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Poprawka 21
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Skutki poważnych awarii mogą być 
odczuwalne poza granicami, zaś koszty 
środowiskowe i ekonomiczne awarii 
ponosi nie tylko zakład, w którym doszło 
do takiej awarii, ale również dane państwo 
członkowskie. Niezbędne jest zatem 
podjęcie środków, które zapewnią wysoki 
poziom ochrony w całej Unii.

(6) Skutki poważnych awarii mogą być 
odczuwalne poza granicami, zaś koszty 
środowiskowe i ekonomiczne awarii 
ponosi nie tylko zakład, w którym doszło 
do takiej awarii, ale również dane państwo 
członkowskie. Niezbędne jest zatem 
podjęcie środków, które zapewnią wysoki 
poziom ochrony w całej Unii, a także 
zacieśnienie współpracy między 
państwami członkowskimi, a tym samym 
między władzami regionalnymi i 
lokalnymi, aby zapobiegać awariom, 
mającym transgraniczne skutki i zapewnić 
skoordynowaną reakcję w razie poważnej 
awarii.

Or. es

Poprawka 22
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Aby ułatwiać dostęp do informacji na 
temat środowiska naturalnego, zgodnie z 
konwencją z Aarhus o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, która została zatwierdzona w 
imieniu Unii decyzją Rady 2005/370/WE z 
dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej 

(16) Aby ułatwiać dostęp do informacji na 
temat środowiska naturalnego, zgodnie z 
konwencją z Aarhus o dostępie do 
informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska, która została zatwierdzona w 
imieniu Unii decyzją Rady 2005/370/WE z 
dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia 
w imieniu Wspólnoty Europejskiej 
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Konwencji o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska9, należy 
poprawić poziom i jakość informacji 
udostępnianych społeczeństwu. W 
szczególności osoby, które mogą być 
narażone na skutki poważnej awarii, 
powinny uzyskać wystarczające informacje 
o właściwych działaniach, które należy 
podjąć w takiej sytuacji. Poza aktywnym 
udzielaniem informacji na bieżąco bez 
konieczności zgłaszania stosownych 
wniosków przez społeczność oraz nie 
wykluczając innych form 
rozpowszechniania informacji, należy 
udostępnić na stałe i aktualizować takie 
informacje na stronach internetowych. 
Jednocześnie powinny istnieć odpowiednie 
gwarancje poufności w celu rozwiązania 
problemów związanych między innymi z 
bezpieczeństwem.

Konwencji o dostępie do informacji, 
udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska9, należy 
poprawić poziom i jakość informacji 
udostępnianych społeczeństwu. W 
szczególności osoby, które mogą być 
narażone na skutki poważnej awarii, 
powinny uzyskać wystarczające informacje 
o właściwych działaniach, które należy 
podjąć w takiej sytuacji. Poza aktywnym 
udzielaniem informacji na bieżąco bez 
konieczności zgłaszania stosownych 
wniosków przez społeczność oraz nie 
wykluczając innych form 
rozpowszechniania informacji, należy 
udostępnić na stałe i aktualizować takie 
informacje na stronach internetowych. Aby 
osiągnąć większą przejrzystość, bardziej 
szczegółowe i wszechstronne informacje, 
między innymi w formie dokumentacji, 
powinny być udostępniane na żądanie.
Jednocześnie powinny istnieć odpowiednie 
gwarancje poufności w celu rozwiązania 
problemów związanych między innymi z 
bezpieczeństwem.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp – z zachowaniem gwarancji poufności – do dodatkowych informacji lub dokumentów 
na żądanie każdej osoby fizycznej lub prawnej zwiększyłby przejrzystość oraz publiczne 
zaufanie do bezpieczeństwa instalacji przemysłowych.

Poprawka 23
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Po każdym dostosowaniu 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1272/2008 
do postępu technicznego należy dokonać 
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systematycznej oceny konieczności 
dostosowania załącznika I niniejszej
dyrektywy.  Zapewni to funkcjonalne 
powiązanie tych dwóch tekstów 
ustawodawczych, przy jednoczesnym 
zachowaniu wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska.

Or. it

Uzasadnienie

Dostosowywanie zakresu stosowania dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 (CLP) powinno stać się procesem ciągłym, ponieważ ze względu na swój 
charakter rozporządzenie CLP wiąże się z procesem dynamicznym.

