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Poprawka 30
Juozas Imbrasas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Poważne awarie często mają poważne 
skutki, czego dowodem są m.in. awarie w 
Seveso, Bhopalu, Schweizerhalle, 
Enschede, Tuluzie i Buncefield. Ponadto 
skutki mogą być odczuwalne poza 
granicami danego państwa. Przemawia to 
tym bardziej za koniecznością zapewnienia 
właściwych działań zapobiegawczych, 
które zagwarantują wysoki poziom 
ochrony obywateli, społeczności i 
środowiska naturalnego w całej Unii.

(2) Poważne awarie często mają poważne 
skutki, czego dowodem są m.in. awarie w 
Seveso, Bhopalu, Schweizerhalle, 
Enschede, Tuluzie i Buncefield. Ponadto 
skutki mogą być odczuwalne poza 
granicami danego państwa. Przemawia to 
tym bardziej za koniecznością zapewnienia 
właściwych działań zapobiegawczych, 
które zagwarantują wysoki poziom 
ochrony obywateli, społeczności i 
środowiska naturalnego w całej Unii.
Ważne jest więc zapewnienie utrzymania 
obecnych wysokich poziomów ochrony i w 
miarę możliwości ich dodatkowe 
zwiększenie.

Or. lt

Poprawka 31
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Za poważne awarie często 
odpowiedzialni byli podwykonawcy lub też 
przyczynili się oni do tych awarii.

Or. it

Poprawka 32
Juozas Imbrasas
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Właściwe jest zatem zastąpienie 
dyrektywy 96/82/WE, aby zapewnić 
utrzymanie i dalsze podnoszenie 
istniejącego poziomu ochrony dzięki 
zwiększeniu skuteczności przepisów oraz, 
w miarę możliwości, ograniczanie 
zbędnych obciążeń administracyjnych 
dzięki wprowadzaniu usprawnień lub 
uproszczeń bez szkody dla bezpieczeństwa. 
Jednocześnie nowe przepisy powinny być 
jasne, spójne i zrozumiałe, aby usprawnić 
ich wdrażanie i wykonalność.

(4) Właściwe jest zatem zastąpienie 
dyrektywy 96/82/WE, aby zapewnić 
utrzymanie i dalsze podnoszenie 
istniejącego poziomu ochrony dzięki 
zwiększeniu skuteczności przepisów oraz, 
w miarę możliwości, ograniczanie 
zbędnych obciążeń administracyjnych 
dzięki wprowadzaniu usprawnień lub 
uproszczeń bez szkody dla bezpieczeństwa. 
Jednocześnie nowe przepisy powinny być 
jasne, spójne i zrozumiałe, aby usprawnić 
ich wdrażanie i wykonalność, zaś poziom 
ochrony zdrowia i środowiska powinien 
zostać utrzymany, a nawet zwiększony.

Or. lt

Poprawka 33
Rolandas Paksas

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 
stworzenie i stosowanie środków
bezpieczeństwa i zmniejszenie zagrożeń, 
aby uniknąć możliwych awarii, ograniczyć 
ryzyko ich wystąpienia i złagodzić ich 
ewentualne skutki, co pozwoliłoby 
zapewnić wysoki poziom ochrony w całej 
Unii. Państwa członkowskie powinny w 
miarę możliwości dzielić się najlepszymi 
rozwiązaniami.
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Or. lt

Poprawka 34
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Operatorzy powinni być objęci 
ogólnym obowiązkiem podejmowania 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
zapobiegania poważnym awariom i 
łagodzenia ich skutków. Jeżeli substancje 
niebezpieczne znajdujące się w zakładach 
przekraczają pewne ilości, operator 
powinien dostarczyć właściwemu 
organowi informacje wystarczające, aby 
umożliwić mu zidentyfikowanie zakładu, 
występujących w nim substancji 
niebezpiecznych i potencjalnych zagrożeń. 
Operator powinien również opracować i 
przesłać właściwemu organowi strategię 
zapobiegania poważnym awariom, 
określającą ogólne podejście i środki 
stosowane przez operatora, w tym 
właściwe systemy zarządzania 
bezpieczeństwem, dla potrzeb kontroli 
zagrożeń poważnymi awariami.

