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Изменение 30
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Големите аварии често имат тежки 
последствия, както е известно от случаи 
като Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse и Buncefield. Освен 
това, въздействието може да засегне 
територии отвъд националните граници. 
Това подчертава необходимостта от 
осигуряване на предприемането на 
подходящи предпазни действия за 
осигуряване на високо ниво на защита в 
целия ЕС за гражданите, обществата и 
околната среда.

(2) Големите аварии често имат тежки 
последствия, както е известно от случаи 
като Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse и Buncefield. Освен 
това, въздействието може да засегне 
територии отвъд националните граници. 
Това подчертава необходимостта от 
осигуряване на предприемането на 
подходящи предпазни действия за 
осигуряване на високо ниво на защита в 
целия ЕС за гражданите, обществата и 
околната среда. Следователно трябва 
да се поддържа високо ниво на защита 
и, ако е възможно, да се повишава.

Or. lt

Изменение 31
Patrizia Toia

Предложение за директива
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Големите аварии често се 
предизвикват от предприятия 
подизпълнители или са свързани с 
тях.

Or. it
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Изменение 32
Juozas Imbrasas

Предложение за директива
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Поради това е уместно Директива 
96/82/ЕО да бъде заменена, за да се 
осигури поддържане и по-нататъшно 
подобряване на съществуващите нива на 
защита, чрез подобряване на 
ефикасността и ефективността на 
разпоредбите, и където е възможно – да 
се намали ненужната административна 
тежест посредством рационализиране 
или опростяване, без да се засяга 
безопасността. В същото време новите 
разпоредби следва да са ясни, 
последователни и лесни за разбиране, за 
да се спомогне подобряването на 
прилагането и привеждането в 
изпълнение.

(4) Поради това е уместно Директива 
96/82/ЕО да бъде заменена, за да се 
осигури поддържане и по-нататъшно 
подобряване на съществуващите нива на 
защита, чрез подобряване на 
ефикасността и ефективността на 
разпоредбите, и където е възможно – да 
се намали ненужната административна 
тежест посредством рационализиране 
или опростяване, без да се засяга 
безопасността. В същото време новите 
разпоредби следва да са ясни, 
последователни и лесни за разбиране, за 
да се спомогне за подобряването на 
прилагането и привеждането им в 
изпълнение, а нивото на опазване на 
здравето и околната среда да се 
запази най-малкото на същото 
равнище или да се увеличи.

Or. lt

Изменение 33
Rolandas Paksas

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 

(6) Големите аварии могат да имат 
трансгранични последствия, а 
екологичната и икономическата цена на 
авариите се понася не само от 
засегнатото предприятие, но и от 
съответните държави-членки. По тази 
причина е необходимо да се 
разработят и приложат мерки за 
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защита в целия ЕС. сигурност и намаляване на риска, 
гарантиращи високо ниво на защита в 
целия ЕС, за да се избегнат възможни 
аварии и да се намали техният брой и 
рискът от възможни последствия. 
Държавите-членки следва, доколкото 
е възможно, да обменят помежду си 
най-добри практики.

Or. lt

Изменение 34
Patrizia Toia

Предложение за директива
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Операторите следва да имат общо 
задължение да вземат всички необходими 
мерки за предотвратяване на големи 
аварии и за смекчаване на последствията 
от тях. Когато в предприятията 
съществуват опасни вещества над 
определени количества, операторът 
следва да предостави на компетентния 
орган достатъчно информация, която да 
му позволи да идентифицира 
предприятието, съществуващите опасни 
вещества и потенциалните опасности. 
Операторът също следва да изготви и 
изпрати до орган описание на политика за 
предотвратяване на големи аварии, 
установяваща цялостния подход и мерки 
на оператора за контролиране на 
опасностите от големи аварии, 
включително подходящи системи за 
управление на безопасността.

(11) Операторите следва да имат 
общо задължение да вземат 
всички необходими мерки за 
предотвратяване на големи аварии 
и за смекчаване на последствията 
от тях. Когато в предприятията 
съществуват опасни вещества над 
определени количества, 
операторът следва да предостави 
на компетентния орган 
достатъчно информация, която да 
му позволи да идентифицира 
предприятието, съществуващите 
опасни вещества и потенциалните 
опасности. Операторът също 
следва да изготви и изпрати до 
орган описание на политика за 
предотвратяване на големи 
аварии, установяваща, освен 
предприятията 
подизпълнители, цялостния
подход и мерки на оператора за 
контролиране на опасностите от 
големи аварии, включително 
подходящи системи за управление 
на безопасността.
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Or. it

Изменение 35
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Операторите следва да бъдат в 
състояние да докажат способността 
си да преодоляват последиците от 
авария, включваща опасни вещества, 
например чрез специфичен 
застрахователен договор, подписан в 
платежоспособно предприятие или 
чрез подходящо ниво на собствен 
капитал. Това съображение следва да 
бъде взето предвид, за да може 
последиците от авария, включваща 
опасни вещества, да не тежат върху 
публичните разходи и да бъдат 
включени в покриването на 
разходите.

Or. fr

Изменение 36
Patrizia Toia

Предложение за директива
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) За да се намали рискът от 
големи аварии и от „ефект на 
доминото“, е необходимо да се вземат 
надлежно под внимание 
взаимодействията между 
природните източници на опасност, 
свързани с местоположението на 
предприятието или инсталацията, и 
източниците, свързани с 
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използваните в тях технологии.

Or. it

Изменение 37
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се осигури по-голяма защита 
на жилищни райони, значително 
използвани обществени места и 
околната среда, включително райони от 
особен природозащитен интерес или с 
по-голяма уязвимост, необходимо е 
политиките за използването на земята 
или останалите съответни политики, 
прилагани в държавите-членки, да 
отчитат нуждата от спазване в 
дългосрочен план на подходящо 
отстояние между такива райони и 
предприятия, пораждащи такива 
опасности, а когато става дума за 
изградени вече предприятия, да се 
предприемат допълнителни технически,
мерки така че рискът за хората да не 
нараства. При вземането на решения 
следва да се има предвид достатъчно 
информация за рисковете и технически 
консултации по отношение на тези 
рискове. Когато е възможно, с цел 
намаляване на административната 
тежест, процедурите следва да се 
интегрират с такива съгласно други 
законодателни документи на ЕС.

