kožo, pri vdihavanju hlapov in aerosolov).

Dodana vrednost novega sistema je natančnejša metoda ugotavljanja neposredne 
ogroženosti življenja in zdravja ljudi, pri kateri se upoštevajo naslednji dejavniki:
– vrsta stika ljudi z nevarnimi snovmi prek različnih načinov izpostavljenosti, 
– raven ogroženosti človeškega življenja zaradi nevarnih snovi, izražena z razredom akutne 
strupenosti zadevne snovi (na podlagi preučevanja smrtnega odmerka ali parametra smrtne 
koncentracije snovi).

Ta direktiva bi morala veljati za snovi, ki zadevajo direktivo Seveso in spadajo v zgornje tri 
razrede strupenosti, saj znanstveni dokazi kažejo, da imajo ti razredi usodne posledice za 
zdravje ljudi ali mu dolgotrajno škodijo in zato predstavljajo raven nesprejemljive nevarnosti 
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za zdravje ljudi. 

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacije se zdi, da predlog Komisije ohranja enako 
raven varovanja in bo v številnih organizacijah povzročil le manjše spremembe. Zato se je 
poročevalec odločil, da ne bo spreminjal predlagane metodologije.

b) Okvir odstopanj
Mehanizem za odstopanja, ki ga je predlagala Komisija, vsebuje odstopanje na ravni EU za 
snovi in posebno odstopanje na ravni držav članic, ki temelji na usklajenih merilih, za 
organizacije. Komisija predlaga, da se oba odstopanja uvedeta z delegiranimi akti.
Poročevalec tega pristopa ne podpira zaradi naslednjih razlogov:

 Usklajena merila za odstopanja bi že morala biti opredeljena v temeljnem 
zakonodajnem aktu, ne pa z delegiranimi akti. 

 Možnost, da lahko pristojni organ opusti vse obveznosti, ki izhajajo iz členov 7 do 
19, bi lahko zmanjšala raven varovanja; zato poročevalec predlaga, da se pristojnemu 
organu dovoli opustitev samo tistih zahtev za informacije, ki se zahtevajo za 
organizacije višje stopnje (členi 9, 10(b), 11, 13(2)). 

Poudariti je treba, da posledica odstopanja za snovi v predlogu poročevalca ne bo popolna 
oprostitev snovi, saj ne bo izvzeta iz področja uporabe. Predlog poročevalca se bolj nanaša na 
opredelitev posebnih okoliščin (na primer oblika pakiranja), v katerih ta snov morda ne 
predstavlja velike nevarnosti. 

c) Dostop do informacij, udeležba javnosti pri odločanju in dostop do pravne varnosti
Poročevalec podpira Komisijo v zvezi z izboljšanjem ravni in kakovosti informacij, javno 
udeležbo pri odločanju in dostopom do pravne varnosti. Javnost mora biti dobro obveščena in 
imeti neposreden dostop do informacij, ki so pomembne za udeležbo pri odločanju in za 
ukrepanje v primeru nesreče. Hkrati pa morajo biti razkrite informacije razumljive. Zaupnost 
informacij je treba zagotoviti, kadar je to potrebno in primerno zaradi gospodarskih in 
varnostnih razlogov. V Prilogi V so po točkah navedene informacije, ki morajo biti ves čas na 
razpolago javnosti, tudi prek spleta. Informacije iz točke 4 (tehnične informacije o nevarnih 
snoveh) in iz točke 6 (ugotovitve inšpekcijskih pregledov) so morda lahko preveč podrobne in 
tehnične ter lahko povzročijo težave v zvezi z zaupnostjo. Zato poročevalec predlaga zahtevo, 
da se zagotovi enostavna razlaga o nevarnih snoveh na spletu in navede, kdaj je bil v 
organizaciji izveden inšpekcijski pregled. Podrobnejše in bolj specializirane informacije o 
nevarnih snoveh in inšpekcijskih pregledih pa bi morale biti razpoložljive vsaj na zahtevo. V 
tem primeru se lahko države članice same odločijo, ali bi bilo primerno, da se tudi 
podrobnejše in tehnične informacije objavijo na spletu.
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d) Inšpekcijski pregledi
Komisija je okrepila zahteve v zvezi z inšpekcijskimi pregledi. Pogostost inšpekcijskih 
pregledov je enaka kot v členu 23 Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah, po katerem 
obdobje med dvema obiskoma na kraju samem za obrate, ki predstavljajo največje tveganje, 
ne bi smelo biti daljše od enega leta, za obrate, ki predstavljajo najmanjše tveganje pa ne bi 
smelo biti daljše od treh let. Skupina neodvisnih zainteresiranih strani na visoki ravni za 
upravna bremena, ki jo je sestavila Komisija, je v svojem mnenju o prednostnem okoljskem 
področju ocenila, da približno polovica obratov iz direktive Seveso II spada tudi v področje 
direktive o industrijskih emisijah. Uskladitev ali združitev teh vrst inšpekcijskih pregledov bi 
zmanjšala upravna bremena, povezana s pripravo, prisotnostjo inšpektorjev in spremljanjem.
Zato poročevalec države članice spodbuja, naj pripomorejo k tej uskladitvi. Predlagane 
določbe o inšpekcijskih pregledih prispevajo k boljšemu izvajanju ter tako povečujejo raven 
varovanja in konkurenčnost.

4. Sklepne opombe

Predlagana revizija direktive Seveso II je potrebna, Komisija pa se je pravilno odločila, da 
ohrani raven varovanja in bistveno ne spremeni področja uporabe. Poročevalec podpira 
metodologijo Komisije za prilagajanje uredbi CLP. V skladu z rezultati revizije in predlogom 
Komisije niso potrebne velike spremembe v zvezi z osnovno strukturo in glavnimi določbami 
obstoječe direktive. Poročevalec je v glavnem zaskrbljen zaradi predloga Komisije, da bi se z 
uporabo delegiranih aktov uvajale spremembe Priloge I, v kateri je opredeljeno področje 
uporabe Direktive. Poročevalec predlaga, da se dovoli spreminjanje Priloge I samo z rednim 
zakonodajnim postopkom, saj je ta priloga bistven del direktive. Dodajanje snovi bi lahko 
bistveno spremenilo področje uporabe, kar bi lahko imelo velike gospodarske posledice. 
Evropski parlament bi moral imeti možnost, da pri odločanju o tovrstnem dodajanju uporabi 
vse svoje pristojnosti. 


