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Изменение 21
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Големите аварии могат да имат 
трансгранични последствия, а 
екологичната и икономическа цена на 
авариите се понася не само от 
засегнатото предприятие, но и от 
съответните държави-членки. По тази 
причина е необходимо да се вземат 
мерки, гарантиращи високо ниво на 
защита в целия ЕС.

(6) Големите аварии могат да имат 
трансгранични последствия, а 
екологичната и икономическа цена на 
авариите се понася не само от 
засегнатото предприятие, но и от 
съответните държави-членки. По тази 
причина е необходимо да се вземат 
мерки, гарантиращи високо ниво на 
защита в целия ЕС, и да се засили 
сътрудничеството между 
държавите-членки, а във връзка с 
това и между регионалните и 
местните органи с цел 
предотвратяване на 
трансграничните аварии и 
гарантиране на координирана реакция 
при големи аварии.

Or. es

Изменение 22
Антония Първанова

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Следва да бъдат подобрени нивото 
и качеството на информацията за 
обществеността, за да се насърчи 
достъпът до информация за околната 
среда в съответствие с Орхуската 
конвенция за достъпа до информация, 
участието на обществеността в процеса 
на вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда, която бе одобрена от името на ЕС 

(16) Следва да бъдат подобрени нивото 
и качеството на информацията за 
обществеността, за да се насърчи 
достъпът до информация за околната 
среда в съответствие с Орхуската 
конвенция за достъпа до информация, 
участието на обществеността в процеса 
на вземането на решения и достъпа до 
правосъдие по въпроси на околната 
среда, която бе одобрена от името на ЕС 
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посредством Решение 2005/370/ЕО на 
Съвета от 17 февруари 2005 г. за 
сключване от името на Европейската 
общност на Конвенцията за достъп до 
информация, участие на обществеността 
в процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по екологични 
въпроси9. По-специално, лицата, които е 
възможно да бъдат засегнати от големи 
аварии, следва да получават достатъчно 
информация, която да им позволи да 
предприемат правилни действия в такъв 
случай. В допълнение към активното 
предоставяне на информация, без да се 
налага обществеността да отправя 
искане за това и без да се изключват 
други форми на разпространение, тази 
информация също следва да е постоянно 
налична в интернет и да се поддържа 
актуална. В същото време следва да има 
подходящи мерки за защита на 
поверителността поради опасенията 
(наред с други съображения), свързани 
със сигурността.

посредством Решение 2005/370/ЕО на 
Съвета от 17 февруари 2005 г. за 
сключване от името на Европейската 
общност на Конвенцията за достъп до 
информация, участие на обществеността 
в процеса на вземане на решения и 
достъп до правосъдие по екологични 
въпроси9. По-специално, лицата, които е 
възможно да бъдат засегнати от големи 
аварии, следва да получават достатъчно 
информация, която да им позволи да 
предприемат правилни действия в такъв 
случай. В допълнение към активното 
предоставяне на информация, без да се 
налага обществеността да отправя 
искане за това и без да се изключват 
други форми на разпространение, тази 
информация също следва да е постоянно 
налична в интернет и да се поддържа 
актуална. За да се постигне по-голяма 
прозрачност, при поискване следва да 
се предоставя по-подробна и цялостна 
информация, включително под 
формата на документи. В същото 
време следва да има подходящи мерки 
за защита на поверителността поради 
опасенията (наред с други 
съображения), свързани със 
сигурността.

Or. en

Обосновка

Достъпът до допълнителна информация или документи при поискване на такива от 
страна на всяко физическо или юридическо лице, като същевременно обаче се зачитат 
изискванията за поверителност, би увеличил прозрачността и доверието на 
обществеността в безопасността на промишлените съоръжения.

Изменение 23
Amalia Sartori

Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) След всяко адаптиране на 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 към 
техническия напредък следва да се 
извършва оценка на необходимостта 
от адаптиране на приложение І към 
настоящата директива. Това би 
създало функционална връзка между 
двата законодателни документа и би 
гарантирало поддържането на високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве и на опазване на околната 
среда.

Or. it

Обосновка

Адаптирането към приложното поле на директивата Seveso към Регламент 
1272/2008 (КЕО) следва да се превърне в един непрекъснат процес, като се има 
предвид, че регламентът CLP предполага един динамичен процес.

Изменение 24
Oreste Rossi

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) експлоатацията (проучванията, 
извличането и обработката) на 
минералите в мините, кариерите или 
чрез сондажи, с изключение на 
подземно съхраняване на газ в геоложки 
формации и изоставени мини и 
химическа и термична обработка и 
складиране, свързани с тези операции, 
които включват опасни вещества, 
определени в приложение I;

д) експлоатацията (проучванията, 
извличането и обработката) на 
минералите в мините, кариерите или 
чрез сондажи, с изключение на 
подземно съхраняване на газ в геоложки 
формации, солни каверни и изоставени 
мини и химическа и термична обработка 
и складиране, свързани с тези операции, 
които включват опасни вещества, 
определени в приложение I;

Or. it
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Обосновка

Предложението на Комисията включва само съхраняване в геоложки формации и 
изоставени мини, но не включва съхраняването в солни каверни. Това предизвиква 
конкурентен дисбаланс между видовете съхранение, които са включени, и тези, които 
са изключени, което е особено вредно за държавите-членки, които нямат солни 
каверни.