(15) За да се осигури по-голяма защита 
на жилищни райони, значително 
използвани обществени места и 
околната среда, включително райони от 
особен природозащитен интерес или с 
по-голяма уязвимост, необходимо е 
политиките за използването на земята 
или останалите съответни политики, 
прилагани в държавите-членки, да 
отчитат нуждата от спазване в 
дългосрочен план на подходящо 
отстояние между такива райони и 
предприятия, пораждащи такива 
опасности, а когато става дума за 
изградени вече предприятия, да се 
предприемат допълнителни технически
мерки, така че рискът за хората да не 
нараства. При вземането на решения 
следва да се има предвид достатъчно 
информация за рисковете и технически 
консултации по отношение на тези 
рискове. Когато е възможно, с цел 
намаляване на административната 
тежест, особено за малките и 
средните предприятия, процедурите и 
мерките следва да се интегрират с 
такива съгласно други релевантни
законодателни актове на ЕС.

Or. en
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Изменение 38
Rolandas Paksas

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се осигури вземането на 
адекватни мерки за реагиране при 
голяма авария, операторът следва 
незабавно да информира компетентните 
органи и да предаде необходимата им 
информация, за да оценят въздействието 
на аварията.

(19) За да се осигури вземането на 
адекватни мерки за реагиране при 
голяма авария, операторът следва 
незабавно да информира компетентните 
органи и да предаде необходимата им 
информация, за да оценят въздействието 
на аварията върху човешкото здраве, 
имуществото и околната среда, 
както и да предотвратят повторна 
авария.

Or. lt

Изменение 39
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се осигури вземането на 
адекватни мерки за реагиране при 
голяма авария, операторът следва 
незабавно да информира 
компетентните органи и да 
предаде необходимата им 
информация, за да оценят 
въздействието на аварията.

(19) За да се осигури вземането на 
адекватни мерки за реагиране при 
голяма авария, операторът следва 
незабавно да информира 
компетентните органи и 
местните органи и да предаде 
необходимата им информация, за 
да оценят въздействието на 
аварията.

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.
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Изменение 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Системно оценяване на 
необходимостта да се адаптира 
приложение I към настоящата 
директива следва да се извърши след 
адаптиранията към техническия 
прогрес на Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008. Това следва да гарантира 
работеща връзка между двата 
законодателни акта, като в същото
време бъде запазено високо ниво на 
защита за човешкото здраве и 
околната среда.

Or. fr

Изменение 41
Edit Herczog

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Системно оценяване на 
необходимостта да се адаптира 
приложение I към настоящата 
директива следва да се извърши след 
адаптиранията към техническия 
прогрес на Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008. Това следва да гарантира 
работеща връзка между двата 
законодателни акта, като в същото 
време бъде запазено високо ниво на 
защита за човешкото здраве и 
околната среда.
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Or. en

Обосновка

Адаптиране на обхвата на Директивата „Севезо“ към Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(КЕО) следва да се превърне в текущ процес, тъй като поради своето естество КЕО е 
динамичен процес.

Изменение 42
Vicky Ford

Предложение за директива
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Системно оценяване на 
необходимостта да се адаптира 
приложение I към настоящата 
директива следва да се извърши след 
адаптиранията към техническия 
прогрес на Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008, за да се гарантира 
работеща връзка между двата 
законодателни акта.

Or. en

Обосновка

Адаптиране на обхвата на Директивата „Севезо“ към Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(КЕО) следва да се превърне в текущ процес, тъй като поради своето естество КЕО е 
динамичен процес.

Изменение 43
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Комисията следва да има 
правомощия да приема делегирани
актове в съответствие с член 290 от 

(23) За да се адаптира настоящата 
директива към техническия и 
научния прогрес, правомощието за 
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Договора, във връзка с приемането на 
критерии за дерогации и изменения на 
приложенията към настоящата 
директива.

приемане на актове в съответствие с 
член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз следва да бъде делегирано на 
Комисията във връзка с измененията 
към приложение I, част 3 и 
приложения II до VI към настоящата 
директива. От особено значение е 
Комисията да проведе съответните 
консултации в хода на 
подготвителната работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да гарантира едновременно, 
навременно и подходящо предаване на 
съответните документи на 
Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Това изменение е съгласувано със съображението към новите стандартни клаузи 
относно делегираните актове. Освен това то пояснява, че следва да бъде възможно 
да се измени приложение I, част 3 (която изменя обхвата, но само за много 
специфични положения) и приложения II до VI чрез делегирани актове. Въпреки това 
измененията към приложение I, части 1 и 2 и към приложение VII могат да имат 
голямо въздействие върху обхвата и следователно следва да бъдат разглеждани чрез 
обикновената законодателна процедура.

Изменение 44
Marian-Jean Marinescu

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 

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

определени в приложение I;

Or. en

Изменение 45
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Допълнителното разширяване на 
обхвата на настоящата директива 
следва да бъде предшествано от 
оценка на въздействието.

Or. en

Изменение 46
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „ново предприятие“ означава 
предприятие, което е новопостроено 
или все още не е влязло в експлоатация;

4. „ново предприятие“ означава 
предприятие, което влиза в 
експлоатация след 31 май 2015 г.;

Or. en

Изменение 47
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 3 – точка 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. „ново предприятие“ означава 
предприятие, което е новопостроено 
или все още не е влязло в експлоатация;

4. „ново предприятие“ означава 
предприятие, което все още не е влязло 
в експлоатация;

Or. fr

Обосновка

Позоваването на „новопостроено“ е много неясно и може да доведе до различия в 
тълкуването.

Изменение 48
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 3 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „инсталация“ означава техническа 
единица в рамките на предприятието, в 
която се произвеждат, използват, 
обработват или складират (включително 
подземно) опасни вещества, и която 
включва цялото оборудване, структури, 
канализации, машини, инструменти, 
частни железопътни коловози, докове, 
кейове за разтоварване, които 
обслужват на инсталацията, диги, 
складове или подобни структури, 
плаващи или не, необходими за 
работата на инсталацията;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. fr

Обосновка

(Не се отнася за българския текст.)

Изменение 49
Marian-Jean Marinescu
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Предложение за директива
Член 3 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. „подходящо безопасно 
отстояние“ означава минималното 
отстояние, от което никакви 
евентуални отрицателни влияния не 
могат да бъдат регистрирани за 
човешкото здраве и околната среда в 
случай на голяма авария;

Or. en

Изменение 50
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 – точка 18a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18а. „опасни зони“ означава зони с 
риск от смърт или необратими щети 
в случай на авария;

Or. fr

Изменение 51
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 3 – точка 18б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18б. „ефект на доминото“ означава 
вероятността от настъпване на 
голяма авария в дадено предприятие, 
причинена от друга авария в 
околностите на предприятието или в 
друго предприятие, или на място, 
което не попада в обхвата на 
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настоящата директива.

Or. en

Изменение 52
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 3 – точка 18б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18б. „защитени зони“ означава зони 
със значителен риск за здравето.