(11) Operatorzy powinni być objęci 
ogólnym obowiązkiem podejmowania 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
zapobiegania poważnym awariom i 
łagodzenia ich skutków. Jeżeli substancje 
niebezpieczne znajdujące się w zakładach 
przekraczają pewne ilości, operator 
powinien dostarczyć właściwemu 
organowi informacje wystarczające, aby 
umożliwić mu zidentyfikowanie zakładu, 
występujących w nim substancji 
niebezpiecznych i potencjalnych zagrożeń. 
Operator powinien również opracować i 
przesłać właściwemu organowi strategię 
zapobiegania poważnym awariom, 
określającą, obok podwykonawców, ogólne 
podejście i środki stosowane przez 
operatora, w tym właściwe systemy 
zarządzania bezpieczeństwem, dla potrzeb 
kontroli zagrożeń poważnymi awariami.

Or. it

Poprawka 35
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) Operatorzy powinni móc dowieść, 
że są w stanie uporać się ze skutkami 
awarii związanej z substancjami 
niebezpiecznymi, np. za pomocą umowy 
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ubezpieczeniazawartej z towarzystwem 
ubezpieczeniowym, co do którego 
stwierdzono, że jest wypłacalne, lub za 
pomocą odpowiedniego poziomu kapitału 
własnego. Taki wymóg należy wziąć pod 
uwagę, aby skutki awarii związanej z 
substancjami niebezpiecznymi nie 
zaciążyły na wydatkach publicznych i aby 
zostały wliczone do kosztów własnych.

Or. fr

Poprawka 36
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W celu zmniejszenia ryzyka 
poważnych awarii i „efektu domina” 
niezbędne jest należyte uwzględnienie 
interakcji między naturalnymi źródłami 
ryzyka, które wiążą się z usytuowaniem 
przedsiębiorstwa lub zakładu, oraz 
źródłami ryzyka związanymi z 
wykorzystywanymi przez te 
przedsiębiorstwa lub zakłady 
technologiami. 

Or. it

Poprawka 37
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zapewnić większą ochronę 
obszarów mieszkalnych, obszarów 
istotnego użytku publicznego i środowiska 

(15) Aby zapewnić większą ochronę 
obszarów mieszkalnych, obszarów 
istotnego użytku publicznego i środowiska 
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naturalnego, w tym obszarów szczególnie 
istotnych lub wrażliwych z punktu 
widzenia ochrony środowiska naturalnego, 
konieczne jest uwzględnienie w dłuższej 
perspektywie w polityce użytkowania 
gruntów lub w innych odnośnych 
obszarach polityki państw członkowskich 
potrzeby zachowania odpowiedniej 
odległości pomiędzy wspomnianymi 
obszarami a zakładami stwarzającymi takie 
zagrożenia, a w przypadku istniejących 
zakładów – podjęcia dodatkowych 
środków technicznych, tak aby nie 
zwiększać zagrożenia dla ludności. Przy 
podejmowaniu decyzji należy wziąć pod 
uwagę wystarczające informacje na temat 
ryzyka oraz doradztwo techniczne w 
zakresie tych zagrożeń. Aby zmniejszyć 
obciążenia administracyjne, należy w 
miarę możliwości zintegrować stosowane 
procedury z procedurami wynikającymi z 
innych przepisów Unii.

naturalnego, w tym obszarów szczególnie 
istotnych lub wrażliwych z punktu 
widzenia ochrony środowiska naturalnego, 
konieczne jest uwzględnienie w dłuższej 
perspektywie w polityce użytkowania 
gruntów lub w innych odnośnych 
obszarach polityki państw członkowskich 
potrzeby zachowania odpowiedniej 
odległości pomiędzy wspomnianymi 
obszarami a zakładami stwarzającymi takie 
zagrożenia, a w przypadku istniejących 
zakładów – podjęcia dodatkowych 
środków technicznych, tak aby nie 
zwiększać zagrożenia dla ludności. Przy 
podejmowaniu decyzji należy wziąć pod 
uwagę wystarczające informacje na temat 
ryzyka oraz doradztwo techniczne w 
zakresie tych zagrożeń. Aby zmniejszyć 
obciążenia administracyjne, szczególnie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
należy w miarę możliwości zintegrować 
stosowane procedury i środki z 
procedurami wynikającymi z innych 
stosownych przepisów Unii.

Or. en

Poprawka 38
Rolandas Paksas

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić podjęcie odpowiednich 
środków reagowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, operator powinien 
natychmiast poinformować właściwe 
władze o tym fakcie oraz przekazać im 
informacje konieczne do oceny skutków 
awarii.

(19) Aby zapewnić podjęcie odpowiednich 
środków reagowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, operator powinien 
natychmiast poinformować właściwe 
władze o tym fakcie oraz przekazać im 
informacje konieczne do oceny skutków 
awarii dla zdrowia obywateli, ich mienia 
oraz środowiska, a także by uniknąć 
ponownego wystąpienia takiej awarii.