Изменение 25
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 26
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки осигуряват 
информацията, посочена в приложение 
V, да е постоянно достъпна за 
обществеността, включително в 
електронен формат. Информацията се 
преразглежда и когато е необходимо се 
актуализира, поне веднъж годишно. По 
искане на всяко физическо или 
юридическо лице и в съответствие с 
член 21 от настоящата директива 
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държавите-членки осигуряват на 
това лице достъп до по-подробна и 
допълнителна информация, 
надхвърляща информацията, 
посочена в приложение V.

Or. en

Обосновка

При поискване от всяко физическо или юридическо лице следва да се предоставя 
достъп до допълнителни документи, различни от посочените в приложение V, като 
например пълните доклади от инспекциите, извършвани съгласно член 19, като 
същевременно се зачитат разпоредбите за поверителност, установени в член 21.

Изменение 27
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всички лица, които има вероятност да 
бъдат засегнати от голяма авария, да 
получават редовно и в най-подходящата 
форма, без да се налага да я изискват, 
информация относно мерките за 
сигурност и за съответното поведение в 
случай на авария;

а) всички лица, които има вероятност да 
бъдат засегнати от голяма авария, да 
получават редовно и в най-подходящата 
форма, без да се налага да я изискват, 
разбираема и ясно формулирана 
информация относно мерките за 
сигурност и за съответното поведение в 
случай на авария;

Or. es

Изменение 28
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) докладът за безопасност да бъде 
предоставян на обществеността при 
поискване съгласно член 21, параграф 3; 

б) докладът за безопасност да бъде 
предоставян на обществеността при 
поискване съгласно член 21, параграф 3; 
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когато се прилага член 21, параграф 3, 
се предоставя изменен доклад под 
формата на нетехническо резюме, което 
включва като минимум обща 
информация относно опасностите от 
големи аварии, потенциалните 
последици и съответното поведение в 
случай на авария;

когато се прилага член 21, параграф 3, 
се предоставя изменен доклад под 
формата на нетехническо резюме, което 
включва като минимум обща 
информация относно опасностите от 
големи аварии, потенциалните 
последици човешкото здраве и 
околната среда и съответното 
поведение в случай на авария;

Or. es

Изменение 29
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато заинтересованата държава-
членка реши, че предприятие в близост 
до територията на друга държава-членка 
не е в състояние да създаде опасност от 
голяма авария отвъд нейните граници за 
целите на член 11, параграф 6, и 
следователно няма нужда да представя 
външен план за действие при 
извънредна ситуация съгласно член 11, 
параграф 1, тя уведомява другата 
държава-членка за това.

5. Когато заинтересованата държава-
членка реши, че предприятие в близост 
до територията на друга държава-членка 
не е в състояние да създаде опасност от 
голяма авария отвъд нейните граници за 
целите на член 11, параграф 6 и 
следователно няма нужда да представя 
външен план за действие при 
извънредна ситуация съгласно член 11, 
параграф 1, тя уведомява другата 
държава-членка за това решение, както 
и за своите съображения за 
вземането на това решение.

Or. en

Изменение 30
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 14 – параграф 1 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

га) доклада за безопасността съгласно 
член 9.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че докладите за безопасността представляват ключов елемент, 
показващ, че са идентифицирани опасностите от големи аварии и възможните 
сценарии за големи аварии и са взети необходимите мерки за предотвратяване на 
такива аварии, от съществено значение е да бъде дадена възможност за консултации 
с широката общественост по този въпрос.

Изменение 31
María Irigoyen Pérez

Предложение за директива
Член 20 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Въз основа на информацията, 
предоставяна от държавите-членки, 
и информацията, съдържаща се в 
базите данни, Комисията представя 
на Европейския парламент и на 
Съвета доклади относно големите 
аварии, настъпили на територията 
на Европейския съюз, както и 
относно потенциалното им 
въздействие по отношение на 
ефективността на настоящата 
директива. Комисията представя 
такива доклади на всеки четири 
години. Независимо от това, след 
всяка авария, класифицирана като 
извънредно сериозна по отношение на 
броя на жертвите или значителните 
вреди, нанесени на околната среда, се 
изготвя доклад с цел 
предотвратяване на възможни нови 
вреди;
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Or. es

Изменение 32
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 22 – параграф 1 – алинея 1– уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват 
възможност на членовете на 
заинтересованата общественост да 
изискват преразглеждане в съответствие 
с член 6 от Директива 2003/4/ЕО на 
действията или бездействията на 
компетентен орган във връзка с всяко 
искане за информация съгласно член 13
или член 21, параграф 1 от настоящата 
директива. Държавите-членки 
осигуряват на членовете на 
заинтересованата общественост, в 
съответствие със съответната 
национална правна система, достъп до 
процедура за преразглеждане пред съд 
или друг установен със закон независим 
и безпристрастен орган, където да могат 
да оспорят материалноправната или 
процесуална законосъобразност на 
решенията, действията или 
бездействията, свързани със случаи, 
предмет на член 14, когато:

