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Pozměňovací návrh 21
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Závažné havárie mohou mít následky 
přesahující hranice států a ekologické 
a hospodářské náklady havárií nese nejen 
dotyčný závod, ale také dotyčné členské 
státy. Je proto nezbytné přijmout opatření 
zajišťující vysokou úroveň ochrany v celé 
Unii.

(6) Závažné havárie mohou mít následky 
přesahující hranice států a ekologické 
a hospodářské náklady havárií nese nejen 
dotyčný závod, ale také dotyčné členské 
státy. Je proto nezbytné přijmout opatření 
zajišťující vysokou úroveň ochrany v celé 
Unii a posílit spolupráci mezi členskými 
státy, a tedy mezi regionálními a místními 
orgány, aby se předešlo přeshraničním 
haváriím a aby byl zajištěn koordinovaný 
postup v případě závažné havárie.

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Za účelem podpory přístupu 
k informacím o životním prostředí, 
v souladu s Aarhuskou úmluvou o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí, která 
byla schválena jménem Unie rozhodnutím 
Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 
o uzavření Úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí jménem 
Evropského společenství9, by měla být 
zlepšena úroveň a kvalita informování 
veřejnosti. Zejména osoby, kterých by se 

(16) Za účelem podpory přístupu 
k informacím o životním prostředí, 
v souladu s Aarhuskou úmluvou o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí, která 
byla schválena jménem Unie rozhodnutím 
Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 
o uzavření Úmluvy o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí jménem 
Evropského společenství9, by měla být 
zlepšena úroveň a kvalita informování 
veřejnosti. Zejména osoby, kterých by se 
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závažné havárie mohly týkat, by měly mít 
k dispozici dostatek informací, aby mohly 
v případě havárie správně postupovat. 
Vedle aktivního poskytování informací, 
aniž by o to veřejnost musela žádat a aniž 
jsou dotčeny jiné formy rozšiřování 
informací, by tyto informace měly být 
trvale k dispozici na internetu a měly by 
být udržovány aktuální. Současně by měla 
existovat vhodná ochrana důvěrnosti řešící 
mimo jiné bezpečnostní obavy.

závažné havárie mohly týkat, by měly mít 
k dispozici dostatek informací, aby mohly 
v případě havárie správně postupovat. 
Vedle aktivního poskytování informací, 
aniž by o to veřejnost musela žádat a aniž 
jsou dotčeny jiné formy rozšiřování 
informací, by tyto informace měly být 
trvale k dispozici na internetu a měly by 
být udržovány aktuální. Za účelem 
dosažení větší průhlednosti by na 
požádání měly být poskytovány 
podrobnější a souhrnné informace, a to i 
ve formě dokumentů. Současně by měla 
existovat vhodná ochrana důvěrnosti řešící 
mimo jiné bezpečnostní obavy.

Or. en

Odůvodnění

Přístup k dalším informacím, který si vyžádá fyzická či právnická osoba, by při současném 
zachování ochrany důvěrnosti posílil průhlednost a důvěru veřejnosti v bezpečnost 
průmyslových zařízení.

Pozměňovací návrh 23
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Po každém přizpůsobení nařízení 
(ES) č. 1272/2008 technickému pokroku 
by mělo následovat posouzení, zda je třeba 
přizpůsobit přílohu I této směrnice.  Tím 
by se vytvořilo funkční propojení mezi 
těmito dvěma právními předpisy a zajistilo 
by se zachování vysoké úrovně ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí.

Or. it

Odůvodnění

Přizpůsobování oblasti působnosti směrnice Seveso podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) 
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by měly s ohledem na to, že nařízení CLP ve své podstatě zahrnuje dynamický proces, 
probíhat nepřetržitě.

Pozměňovací návrh 24
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) využití (průzkum, těžba a zpracování) 
nerostů v dolech a lomech nebo pomocí 
vrtů, s výjimkou podzemního skladování 
plynu v přirozených vrstvách 
a nepoužívaných dolech a s výjimkou 
operací chemického a tepelného 
zpracování a skladování souvisejícího 
s těmito operacemi, při němž se vyskytují 
nebezpečné látky, jak jsou vymezeny 
v příloze I;

e) využití (průzkum, těžba a zpracování) 
nerostů v dolech a lomech nebo pomocí 
vrtů, s výjimkou podzemního skladování 
plynu v přirozených vrstvách, vytěžených 
solných prostorách a nepoužívaných 
dolech a s výjimkou operací chemického 
a tepelného zpracování a skladování 
souvisejícího s těmito operacemi, při němž 
se vyskytují nebezpečné látky, jak jsou 
vymezeny v příloze I;

Or. it

Odůvodnění

Návrh Komise se týká pouze skladování v přirozených vrstvách a nepoužívaných dolech, ale 
netýká se skladování ve vytěžených solných prostorách. V důsledku toho dochází k umocnění 
konkurenční nerovnováhy mezi různými typy skladování, kterých se návrh týká, a těmi, které 
návrh neobsahuje, což s sebou především přináší negativní důsledky pro členské státy, které 
žádnými vytěženými solnými prostorami nedisponují.