Or. fr

Изменение 53
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е установено, въз основа на 
критериите, посочени в параграф 4 на 
настоящия член, че определени 
вещества, обхванати от приложение I, 
части 1 или 2, не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария, по-
специално поради своята физическа 
форма, свойства, класификация, 
концентрация или стандартна опаковка, 
Комисията може да посочи тези 
вещества в приложение I, част 3 чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 24.

1. Когато е установено, въз основа на 
критериите, установени в приложение 
VII към настоящата директива, че 
определени вещества или смеси, 
обхванати от приложение I, части 1 или 
2, при определени условия, не са в 
състояние да създадат опасност от 
голяма авария, поради своята физическа 
форма, свойства, класификация, 
концентрация или стандартна опаковка, 
и по този начин следва да се ползват 
от дерогация, Комисията може да 
приеме делегирани актове в 
съответствие с член 24 с цел да
посочи тези вещества и смеси заедно с 
приложимите условия в приложение I, 
част 3.

Or. en
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Обосновка

Следва да се поясни, че параграф 1 няма за цел да изключи изцяло вещества и смеси от 
обхвата, а е предназначен за случаите, в които вещества и смеси при ясно определени 
условия не са в състояние да създадат опасност от голяма авария поради своята 
физическа форма, свойства, класификация, концентрация или стандартна опаковка.
Веществата и смесите са само предмет на дерогация, доколкото условията, посочени 
в приложение I, част 3, са изпълнени. Тъй като това ще се отнася до много 
специфични положения, би било приемливо да се използват делегирани актове.

Изменение 54
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е установено по начин, 
удовлетворяващ компетентния орган,
въз основа на критериите, посочени в 
параграф 4 на настоящия член, че 
определени вещества, налични в 
отделно предприятие или някакви части 
от него и посочени в приложение I, 
части 1 или 2, не са в състояние да 
създадат опасност от голяма авария 
поради специфичните условия в 
предприятието, като естеството на 
опаковките и начина на съхранение на 
веществото или местоположението и 
съответните количества, държавата-
членка към която е този 
компетентен орган може да реши да 
не прилага изискванията, установени в 
членове 7 до 19 от настоящата 
директива спрямо въпросното 
предприятие.

3. Без да се накърняват разпоредбите 
на параграф 1, когато е установено въз 
основа на критериите, посочени в 
приложение VII, че определени 
вещества, налични в отделно 
предприятие или някакви части от него 
и посочени в приложение I, части 1 или 
2, не са в състояние да създадат 
опасност от голяма авария поради 
специфичните условия в предприятието
по отношение на естеството на 
опаковките и начина на съхранение на 
веществото или местоположението и 
съответните количества, 
компетентният орган на 
съответната държава-членка може 
да реши да не прилага изискванията, 
установени в член 9, член 10, буква б), 
член 11 и член 13, параграф 2 от 
настоящата директива спрямо 
въпросното предприятие.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид, че параграф 1 позволява дерогации на равнище ЕС за определени 
вещества само при определени обстоятелства, член 4, параграф 3 позволява на 
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компетентния орган на държавата-членка да разреши дерогации на равнище отделно 
предприятие. Тъй като нивото на защита не следва да намалява, се предлага да се 
запазят във всички случаи поне изискванията с по-ниско ниво и да се позволят 
дерогации само относно изискванията за информация за предприятия с по-високо 
ниво.

Изменение 55
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията веднъж годишно препраща 
за сведение списъците, споменати във 
втората алинея на настоящия параграф, 
до форума, посочен в член 17, параграф 
2.

Комисията редовно препраща за 
сведение списъците, споменати във 
втората алинея на настоящия параграф, 
до форума, посочен в член 17, параграф 
2.

Or. en

Изменение 56
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. До 30 юни 2012 г. Комисията 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 24 за 
установяване на критерии, които 
съответно да се използват за целите 
на параграфи 1 и 3 на настоящия член 
и за изменение на приложение VII 
съобразно с това.

заличава се

Or. en

Обосновка

Тъй като критериите в приложение VII определят обхвата на дерогациите в член 4, 
параграфи 1 и 3, те формират основна част от настоящата директива. 
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Следователно те не следва да бъдат установявани чрез делегирани актове. Не е 
приемливо приложението да се остави напълно празно по време на законодателната 
процедура. Предложеното изменение към приложение VII включва съществуващите 
критерии, както е посочено в Решение 98/433/ЕО на Комисията от 26 юни 2008 г. 
Комисията е приканена да представи предложение за нови критерии, така че те все 
още да могат да бъдат включени в основния акт.

Изменение 57
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 4 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно, Комисията може да 
посочи веществата съгласно първата 
алинея на настоящия параграф, в 
приложение I, части 1 или 2, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член 24.

В случай че Комисията счита, че
непосочено опасно вещество, което 
поражда мярка, както е посочено в
първата алинея на настоящия параграф, 
следва да бъде посочено в приложение 
I, части 1 или 2, тя представя
законодателно предложение за тази 
цел на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

За разлика от параграф 1, където става въпрос за много специфични добре определени 
случаи, допълването на вещества към части 1 или 2 би могло да доведе до значително 
разширяване на обхвата, с потенциално голямо икономическо въздействие. Тъй като 
държавите-членки могат да предприемат съответни мерки, ако считат, че опасно 
вещество представлява опасност от голяма авария, те ще могат да действат във 
всеки случай, ако е необходимо. Комисията ще уведоми останалите държави-членки. 
При все това промяната на обхвата за ЕС като цяло следва впоследствие да се 
извърши чрез обикновената законодателна процедура.

Изменение 58
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
изискват от оператора да изпрати 
на компетентния орган 
уведомление, съдържащо 
следната информация:

1. Държавите-членки трябва да 
изискват от оператора да изпрати 
на компетентния орган и на 
местните органи уведомление, 
съдържащо следната 
информация:

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 59
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) името, търговското наименование 
и адреса на предприятията 
подизпълнители;

Or. it

Изменение 60
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Член 6 – параграф 1 – буква жa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) способността на оператора, 
удостоверена от дирекцията на 
предприятието, за преодоляване на 
последиците от авария, включваща 
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опасни вещества.

Or. fr

Изменение 61
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Уведомлението се изпраща до 
компетентния орган в следните срокове:

2. Уведомлението се изпраща до 
компетентния орган и до 
местните органи в следните 
срокове:

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 62
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа или 
експлоатацията,

a) за новите предприятия, най-
малко шест месеца преди 
началото на строежа или 
експлоатацията,

Or. ro

Обосновка

За яснота на законодателния акт.
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Изменение 63
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Операторът незабавно уведомява 
компетентния орган за следните 
случаи:

4. Операторът незабавно 
уведомява компетентния орган и 
местните органи за следните 
случаи:

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 64
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 4, операторът периодично 
преразглежда и когато е необходимо 
обновява уведомлението, най-малко 
веднъж на всеки пет години. 
Операторът изпраща обновеното
уведомление до компетентния орган 
незабавно.