Poprawka 24
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) eksploatacji (badania, wydobycia i 
przetwarzania) kopalin w kopalniach, 
kamieniołomach lub za pomocą 
odwiertów, z wyjątkiem podziemnego 
magazynowania gazu w warstwach 
naturalnych i nieeksploatowanych 
kopalniach oraz z wyjątkiem chemicznych 
i cieplnych procesów przetwarzania i 
składowania powiązanych z tymi 
operacjami, które dotyczą substancji
niebezpiecznych, zgodnie z definicją 
przedstawioną w załączniku I;

e) eksploatacji (badania, wydobycia i 
przetwarzania) kopalin w kopalniach, 
kamieniołomach lub za pomocą 
odwiertów, z wyjątkiem podziemnego 
magazynowania gazu w warstwach 
naturalnych, kawernach solnych i 
nieeksploatowanych kopalniach oraz z 
wyjątkiem chemicznych i cieplnych 
procesów przetwarzania i składowania 
powiązanych z tymi operacjami, które 
dotyczą substancji niebezpiecznych, 
zgodnie z definicją przedstawioną w 
załączniku I;

Or. it

Uzasadnienie

Zgodnie z tekstem proponowanym przez Komisję dyrektywa obejmuje jedynie magazynowanie 
w warstwach naturalnych lub w nieeksploatowanych kopalniach, natomiast magazynowanie 
w kawernach solnych pozostaje wyłączone z zakresu dyrektywy. Taka sytuacja powoduje stan 
nierównowagi konkurencyjnej między formami magazynowania objętymi przez dyrektywę i 
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wyłączonymi z jej zakresu, co jest szczególnie szkodliwe dla państw członkowskich, które nie 
posiadają kawern solnych. 

Poprawka 25
María Irigoyen Pérez

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, były zrozumiałe, przejrzyste i stale 
dostępne dla społeczności, w tym w 
formacie elektronicznym. Przeglądu i w 
razie konieczności aktualizacji informacji 
dokonuje się co najmniej raz w roku.

Or. es

Poprawka 26
Antonyia Parvanova

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, były stale dostępne dla społeczności, w 
tym w formacie elektronicznym. Przeglądu 
i w razie konieczności aktualizacji 
informacji dokonuje się co najmniej raz w 
roku. Na żądanie każdej osoby fizycznej 
lub prawnej i zgodnie z art. 21 niniejszej 
dyrektywy państwa członkowskie 
zapewniają tym osobom dostęp do bardziej 
szczegółowych i dodatkowych informacji 
wykraczających poza informacje, o 
których mowa w załączniku V.

Or. en
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Uzasadnienie

Każda osoba fizyczna lub prawna powinna mieć na żądanie dostęp – z zachowaniem 
gwarancji poufności określonych w art. 21 – do dodatkowych dokumentów innych niż 
dokumenty, o których mowa w załączniku V, takich jak pełne sprawozdania z inspekcji 
przeprowadzanych na podstawie art. 19.

Poprawka 27
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wszystkie osoby, na które może mieć 
wpływ poważna awaria, regularnie i w 
najbardziej odpowiedniej formie 
otrzymują, bez konieczności ubiegania się 
o to, informacje dotyczące środków 
bezpieczeństwa i wymaganego zachowania 
w sytuacji awaryjnej;

a) wszystkie osoby, na które może mieć 
wpływ poważna awaria, regularnie i w 
najbardziej odpowiedniej formie 
otrzymują, bez konieczności ubiegania się 
o to, zrozumiałe i przejrzyste informacje 
dotyczące środków bezpieczeństwa i 
wymaganego zachowania w sytuacji 
awaryjnej;

Or. es

Poprawka 28
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) raport bezpieczeństwa był udostępniony 
publicznie na żądanie z zastrzeżeniem art. 
21 ust. 3; jeżeli art. 21 ust. 3 ma 
zastosowanie, udostępniany jest zmieniony 
raport w postaci nietechnicznego 
podsumowania, które powinno zawierać co 
najmniej ogólne informacje dotyczące 
zagrożeń poważnymi awariami, 
potencjalnych skutków i wymaganego 
zachowania w sytuacji awaryjnej;

b) raport bezpieczeństwa był udostępniony 
publicznie na żądanie z zastrzeżeniem art. 
21 ust. 3; jeżeli art. 21 ust. 3 ma 
zastosowanie, udostępniany jest zmieniony 
raport w postaci nietechnicznego 
podsumowania, które powinno zawierać co 
najmniej ogólne informacje dotyczące 
zagrożeń poważnymi awariami, 
potencjalnych skutków dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska naturalnego oraz
wymaganego zachowania w sytuacji 
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awaryjnej;