Pozměňovací návrh 25
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 26
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost měla 
trvale přístup k informacím stanoveným 
v příloze V, a to včetně informací 
v elektronickém formátu. Informace musí 
být nejméně jednou za rok přezkoumávány 
a, je-li to nezbytné, aktualizovány. Členské 
státy zajistí, aby v souladu s článkem 21 
této směrnice byly jakékoli fyzické či 
právnické osobě na požádání poskytnuty 
podrobnější a doplňkové informace
překračující rámec informací, na které 
odkazuje příloha V.

Or. en

Odůvodnění

Při zachování ustanovení o důvěrnosti podle článku 21 by měl být jakékoli fyzické či 
právnické osobě na požádání poskytnut přístup k dalším dokumentům doplňujícím ty, které 
jsou stanoveny v příloze V a mezi něž patří například souhrnné zprávy o kontrolách 
provedených podle článku 19.

Pozměňovací návrh 27
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechny osoby, které mohou být 
postiženy závažnou havárií, pravidelně 

a) všechny osoby, které mohou být 
postiženy závažnou havárií, pravidelně 
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a v nejvhodnější možné formě dostávaly 
informace o bezpečnostních opatřeních 
a žádoucím chování v případě havárie, aniž 
by o to musely žádat;

a v nejvhodnější možné formě dostávaly 
srozumitelné a průhledné informace 
o bezpečnostních opatřeních a žádoucím 
chování v případě havárie, aniž by o to 
musely žádat;

Or. es

Pozměňovací návrh 28
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) s výhradou čl. 21 odst. 3 byla veřejnosti 
na vyžádání zpřístupněna bezpečnostní 
zpráva; v případech, kdy se použije čl. 21 
odst. 3, musí být zpřístupněna upravená 
zpráva mající podobu všeobecně 
srozumitelného shrnutí, které obsahuje 
přinejmenším obecné informace 
o nebezpečích závažné havárie, možných 
účincích a žádoucím chování v případě 
havárie;

b) s výhradou čl. 21 odst. 3 byla veřejnosti 
na vyžádání zpřístupněna bezpečnostní 
zpráva; v případech, kdy se použije čl. 21 
odst. 3, musí být zpřístupněna upravená 
zpráva mající podobu všeobecně 
srozumitelného shrnutí, které obsahuje 
přinejmenším obecné informace 
o nebezpečích závažné havárie, možných 
důsledcích pro lidské zdraví a životní 
prostředí a o žádoucím chování v případě 
havárie;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud dotyčný členský stát rozhodl, že 
závod v blízkosti území druhého členského 
státu nemůže způsobit nebezpečí závažné 
havárie za jeho hranicemi podle čl. 11 
odst. 6, a proto se od něj nepožaduje, aby 
vypracovával vnější havarijní plán podle 
čl. 11 odst. 1, uvědomí o tom druhý 

5. Pokud dotyčný členský stát rozhodl, že 
závod v blízkosti území druhého členského 
státu nemůže způsobit nebezpečí závažné 
havárie za jeho hranicemi podle čl. 11 
odst. 6, a proto se od něj nepožaduje, aby 
vypracovával vnější havarijní plán podle 
čl. 11 odst. 1, uvědomí o tomto rozhodnutí 
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členský stát. a o důvodech pro přijetí tohoto rozhodnutí 
druhý členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) bezpečnostní zpráva podle článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečnostní zprávy jsou hlavním prvkem dokazujícím, že byla identifikována nebezpečí 
závažných havárií a možné scénáře závažných havárií a že byla přijata potřebná opatření, 
aby se takovým haváriím předešlo, a proto je zásadní, aby byla široké veřejnosti poskytnuta 
příležitost být v této záležitosti konzultována.

Pozměňovací návrh 31
María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy a 
obsažených v databázích předloží 
Parlamentu a Radě zprávu o závažných 
haváriích, ke kterým došlo na území 
Evropské unie, a o jejich možném vlivu 
s ohledem na účinnost stávající směrnice. 
Komise takovouto zprávu předkládá 
obecně jednou za čtyři roky. Pokud však 
dojde k havárii, která bude na základě 
vysokého počtu obětí či vážného poškození 
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životního prostředí označena za velmi 
závažnou, vypracuje se zpráva s cílem 
předejít dalším možným škodám.