5. Без да се засягат разпоредбите 
на параграф 4, операторът 
периодично преразглежда и 
когато е необходимо обновява 
уведомлението, най-малко 
веднъж на всеки пет години. 
Операторът изпраща 
актуализираното уведомление 
до компетентния орган и до 
местните органи незабавно.

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.
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Изменение 65
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки изискват от 
оператора да състави документ, в който 
да изложи политиката си за 
предотвратяване на големи аварии (по-
нататък наричана: „ППГА“) и да 
осигури правилното ѝ изпълнение. 
ППГА се представя в писмен вид. Тя 
има за цел осигуряване на високо ниво 
на опазване на човешкото здраве и 
околната среда. Политиката е 
пропорционална на опасностите от 
големи аварии. Тя включва целите на 
оператора като цяло и принципите на 
действие, ролята и отговорността на 
управлението и обръща внимание на 
културата на безопасност по 
отношение на контрола над опасностите 
от голяма авария.

1. Държавите-членки изискват от 
оператора да състави документ, в който 
да изложи политиката си за 
предотвратяване на големи аварии (по-
нататък наричана: „ППГА“) и да 
осигури правилното ѝ изпълнение. 
ППГА се представя в писмен вид. Тя 
има за цел осигуряване на високо ниво 
на опазване на човешкото здраве и 
околната среда. Политиката е 
пропорционална на опасностите от 
големи аварии. Тя включва целите на 
оператора като цяло и принципите на 
действие, ролята и отговорността на 
управлението по отношение на контрола 
над опасностите от голяма авария.

Or. fr

Обосновка

Изразът „култура на безопасност“ не се позовава на оперативни изисквания.

Изменение 66
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ППГА се изпраща до 
компетентния орган в следните 
срокове:

2. ППГА се изпраща до компетентния 
орган и до местните органи в 
следните срокове:

Or. ro
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Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 67
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за новите предприятия, в разумен 
срок преди началото на строежа или 
експлоатацията;

a) за новите предприятия, най-
малко шест месеца преди 
началото на строежа или 
експлоатацията;

Or. ro

Обосновка

За яснота на законодателния акт.

Изменение 68
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

1. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че компетентният 
орган, като използва получената 
съгласно членове 6 и 9 
информация от операторите или 
чрез инспекции съгласно член 19, 
е длъжен да идентифицира 
всички предприятия с по-ниско и 
по-високо ниво на опасност или 
групи от такива предприятия, 
където вероятността и 
възможностите за или 

1. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че компетентният 
орган, като използва получената 
съгласно членове 6 и 9 
информация от операторите или 
чрез инспекции съгласно член 19, 
е длъжен да идентифицира 
всички предприятия с по-ниско и 
по-високо ниво на опасност или 
групи от такива предприятия, 
където вероятността и 
възможностите за или 
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последиците от големи аварии 
могат да се увеличат поради 
местоположението и близостта 
на такива предприятия, както и 
инвентара им от опасни 
вещества.

последиците от големи аварии 
могат да се увеличат поради 
местоположението, природните 
рискове, свързани с 
географското положение, и 
близостта на такива предприятия, 
както и инвентара им от опасни 
вещества.

Or. it

Изменение 69
Marian-Jean Marinescu

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че компетентният орган взема 
предвид „ефекта на доминото“ при 
изготвянето на външни планове за 
действие при извънредни ситуации.

Or. en

Изменение 70
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – точка вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да покаже как опасните и 
защитените зони, които следва да 
бъдат ограничени вътре в 
предприятието, са били установени 
въз основа на различни сценарии за 
идентифицирани големи аварии;

Or. fr
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Изменение 71
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Докладът за безопасност се изпраща 
до компетентния орган в следните 
срокове:

3. Докладът за безопасност се 
изпраща до компетентния орган 
и до местните органи в 
следните срокове:

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 72
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 9 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обновеният доклад за безопасност 
се изпраща до компетентния орган 
незабавно.

Актуализираният доклад за 
безопасност се изпраща до 
компетентния орган и до 
местните органи незабавно.

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 73
Gaston Franco



PE469.779v02-00 26/50 AM\874020BG.doc

BG

Предложение за директива
Член 11 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определените за тази цел от 
държавите-членки органи да съставят 
външен план за действие при 
извънредни ситуации относно мерките, 
които се вземат извън предприятието, в 
срок от една година от получаването от 
оператора на информацията съгласно 
буква б).

в) определените за тази цел от 
държавите-членки органи да съставят 
външен план за действие при 
извънредни ситуации относно мерките, 
които се вземат извън предприятието, в 
срок от две години от получаването от 
оператора на информацията съгласно 
буква б).

Or. fr

Обосновка

Срокът от една година е неприемлив поради естеството на необходимата работа и 
сроковете за процедурата, които не могат да се намалят (консултации с 
обществеността в рамките на два месеца, уведомяване, одобрение...) Само 
административните срокове и сроковете за консултации представляват повече от 
шест месеца.

Изменение 74
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 11 – параграф 3 – алинея 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се предоставя важна 
информация на предприятията 
подизпълнители на обекта,

Or. it

Изменение 75
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 11 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Без да се засягат задълженията на 
компетентните органи, държавите-
членки трябва да осигурят, че 
вътрешните планове за действия при 
извънредни ситуации, предвидени в 
настоящата директива, се изготвят след 
обсъждане с персонала, който работи в 
предприятието, включително със 
съответния персонал, който работи по 
дългосрочни договори за 
подизпълнителство и че се провежда 
обществено обсъждане на външните 
планове за действие при извънредни 
ситуации, когато те се изготвят или 
актуализират. Държавите-членки 
трябва да осигурят съответствие на 
общественото обсъждане с 
изискванията по член 14.

4. Без да се засягат задълженията на 
компетентните органи, държавите-
членки трябва да осигурят, че 
вътрешните планове за действия при 
извънредни ситуации, предвидени в 
настоящата директива, се изготвят 
след обсъждане с персонала, който 
работи в предприятието, 
включително със съответния 
персонал, който работи по 
дългосрочни договори за 
подизпълнителство и че с 
местните органи на 
територията, на която е 
установен обектът на 
предприятието, и с населението
се провежда обсъждане на външните 
планове за действие при извънредни 
ситуации, когато те се изготвят или 
актуализират. Държавите-членки 
трябва да осигурят съответствие на 
общественото обсъждане с 
изискванията по член 14.