Or. es

Poprawka 29
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie zdecyduje, że zakład 
znajdujący się przy granicy innego państwa 
członkowskiego nie stwarza żadnego 
zagrożenia poważną awarią poza jego 
granicami dla celów art. 11 ust. 6, a zatem 
nie jest konieczne sporządzenie 
zewnętrznego planu awaryjnego 
wynikającego z art. 11 ust. 1, informuje o 
tym inne państwo członkowskie.

5. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie zdecyduje, że zakład 
znajdujący się przy granicy innego państwa 
członkowskiego nie stwarza żadnego 
zagrożenia poważną awarią poza jego 
granicami dla celów art. 11 ust. 6, a zatem 
nie jest konieczne sporządzenie 
zewnętrznego planu awaryjnego 
wynikającego z art. 11 ust. 1, informuje 
inne państwo członkowskie o tej decyzji 
oraz o przesłankach jej podjęcia.

Or. en

Poprawka 30
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) raport bezpieczeństwa sporządzany 
na podstawie art. 9.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ raporty bezpieczeństwa stanowią podstawowy sposób wykazania, że określono 
zagrożenia poważną awarią i prawdopodobne scenariusze poważnych awarii oraz że podjęto 
konieczne środki, aby zapobiec takim awariom, bardzo ważne jest zapewnienie społeczeństwu 
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możliwości wyrażenia opinii w tej kwestii. 

Poprawka 31
María Irigoyen Pérez

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 20a
Na podstawie informacji przekazanych 
przez państwa członkowskie i informacji 
zawartych w bazach danych Komisja 
przedstawia Parlamentowi i Radzie 
sprawozdanie w sprawie poważnych
awarii, które wystąpiły na terytorium Unii 
Europejskiej, i ich ewentualnego 
znaczenia dla skuteczności niniejszej 
dyrektywy. Komisja przedstawia takie 
sprawozdania co cztery lata. Niemniej 
jednak w razie awarii określonej jako 
bardzo poważna z uwagi na liczbę ofiar 
lub poważne szkody dla środowiska, 
opracowane zostaje sprawozdanie w celu 
zapobieżenia ewentualnym nowym 
szkodom;

Or. es

Poprawka 32
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, aby 
członkowie zainteresowanej społeczności 
mieli możliwość ubiegania się, zgodnie z 
art. 6 dyrektywy 2003/4/WE, o kontrolę 
działań lub zaniechań właściwych organów 
w związku z wnioskiem o informacje na 

Państwa członkowskie dbają, aby 
członkowie zainteresowanej społeczności 
mieli możliwość ubiegania się, zgodnie z 
art. 6 dyrektywy 2003/4/WE, o kontrolę 
działań lub zaniechań właściwych organów 
w związku z wnioskiem o informacje na 
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mocy art. 13 lub art. 21 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy. Państwa członkowskie dbają, 
aby zgodnie z właściwym krajowym 
systemem prawnym członkowie 
zainteresowanej społeczności mieli dostęp 
do procedury odwoławczej przed sądem 
lub innym niezależnym i bezstronnym 
organem ustanowionym na mocy prawa w 
celu zakwestionowania materialnej lub 
proceduralnej legalności decyzji, działań 
lub zaniechań objętych art. 14, jeżeli:

mocy art. 5, 9, 13, 19 lub art. 21 ust. 1 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie dbają, aby zgodnie z 
właściwym krajowym systemem prawnym 
członkowie zainteresowanej społeczności 
mieli dostęp do procedury odwoławczej 
przed sądem lub innym niezależnym i 
bezstronnym organem ustanowionym na 
mocy prawa w celu zakwestionowania 
materialnej lub proceduralnej legalności 
decyzji, działań lub zaniechań objętych art. 
14, jeżeli:

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z konwencją z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska 
społeczeństwo ma dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz może zgodnie z prawem 
dokonywać kontroli legalności pod względem proceduralnym i merytorycznym działań i 
zaniechań ze strony osób prywatnych lub organów publicznych. W związku z tym 
społeczeństwo powinno również mieć dostęp do sprawiedliwości w zakresie ogólnych 
obowiązków operatorów, inspekcji i raportów bezpieczeństwa.