Държавите-членки осигуряват 
възможност на членовете на 
заинтересованата общественост да 
изискват преразглеждане в съответствие 
с член 6 от Директива 2003/4/ЕО на 
действията или бездействията на 
компетентен орган във връзка с всяко 
искане за информация съгласно членове 
5, 9, 13, 19 или член 21, параграф 1 от 
настоящата директива. Държавите-
членки осигуряват на членовете на 
заинтересованата общественост, в 
съответствие със съответната 
национална правна система, достъп до 
процедура за преразглеждане пред съд 
или друг установен със закон независим 
и безпристрастен орган, където да могат 
да оспорят материалноправната или 
процесуална законосъобразност на 
решенията, действията или 
бездействията, свързани със случаи, 
предмет на член 14, когато:

Or. en

Обосновка

В съответствие с Конвенцията от Орхус за достъп до информация, участие на 
обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по 
екологични въпроси обществеността следва да има възможност за достъп до 
правосъдие и правен преглед на законността от процедурна гледна точка и по 
същество на действията и бездействието на частни лица или публични органи. 
Поради това обществеността следва да има също така достъп до правосъдие по 
отношение на общите задължения на операторите, инспекциите и докладите за 
безопасност.
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Изменение 33
Антония Първанова

Предложение за директива
Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 34
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 23 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

В срок от шест месеца от 
приемането на акт за адаптиране на 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 към 
техническия напредък Комисията 
разглежда необходимостта от 
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адаптиране и на приложение І от 
гледна точка на вещества, създаващи 
потенциален риск от голяма авария, и 
критериите за прилагане на член 4.

Or. it

Обосновка

Привеждането в съответствие с приложното поле на директивата Seveso към 
Регламент 1272/2008 (КЕО) и съответното адаптиране следва да се превърне в един 
непрекъснат процес, като се има предвид, че регламентът CLP предполага един 
динамичен процес.

Изменение 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение І – част 2 – таблица – последен ред (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Коло
на 1

CAS 
номе
р

Коло
на 2

Коло
на 3

Коло
на 1

CAS 
номе
р

Коло
на 2

Коло
на 3

Ете
ричн
и 
масл
а и 
подо
бни 
веще
ства 
(вж. 
беле
жка 
19а

1000 5000

Or. fr

Изменение 36
Amalia Sartori
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Предложение за директива
Приложение І – част 2 – таблица – последен ред (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Коло
на 1

CAS 
номе
р

Коло
на 2

Коло
на 3

Коло
на 1

CAS 
номе
р

Коло
на 2

Коло
на 3

Нат
риев 
хипо
хлор
ит, 
разт
вор 
... % 
акт
ивен 
Cl

7681
-52-9

200 500

Or. it

Обосновка

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.

Изменение 37
Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение І – бележки към приложение I – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. За целите на установяване на 
прагови количества смесите, 
класифицирани като опасни за 
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околната среда в раздели О1 и О2, не 
се включват в приложното поле на 
настоящата директива, ако са 
пакетирани в ограничени количества 
(единични опаковки до 5 литра/5 кг и 
комбинирани опаковки до 30 кг), 
както е посочено в препоръките на 
ООН относно превоза на опасни 
товари.

Or. it

Обосновка

Подходящото пакетиране представлява средство за намаляване на риска от 
изпускане на вещества в околната  среда при авария както по време на 
транспортиране, така и при съхранение. Като се има предвид, че продуктите, 
пакетирани в малки количества, не представляват значителен риск от големи аварии, 
те не следва да бъдат вземани предвид при установяване на прагови количества.

Изменение 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение І – бележки към приложение I – точка 19 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19а. Етерични масла и подобни 
вещества (1000/5000):
Това се отнася за етерични масла и 
подобни вещества съгласно 
определението на стандарт ISO 9235 
с изключение на остро токсични 
вещества от категория 1 – всички 
пътища на експозиция, категория 2 –
всички пътища на експозиция и 
категория 3 – дермална и 
инхалационна експозиция (вж. 
бележка 7), както и със специфична 
токсичност за определени органи 
(СТОО) – еднократна експозиция, 
категория 1.

Or. fr
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Обосновка

Праговете на риск за водна среда не отчитат промените в класификацията в 
Регламент (ЕО) № 1272/2008. Праговете от 1000 / 5000 биха били по-подходящи за 
продуктите от селскостопански произход, пакетирани и съхранявани във варели от 
180 кг нето, при които няма риск за ефект на доминото, когато се съхраняват в 
отделни затворени помещения. В противен случай голям брой предприятия – много от 
тях МСП, които се специализират в производството, складирането, 
разпространението или смесването на етерични масла – биха попаднали в 
приложното поле на разпоредбите на директивата Seveso, без да създават риск за 
големи аварии.