Or. it

Изменение 76
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че плановете за действие при 
извънредни ситуации вътре и вън от 
предприятието се преразглеждат, 
проверяват и, когато е необходимо, 
ревизират и актуализират, 
съответно от операторите и 
определените органи, на подходящи 
интервали от време, но не по-дълги от 

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че плановете за действие при 
извънредни ситуации вътре и вън от
предприятието се преразглеждат и
проверяват на подходящи интервали от 
време, но не по-дълги от три години. 
Когато е необходимо, тези планове се 
ревизират и актуализират съответно 
от операторите и определените 
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три години. Преразглеждането 
отчита промените, които са 
настъпили във въпросните 
предприятия или в рамките на 
въпросните спасителни служби, 
новите технически познания, както и 
познанията относно реагирането при 
големи аварии.

органи.

Or. fr

Обосновка

Настоящата формулировка предполага, че актуализиране и ревизия могат да бъдат 
необходими на всеки три години, докато именно заключенията от преразглеждането 
и от годината са тези, които следва да позволят вземането на решение във връзка с 
това.

Изменение 77
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 11 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че плановете за действие при 
извънредни ситуации вътре и вън от 
предприятието се преразглеждат,
проверяват и, когато е необходимо, 
ревизират и актуализират, съответно от 
операторите и определените органи, на 
подходящи интервали от време, но не 
по-дълги от три години. 
Преразглеждането отчита промените, 
които са настъпили във въпросните 
предприятия или в рамките на 
въпросните спасителни служби, новите 
технически познания, както и 
познанията относно реагирането при 
големи аварии.

5. Държавите-членки трябва да 
осигурят, че плановете за действие при 
извънредни ситуации вътре и вън от 
предприятието се проверяват чрез 
симулационно учение в реални 
условия, провеждано най-малко 
веднъж на три години. След 
оценяването на проверката, 
плановете за действие при извънредни 
ситуации вътре и вън от 
предприятието, когато е необходимо, 
се ревизират и актуализират, съответно 
от операторите и определените органи. 
Преразглеждането отчита промените, 
които са настъпили във въпросните 
предприятия или в рамките на 
въпросните спасителни служби, новите 
технически познания, както и 
познанията относно реагирането при 
големи аварии.
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Or. fr

Изменение 78
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки осигуряват, че 
политиката им по отношение на 
използването на земята или друга 
подобна политика и процедурите за 
прилагане на тази политика отчитат 
необходимостта в дългосрочен план:

2. Държавите-членки осигуряват, че 
политиката им по отношение на 
използването на земята или друга 
подобна политика и процедурите за 
прилагане на тази политика отчитат 
необходимостта в краткосрочен и
дългосрочен план:

Or. fr

Изменение 79
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да поддържат безопасно отстояние 
между предприятията, обхванати от 
настоящата директива и жилищни 
райони, обществени сгради и площи, 
големи транспортни пътища доколкото 
е възможно, и възстановителни 
области;

a) да поддържат безопасно 
отстояние между предприятията, 
обхванати от настоящата 
директива и жилищни райони, 
обществени сгради и площи, 
големи транспортни пътища и 
възстановителни области;

Or. ro

Обосновка

За постигане на по-голяма сигурност е важно поддържането на безопасно отстояние 
между предприятията, обхванати от настоящата директива, и жилищни райони,
обществени сгради и площи, големи транспортни пътища и възстановителни зони да 
не се извършва избирателно.
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Изменение 80
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да опазват райони от особен 
природозащитен интерес или с по-
голяма уязвимост в околностите на 
предприятия, обхванати от настоящата 
директива, чрез поддържане на 
безопасно отстояние или други 
подходящи мерки, където е 
необходимо;

б) да опазват райони от особен 
природозащитен интерес или с 
по-голяма уязвимост в 
околностите на предприятия, 
обхванати от настоящата 
директива, чрез поддържане на 
безопасно отстояние или други 
подходящи мерки;

Or. ro

Обосновка

Опазването на районите от особен природозащитен интерес или с по-голяма 
уязвимост в околностите на предприятия, обхванати от настоящата директива, 
чрез поддържане на безопасно отстояние или други подходящи мерки не трябва да се 
извършва избирателно.

Изменение 81
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки осигуряват от 
страна на всички компетентни органи, 
както и органите по планирането, 
отговорни за решенията в тази област 
въвеждане на подходящи процедури за 
консултации с цел улесняване 
прилагането на политиките, 
формулирани съгласно параграф 1. 
Процедурите са предназначени да 
осигурят наличието на достатъчно 
информация от операторите относно 
рисковете, произтичащи от 
предприятието, и на техническо 

3. Държавите-членки осигуряват от 
страна на всички компетентни органи, 
както и органите по планирането, 
отговорни за решенията в тази област 
въвеждане на подходящи процедури за 
консултации, под формата на анализ 
на въздействието, като свързаните с 
него експертни документи са 
открити за извършване на справки от 
обществеността, с цел улесняване 
прилагането на политиките, 
формулирани съгласно параграф 1. 
Процедурите са предназначени да 
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становище по тези рискове, било за 
всеки отделен случай, или на обща 
основа, при вземането на решения.

осигурят наличието на достатъчно 
информация от операторите относно 
рисковете, произтичащи от 
предприятието, и на техническо 
становище по тези рискове, било за 
всички отделни случаи, или на обща 
основа, при вземането на решения.

Or. fr

Изменение 82
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки осигуряват задължение 
на операторите на предприятия с по-ниско 
ниво на опасност да предоставят, при 
искане от страна на компетентния орган, 
достатъчно информация относно 
рисковете, произтичащи от предприятието, 
необходима за целите на планиране на 
използването на земята.

Държавите-членки осигуряват 
задължение на операторите на 
предприятия с по-ниско ниво на 
опасност да предоставят, при 
искане от страна на 
компетентния орган и на 
местните органи, достатъчно 
информация относно рисковете, 
произтичащи от предприятието, 
необходима за целите на 
планиране на използването на 
земята.

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
интерес на гражданите.

Изменение 83
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите-членки гарантират, 
че предвиденият в параграф 3 анализ 
на въздействието съдържа 
оценяването на различни сценарии, 
като се вземат предвид опасностите 
от въздействие от премахване, и/или 
токсично въздействие и/или 
термично въздействие и води до 
картографиране, определящо 
различни опасни зони вътре и вън от 
предприятието. Компетентните 
органи въвеждат, въз основа на това 
картографиране, защитени зони 
извън предприятието, което се взема 
предвид при планирането на 
използването на почвите; 
операторите въвеждат, въз основа на 
това картографиране, опасните зони 
вътре в предприятието.
Обществено достъпни сгради и 
жилища не могат да бъдат 
разрешавани в защитените зони със 
значителен риск за здравето.