Poprawka 33
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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).

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 lub zdrowia publicznego i 
spełniających wszelkie wymogi prawa 
krajowego uważa się za dostateczny do 
celów ust. 2 lit. a).

Or. en
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Poprawka 34
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1

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 załączników I-VII do 
postępu technicznego, Komisja jest 
upoważniona do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 24.

W ciągu sześciu miesięcy po przyjęciu 
zmian do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 w celu dostosowania go do 
postępu technicznego, Komisja ocenia, czy 
w związku z ewentualnym zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia awarii związanej z 
daną substancją oraz po uwzględnieniu 
kryteriów stosowania art. 4 , należy 
również dostosować załącznik I.

Or. it

Uzasadnienie

Dostosowywanie zakresu stosowania dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 (CLP) i jego aktualizacji powinno stać się procesem ciągłym, ponieważ 
rozporządzenie CLP jest z uwagi na swój charakter procesem dynamicznym.

Poprawka 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część 2 – tabela – wiersz ostatni (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolu
mna 
1

Num
er 
CAS

Kolu
mna 
2

Kolu
mna 
3

Kolu
mna 
1

Num
er 
CAS

Kolu
mna 
2

Kolu
mna 
3

Olejk
i 

1000 5000
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etery
czne 
i 
podo
bne 
subst
ancje 
(uwa
ga 
19a) 

Or. fr

Poprawka 36
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – część 2 – tabela – wiersz ostatni (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Kolu
mna 
1

Num
er 
CAS

Kolu
mna 
2

Kolu
mna 
3

Kolu
mna 
1

Num
er 
CAS

Kolu
mna 
2

Kolu
mna 
3

Rozt
wór 
podc
hlory
nu 
sodo
wego 
…% 
Cl 
akty
wny

7681
-52-9

200 500

Or. it

Uzasadnienie

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 
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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.

Poprawka 37
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – uwagi do załącznika 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4 a. Przy ustalaniu ilości progowych 
mieszaniny mieszczące się w kategorii 
niebezpiecznych dla środowiska w 
sekcjach E1 i E2 - część 2. nie są objęte 
niniejszą dyrektywą, gdy są one 
opakowane w ograniczonych ilościach 
(opakowanie pojedyncze do 5 litrów/5kg 
oraz opakowanie łączone do 30 kg), 
zgodnie z zaleceniami ONZ dotyczącymi 
transportu towarów niebezpiecznych.

Or. it

Uzasadnienie

Opakowanie stanowi sposób na ograniczenie ryzyka przypadkowego uwalniania substancji 
do środowiska, zarówno przy transporcie, jak i magazynowaniu. Jako że produkty opakowane 
w małych ilościach nie stanowią istotnego zagrożenia poważną awarią, nie powinny one być 
brane pod uwagę przy ustalaniu ilości progowych.

Poprawka 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik 1 – uwagi do załącznika 1 – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

19a. Olejki eteryczne i podobne substancje 
(1000/5000)
Ma zastosowanie do olejków eterycznych i 
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podobnych substancji określonych w 
normie ISO 9235 z wyjątkiem substancji 
mieszczących się w kategorii 1 – Ostro 
toksyczne, wszystkie drogi narażenia, w 
kategorii 2 –  wszystkie drogi narażenia, w 
kategorii 3 – naniesienie na skórę i droga 
pokarmowa (zob. uwaga 7), 
sklasyfikowanych jako substancje o 
działaniu toksycznym na organy docelowe 
– narażenie jednorazowe, kategoria 1.    

Or. fr

Uzasadnienie

Wartości progowe określone dla substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego nie 
uwzględniają zmian klasyfikacji w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008. Wartości progowe 
1000/5000 (w tonach) byłyby bardziej odpowiednie dla tych produktów pochodzenia 
rolniczego pakowanych i przechowywanych w beczkach o wadze 180 kg netto, dzięki czemu 
wyeliminowane jest ryzyko efektu domina pod warunkiem, że są one przechowywane w jednej 
szczelnie zabezpieczonej strefie. Wiele przedsiębiorstw, często MŚP specjalizujących się w 
produkcji, składowaniu, dystrybucji lub mieszaniu olejków eterycznych, zostałoby 
sklasyfikowanych zgodnie z przepisami Seveso, nie stwarzając nowego ryzyka wystąpienia 
poważnych awarii.  