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby příslušníci 
dotčené veřejnosti měli možnost dosáhnout 
v souladu s článkem 6 směrnice 2003/4/ES 
přezkoumání aktů nebo nečinnosti 
příslušného orgánu v souvislosti 
s jakoukoli žádostí o informace podle 
článku 13 nebo čl. 21 odst. 1 této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby 
v souladu s příslušnými předpisy 
vnitrostátního práva měli příslušníci 
dotčené veřejnosti možnost dosáhnout 
přezkoumání soudem nebo jiným 
nezávislým a nestranným orgánem 
zřízeným ze zákona, a mohli tak napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost 
rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti týkajících 
se případů podléhajících článku 14, 
jestliže:

Členské státy zajistí, aby příslušníci 
dotčené veřejnosti měli možnost dosáhnout 
v souladu s článkem 6 směrnice 2003/4/ES 
přezkoumání aktů nebo nečinnosti 
příslušného orgánu v souvislosti 
s jakoukoli žádostí o informace podle 
článků 5, 9, 13, 19 nebo čl. 21 odst. 1 této 
směrnice. Členské státy zajistí, aby 
v souladu s příslušnými předpisy 
vnitrostátního práva měli příslušníci 
dotčené veřejnosti možnost dosáhnout 
přezkoumání soudem nebo jiným 
nezávislým a nestranným orgánem 
zřízeným ze zákona, a mohli tak napadat 
hmotnou nebo procesní zákonnost 
rozhodnutí, aktů nebo nečinnosti týkajících 
se případů podléhajících článku 14, 
jestliže:

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Aarhuskou úmluvou o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a 
přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí má veřejnost mít přístup k 
právní ochraně a možnost právně přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost předpisů 
a opomenutí soukromých osob či veřejných orgánů. Proto by veřejnosti měl být umožněn i 
přístup k právní ochraně s ohledem na obecné závazky provozovatelů, kontrol a 
bezpečnostních zpráv.
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Pozměňovací návrh 33
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Komise do šesti měsíců od přijetí aktu, 
kterým se přizpůsobuje nařízení (ES) 
č. 1272/2008 technickému pokroku 
posoudí, zda je na základě potenciálního 
zvýšeného rizika havárie, které 
představuje určitá látka, a kritérií pro 
použití článku 4 také třeba přizpůsobit 
přílohu I.

Or. it
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Odůvodnění

Slaďování oblasti působnosti směrnice Seveso s nařízením (ES) č. 1272/2008 (CLP) by mělo s 
ohledem na to, že nařízení CLP ve své podstatě zahrnuje dynamický proces, probíhat 
nepřetržitě.

Pozměňovací návrh 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Návrh směrnice
Příloha 1 – část 2 – tabulka – řádek na konci (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Slou
pec 1

Číslo 
CAS

Slou
pec 2

Slou
pec 3

Slou
pec 1

Číslo 
CAS

Slou
pec 2

Slou
pec 3

Von
né 
silice 
a 
podo
bné 
látky 
(viz 
19a)

1000 5000

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha 1 – část 2 – tabulka – řádek na konci (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Slou
pec 1

Číslo 
CAS

Slou
pec 2

Slou
pec 3

Slou
pec 1

Číslo 
CAS

Slou
pec 2

Slou
pec 3

Rozt
ok 
chlor
nanu 

7681
-52-9

200 500
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sodn
ého, 
… % 
aktiv
ního 
chlór
u

Or. it

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 37
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Příloha 1 – poznámky k příloze I – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Za účelem stanovení kvalifikačních 
množství nepatří směsi klasifikované jako 
nebezpečné pro životní prostředí 
v oddílech E1 a E2 části 2 do oblasti 
působnosti této směrnice, pokud jsou 
balené v omezených množstvích 
(jednotlivá balení do5 l/5 kg a 
kombinovaná balení do 30 kg), jak 
uvádějí Doporučení OSN o přepravě 
nebezpečného zboží.

Or. it
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Odůvodnění

Vhodné balení je prostředkem k omezení rizika uvolnění látek do životního prostředí v 
průběhu jejich přepravy a skladování, jehož následkem by mohlo dojít k havárii. Jelikož 
výrobky balené v malých množstvích nepředstavují větší nebezpečí závažné havárie, neměly 
by být brány v úvahu při stanovování kvalifikačních množství.

Pozměňovací návrh 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Návrh směrnice
Příloha 1 – poznámky k příloze I – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19a. Vonné silice a podobné látky 
(1000/5000):
Toto ustanovení se týká vonných silic a 
podobných látek stanovených normou 
ISO 9235 s výjimkou těch, které spadají 
do kategorie 1 akutní toxicity – všechny 
cesty expozice, kategorie 2 – všechny cesty 
expozice a kategorie 3 – dermální a 
inhalační cesta (viz poznámka 7) a do 
kategorie 1 toxicity pro specifický cílový 
orgán (STOT) – jednorázová toxicita.

Or. fr

Odůvodnění

Prahové hodnoty nebezpečnosti pro vodní prostředí neodrážejí klasifikační změny v nařízení 
(ES) č. 1272/2008. Prahové hodnoty 1000 / 5000 by byly vhodnější pro produkty 
zemědělského původu balené a skladované v sudech o objemu 180kg, u nichž nehrozí 
nebezpečí dominového efektu, pokud jsou skladovány v jediném uzavřeném prostoru. Mnoho 
podniků –  z velké části malé a střední podniky, jež se specializují na výrobu, skladování, 
distribuci či míchání vonných silic – by jinak patřilo do rámce ustanovení Seveso, přičemž by 
nepředstavovalo žádné nové nebezpečí závažných havárií.