Or. fr

Изменение 84
Alajos Mészáros

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, части 1 и 2, да е постоянно достъпна 
за обществеността, включително в 
електронен формат, и информацията, 
посочена в приложение V, част 3, да 
бъде предоставяна на 
обществеността при поискване. 
Информацията се преразглежда и когато 
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е необходимо се актуализира, поне 
веднъж годишно.

Or. en

Обосновка

Относно докладите от инспекции и списъка на опасните вещества, може да има 
икономически съображения и съображения за сигурност единствено за предоставяне 
на информацията на обществеността при поискване. След това държавите-членки 
могат сами да решат дали считат за подходящо да изискват от операторите да 
пускат тази информация и в интернет. Както е посочено в измененията към 
приложение V, операторите следва да бъдат задължени да обясняват опасните 
вещества на разбираем език в интернет и да посочват кога дадено предприятие е 
било проверявано и кога докладите от инспекции са били поискани.

Изменение 85
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Член 13 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите-членки гарантират, 
че операторите организират веднъж 
годишно, в рамките на политика на 
прозрачност и съгласуване, сесия за 
обмен на информация и експертен 
опит относно въпросите за 
управлението на предприятието в 
рамките на местната комисия по 
информиране, която обединява пет 
колегии: местна администрация, 
избрани местни органи, 
представители на персонала, 
граждански сдружения и 
представители на живеещите в 
близост и оператора; в случай на 
няколко инсталации, разположени в 
една и съща географска зона, тази 
местна комисия по информиране 
може да прегрупира различните 
оператори на посочените 
инсталации.
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Or. fr

Изменение 86
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Исканията за достъп до 
информацията, посочена в параграф 2, 
букви а), б) и в), се обработват в 
съответствие с членове 3 и 5 от 
Директива 2003/4/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета14.

3. Достъпът до информацията, 
посочена в параграфи 1 и 2, се
обработва в съответствие с Директива 
2003/4/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 28 януари 2003 година 
относно обществения достъп до 
информация за околната среда и за 
отмяна на Директива 90/313/ЕИО на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Тъй като информацията, посочена в параграф 2, буква а), следва да бъде 
предоставяна без изрично искане, не е правилно да се използва „Исканията за достъп“ 
в този параграф. Освен това параграфи 1 и 2 в своята цялост следва да бъдат в 
съответствие с цялата Директива 2003/4/ЕO.

Изменение 87
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да информира компетентните 
органи;

а) да информира компетентните 
органи и местните органи;

Or. ro

Обосновка

Операторите следва да информират и да си сътрудничат с местните органи в 
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интерес на гражданите.

Изменение 88
Patrizia Toia

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – буква ба (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да възстанови, в случай на 
доказани екологични щети и ако 
е възможно, първоначалното 
състояние на околната среда и 
да обезщети по подходящ начин 
засегнатото население, както е 
предвидено в Директива 
2004/35/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
21 април 2004 година относно 
екологичната отговорност по 
отношение на 
предотвратяването и 
отстраняването на 
екологичните щети1;
_______________

1 ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.

Or. it

Изменение 89
Gaston Franco

Предложение за директива
Член 19 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) участие на оператора в схемата на ЕС 
за управление и одит на околната среда 
(СУООС), в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 

в) участие на оператора в схемата на ЕС 
за управление и одит на околната среда 
(СУООС), в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1221/2009 на Европейския 
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парламент и на Съвета. парламент и на Съвета или 
еквивалентна призната схема за 
управление на околната среда.

Or. fr

Обосновка

Следва да може да се основава също така на признати схеми за управление на 
околната среда, различни от СУООС, например от вида ISO, много често използвани 
от установени в международен мащаб предприятия. Това искане е в съответствие с 
разпоредбите на приложение III, буква а) от настоящото предложение за директива.

Изменение 90
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато е възможно, инспекциите се 
координират с инспекции съгласно 
други законодателни документи на ЕС, 
и се съчетават, когато това е уместно.

8. Инспекциите се координират с 
инспекции съгласно други 
законодателни актове на ЕС, по-
специално Директива 2010/75/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 24 ноември 2010 година относно 
емисиите от промишлеността 
(комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването)1, и се 
съчетават, доколкото е възможно.

______________
1 ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

Or. en

Изменение 91
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 21 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Исканията за информация, получени 
от компетентните органи съгласно 
настоящата директива, могат да бъдат 
отхвърлени, ако са изпълнени 
условията, посочени в член 4, параграф 
2 от Директива 2003/4/ЕО.

2. Достъпът до информация съгласно 
настоящата директива може да бъде 
ограничен, ако са изпълнени условията, 
посочени в член 4, параграф 2 от 
Директива 2003/4/ЕО.

Or. en

Изменение 92
Edit Herczog

Предложение за директива
Член 23

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, 
Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24. В 
рамките на шест месеца от 
приемането на адаптиране към 
техническия прогрес на Регламент 
(ЕО) № 1272/2008, Комисията оценява 
дали приложение I трябва да бъде 
адаптирано, като взема предвид 
потенциала за опасност от голяма 
авария на дадено вещество и 
критериите за прилагане на член 4.

Or. en

Обосновка

Съгласуването на обхвата на Директивата „Севезо“ с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(КЕО) и неговите адаптирания следва да се превърнат в текущ процес, тъй като 
поради своето естество КЕО е динамичен процес.
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Изменение 93
Amalia Sartori

Предложение за директива
Член 23

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, 
Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24. В 
рамките на шест месеца от 
приемането на адаптиране към 
техническия прогрес на Регламент 
(ЕО) № 1272/2008, Комисията оценява 
дали приложение I трябва да бъде 
адаптирано, като взема предвид 
потенциала за опасност от голяма 
авария на дадено вещество и 
критериите за прилагане на член 4.

Or. en

Обосновка

Съгласуването на обхвата на Директивата „Севезо“ с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(КЕО) и неговите адаптирания следва да се превърне в текущ процес, тъй като 
поради своето естество КЕО е динамичен процес.

Изменение 94
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Член 23

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 приложение I, 
част 3 и приложения от II до VI към 
техническия и научния прогрес, 
Комисията може да приема делегирани 
актове в съответствие с член 24.



AM\874020BG.doc 39/50 PE469.779v02-00

BG

Or. en

Обосновка

Следва да бъде възможно да се измени приложение I, част 3 (която изменя обхвата, 
но само за много добре определени специфични случаи) и приложения II до VI чрез 
делегирани актове. Измененията към приложение I, части 1 и 2 и към приложение VII 
могат да имат голямо въздействие върху обхвата и следователно следва да бъдат 
разглеждани чрез обикновената законодателна процедура.

Изменение 95
Vicky Ford

Предложение за директива
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на шест месеца от 
приемането на адаптиране към 
техническия прогрес на Регламент 
(ЕО) № 1272/2008, Комисията, в 
консултация със Съвета, оценява дали 
приложение I трябва да бъде 
адаптирано, като взема предвид 
потенциала за опасност от голяма 
авария на дадено вещество и 
критериите за прилагане на член 4.

Or. en

Обосновка

Съгласуването на обхвата на Директивата „Севезо“ с Регламент (ЕО) № 1272/2008 
(КЕО) и неговите адаптирания следва да се превърне в текущ процес, тъй като 
поради своето естество КЕО е динамичен процес.

Изменение 96
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение I – част 1 – раздел „П“ – колона 1



PE469.779v02-00 40/50 AM\874020BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията

Ф1а ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА (вж. бележка 8)
- Нестабилни взривни вещества или 
- Взривни вещества, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, 

или
- Вещества или смеси, които имат експлозивни свойства 

съгласно метод А.14 от Регламент (ЕО) № 440/2008 
(вж. бележка 9) и не принадлежат към класовете на 
опасност органични пероксиди или самоактивиращи 
се вещества и смеси

10 50

Изменение от Парламента

Ф1а Взривни вещества
- Нестабилни взривни вещества или
- Взривни вещества, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, или
- За вещества и смеси, които не се класифицират в клас 1 

съгласно Препоръките на ООН относно превоза на 
опасни товари, представени в Ръководството за 
изпитвания и критерии на ООН: вещества или смеси, 
които имат експлозивни свойства съгласно метод А.14 от 
Регламент (ЕО) № 440/2008 (вж. бележка 9) и не 
принадлежат към класовете на опасност окислители,
органични пероксиди или самоактивиращи се вещества и 
смеси

10 50

Or. fr

Обосновка

Тази категория включва продуктите, класифицирани като взривни съгласно КЕО, но 
също така вещества или смеси, които имат експлозивни свойства съгласно метод 
А.14 от Регламент (ЕО) № 440/2008. По отношение на съгласуваност и яснота, би 
било желателно да се ограничат критериите за класифициране според КЕО както за 
взривните вещества, така и за останалите категории и да не се вземат предвид други 
методи за класифициране.

Изменение 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – част 1 – раздел „Д“ – колони 1 и 2
Текст, предложен от Комисията

Раздел „О“ – ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
О1 Опасни за водната среда в категория
Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, 
категория 1

100 200
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О2 Опасни за водната среда в категория
Хронична опасност, категория 2 200 500

Изменение от Парламента

Раздел „О“ – ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
О1 Опасни за водната среда в категория 
Остра опасност, категория 1 или Хронична опасност, 
категория 1 (вещества с M≥10)

100 200

О2 Опасни за водната среда в категория
1 или Хронична опасност, категория 1 (вещества с M=1 и 
смеси)

500 1000

О3 Опасни за водната среда в категория
Хронична опасност, категория 2 1000 2500

Or. fr

Обосновка

Промените при класификациите в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (КЕО) не са 
адекватно отразени в предложението на Комисията относно опасностите за 
околната среда. Следователно повече предприятия ще попаднат по изкуствен начин в 
обхвата на „Севезо“, въпреки че не представляват нови рискове от големи аварии. 
Някои промени в праговите количества за опасностите за околната среда не са 
адаптирани към промените в правилата за класифициране, по-специално второто 
адаптиране на КЕО.

Изменение 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Предложение за директива
Приложение I – част 2 – ред 37a (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение от Парламента

Натриев хипохлорит, разтвор …% 
Cl активен 7681-52-9 200 500

Or. fr

Обосновка

Промените при класификациите в Регламент (ЕО) № 1272/2008 (КЕО) не са 
адекватно отразени в предложението на Комисията относно смесите, съдържащи 
натриев хипохлорит. Пределната концентрация на това вещество за острата водна 
токсичност е изменена, когато КЕО е приет, като това оказва въздействие върху 
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класифицирането на смеси, без да се увеличава рискът от големи аварии. Повече от 
200 предприятия, складове и МСП могат по този начин да попаднат в обхвата на 
Директивата „Севезо“, с разходи от 3 до 4 милиона евро за органите и 
промишлеността.

Изменение 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – част 2 – ред 37б (нов)
Текст, предложен от Комисията

Изменение от Парламента

Етерични масла и подобни вещества 
(вж. 19а) 1000 5000

Or. fr

Обосновка

При прагове за опасности за водната среда не са взети предвид промените при 
класификациите в Регламент № 1272/2008. Стойности от 1000/5000 Т биха били по-
подходящи за продуктите, които са със селскостопански произход и са пакетирани и 
съхранявани в барели с нетно тегло 180 kg, без риск от ефекта на доминото, при 
условие че се съхраняват в непромокаемо и обособено място за съхранение. В 
резултат на това голям брой предприятия, най-често МСП, специализирани в 
производството, съхранението, разпространението или смесването на етерични 
масла, биха попаднали в класификацията на Директивата „Севезо“ без да 
представляват източници на допълнителни рискове от големи аварии.

Изменение 100
Vicky Ford

Предложение за директива
Приложение I – бележки към приложение 1 – точка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. При определяне на праговите 
количества, смесите, класифицирани 
като опасни за околната среда в 
рамките на раздели О1 и О2 в част 2, 
не се вземат предвид, когато са 
опаковани в ограничени количества 
(вътрешна опаковка до 5 литра/5 kg и 
комбинирана опаковка до 30 kg).
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Or. en

Обосновка

Както в случая на транспортиране, опаковането е средство за смекчаване на риска 
от случайно изпускане в околната среда. Това изменение привежда настоящата 
директива в съответствие със стандартите, които вече са установени съгласно ADR 
2011 Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

Изменение 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение I – бележки към приложение 1 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

19а. Етерични масла и подобни 
вещества (1000/5000)
Това е приложимо за етеричните 
масла и подобните на тях вещества, 
определени в стандарта ISO 9235, с 
изключение на тези, попадащи в 
класовете на опасност: Остра 
токсичност, категория 1, всички 
пътища на експозиция, категория 2, 
всички пътища на експозиция и 
категория 3, дермален и инхалационен 
път на експозиция (вж. бележка 7), 
както и тези, попадащи в рамките на 
клас на опасност СТОО Специфична 
токсичност за определени органи –
еднократна експозиция, категория 1.

Or. fr

Обосновка

При прагове за опасности за водната среда не са взети предвид промените при 
класификациите в Регламент № 1272/2008. Стойности от 1000/5000 Т биха били по-
подходящи за продуктите, които са със селскостопански произход и са пакетирани и 
съхранявани в барели с нетно тегло 180 kg, без риск от ефекта на доминото, при 
условие че се съхраняват в непромокаемо и обособено място за съхранение. В 
резултат на това голям брой предприятия, най-често МСП, специализирани в 
производството, съхранението, разпространението или смесването на етерични 
масла, биха попаднали в класификацията на Директивата „Севезо“ без да 
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представляват източници на допълнителни рискове от големи аварии.

Изменение 102
Patrizia Toia

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на обекта и на 
заобикалящата го среда, включително и 
географското му местоположение, 
метеорологични, геоложки, 
хидрографски условия и, ако е 
необходимо, историята му;

a) описание на обекта, адекватна 
оценка на природните рискове и на 
заобикалящата го среда, 
включително и географското му 
местоположение, метеорологични, 
геоложки, хидрографски условия и, 
ако е необходимо, историята му;

Or. it

Изменение 103
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Приложение II – точка 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) описание на района, където може да 
настъпи голяма авария.

г) описание на района, където може да 
настъпи голяма авария и 
разграничаване на опасните и 
защитените зони.

Or. fr

Изменение 104
Patrizia Toia

Предложение за директива
Приложение II – точка 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) описание на основните дейности и a) описание на основните 
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продуктите на частите от 
предприятието, които от гледна точка 
на безопасността са значителни 
източници на рискове за голяма авария, 
и условията, при които такава голяма 
авария може да се случи заедно с 
описание на предлаганите превантивни 
мерки;

дейности и продуктите на частите 
от предприятието, 
идентифициране на 
предприятията 
подизпълнители, които от 
гледна точка на безопасността са 
значителни източници на рискове 
за голяма авария, и условията, 
при които такава голяма авария 
може да се случи заедно с 
описание на предлаганите 
превантивни мерки;

Or. it

Изменение 105
Jean-Pierre Audy

Предложение за директива
Приложение II – точка 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) описание на оценката на 
финансовите последици от авария, 
включваща опасни вещества, и 
взетите мерки за справяне с нея, 
особено със специфичен 
застрахователен договор и/или 
подходящо ниво на собствен капитал.

Or. fr

Изменение 106
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение III – буква б – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) култура на безопасност — мерки за 
оценка и подобряване на културата на 
безопасност;

v) контрол върху опасностите, 
свързани с остаряването на 
оборудването: идентифициране на 
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оборудването на предприятието; 
описание на първоначалното 
състояние на оборудването на 1 юни 
2015 г., а след това – на датата, на 
която е пуснато в експлоатация; 
представяне на стратегия за 
инспектиране на състоянието на 
оборудването (мероприятия, 
честота, методи и др.) и определяне 
на последващи действия след края на 
инспекциите (методика за анализ на 
резултатите, критерии за 
иницииране на операции по ремонт 
или подмяна и др.); обосновката за 
тези елементи от стратегията се 
основава на възможните форми на 
деградация; представяне на методика 
за мониторинг на резултатите от 
инспекциите и последващите 
действия, както и на методика за 
евентуални интервенции, които 
следва да се осъществят с оглед на 
тези резултати;

Or. fr

Обосновка

Предложението за нова част в системите за управление на безопасността, базирана 
на културата на безопасност, изглежда неясно. Европейската промишленост е в 
процес на застаряване и не се обновява. Действащите практики по времето, когато 
заводските съоръжения са били нови, сега трябва да се адаптират към ежедневните 
операции, за да се гарантира безопасността (засилване на наблюдението, подмяна на 
най-износените части и др.).

Изменение 107
Michèle Rivasi

Предложение за директива
Приложение IV – част 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Мерки за ограничаване на риска за 
лицата, които са в обекта, включително 
и как се дава предупреждение и 

в) Мерки за ограничаване на риска за 
лицата, които са в обекта, включително 
в опасната зона, и как се дава 
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действията, които се очаква те да 
предприемат при получаване на 
предупреждение.

предупреждение и действията, които се 
очаква те да предприемат при 
получаване на предупреждение.

Or. fr

Изменение 108
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Приложение IV – част 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) Мерки за обучаване на персонала 
относно това какви задължения се 
очаква да поемат и, когато е 
необходимо, координиране на това с 
услуги извън предприятието при 
извънредна ситуация.

Or. en

Изменение 109
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Обобщена информация за 
инспекциите, извършени в 
съответствие с член 19, и за 
основните констатации от 
заключенията по последната 
инспекция, заедно с позоваване или 
връзка към съответния инспекционен 
план.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Необходимо е да се премахне тази разпоредба, като се вземе предвид високият риск 
от информиране на обществеността за установените нередности в предприятия 
„Севезо“ поради евентуално използване с цел тероризъм и риск от икономическо 
разузнаване.

Изменение 110
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Приложение V – част 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Обобщена информация за 
инспекциите, извършени в съответствие 
с член 19, и за основните констатации от 
заключенията по последната 
инспекция, заедно с позоваване или 
връзка към съответния инспекционен 
план.

6. Заключения за инспекциите, 
извършени в съответствие с член 19, и 
за основните констатации от последната 
инспекция.

Or. en

Изменение 111
Gaston Franco

Предложение за директива
Приложение V – част 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Обобщена информация за 
основните видове сценарии за големи 
аварии и основните видове събития, 
които могат да изиграят ролята на 
първопричина за такива сценарии.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Поради същите съображения, посочени в част 1 от това приложение, изглежда 
необходимо да не се информира обществеността относно основните сценарии на 
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големи аварии и още по-малко относно първоизточниците на такива сценарии. 
Единствената информация, която може да се разпространява, е нетехническата 
обобщена информация за проучването за опасност.

Изменение 112
Alajos Mészáros

Предложение за директива
Приложение VI – част 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) шест ранени лица в самото 
предприятие и хоспитализирани най-
малко за 24 часа;

б) две или повече ранени лица в самото 
предприятие и хоспитализирани най-
малко за 24 часа;

Or. en

Изменение 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Предложение за директива
Приложение VII – параграф 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяко вещество или смес, което е 
токсично или силно токсично за 
водните организми и е опаковано в 
единица за съхранение (барел и др.), 
равна или по-малка от 0,2 % от 
тонажа, посочен в приложение I, 
част 1, колона 2 (например 400 kg и 
съответно 200 kg за вещества или 
смеси, които са токсични/силно 
токсични за водните организми), не се 
записват в общото налично 
количество, ако мястото във 
вътрешността на предприятието, 
където се съхраняват, е такова, че 
инцидентно изпускане на 
горепосочените вещества или смеси 
няма да може да предизвика голяма 
авария на което и да било място в 
предприятието посредством ефекта 
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на доминото и при условие че 
мястото за съхранение е запечатано 
и обособено.

Or. fr

Обосновка

Съхранението на малки запаси от токсично за околната среда вещество не следва да 
се взема предвид с оглед на изпуснатите количества: изпускането на токсично за 
околната среда вещество от малък запас няма същите последици за околната среда 
като изпускането от танкер за съхранение.