Or. lt
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Poprawka 39
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Aby zapewnić podjęcie odpowiednich 
środków reagowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, operator powinien 
natychmiast poinformować właściwe 
władze o tym fakcie oraz przekazać im 
informacje konieczne do oceny skutków 
awarii.

(19) Aby zapewnić podjęcie odpowiednich 
środków reagowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii, operator powinien 
natychmiast poinformować właściwe 
władze i władze lokalne o tym fakcie oraz 
przekazać im informacje konieczne do 
oceny skutków awarii.

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22 a) Należy przeprowadzać 
systematyczną ocenę konieczności 
dostosowywania załącznika I do niniejszej 
dyrektywy w następstwie dostosowań do 
postępu technicznego na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. 
Pozwoli to zagwarantować funkcjonalny 
związek między oboma zbiorami 
przepisów, a także wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i środowiska.

Or. fr
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Poprawka 41
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W związku z dostosowaniami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 do 
postępu technicznego należy 
przeprowadzać systematyczną ocenę 
konieczności dostosowania załącznika I 
do niniejszej dyrektywy. Powinno to 
zapewnić przydatne powiązanie pomiędzy 
tymi dwoma aktami prawnymi przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzi i ochrony 
środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowywanie zakresu stosowania dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 (CLP) powinno się odbywać systematycznie, ponieważ CLP jest z natury procesem 
dynamicznym.

Poprawka 42
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) W związku z dostosowaniami 
rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 do 
postępu technicznego należy 
przeprowadzać systematyczną ocenę 
konieczności dostosowania załącznika I 
do niniejszej dyrektywy w celu 
zapewnienia przydatnego powiązania 
pomiędzy tymi dwoma aktami prawnymi.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowywanie zakresu stosowania dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 (CLP) powinno się odbywać systematycznie, ponieważ CLP jest z natury procesem 
dynamicznym.

Poprawka 43
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Należy upoważnić Komisję do 
przyjmowania aktów delegowanych,
zgodnie z art. 290 Traktatu, w odniesieniu 
do przyjmowania kryteriów dotyczących 
przyznawania odstępstw i wprowadzania 
zmian do załączników do niniejszej 
dyrektywy.

(23) Aby dostosować niniejszą dyrektywę 
do postępu technicznego i naukowego, 
należy przekazać Komisji prawo do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, w odniesieniu do 
wprowadzania zmian do części 3
załącznika I oraz do załączników II-VI do 
niniejszej dyrektywy. Szczególnie ważne 
jest, by podczas prac przygotowawczych 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje, w tym na szczeblu ekspertów.
W procesie przygotowywania 
i sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i adekwatne przekazywanie 
odnośnych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka dostosowuje powyższy punkt preambuły do nowych standardowych zapisów 
dotyczących aktów delegowanych. Wyjaśnia ona ponadto, że możliwe powinno być 
wprowadzenie zmian do części 3 załącznika I (która zmienia zakres, ale jedynie w ściśle 
określonych sytuacjach) oraz do załączników II-VI w drodze aktów delegowanych. Zmiany w 
części 1 i 2 załącznika I oraz zmiany w załączniku VII mogą mieć jednak znaczny wpływ na 
zakres stosowania dyrektywy, dlatego powinny podlegać zwykłej procedurze ustawodawczej.
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Poprawka 44
Marian-Jean Marinescu

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 chemicznych i 
cieplnych procesów przetwarzania i 
składowania powiązanych z tymi 
operacjami, które dotyczą substancji 
niebezpiecznych, zgodnie z definicją 
przedstawioną w załączniku I;

Or. en

Poprawka 45
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przed dalszym rozszerzeniem zakresu 
stosowania niniejszej dyrektywy należy 
przeprowadzić ocenę skutków.

Or. en

Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „nowy zakład” oznacza nowo 
zbudowany zakład, który nie został jeszcze
uruchomiony;

4. „nowy zakład” oznacza zakład 
uruchomiony po 31 maja 2015 r.;

Or. en

Poprawka 47
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. „nowy zakład” oznacza nowo 
zbudowany zakład, który nie został jeszcze 
uruchomiony;

4. „nowy zakład” oznacza zakład, który nie 
został jeszcze uruchomiony;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyrażenie „nowo zbudowany” jest bardzo płynne i może doprowadzić do różnorodnych 
interpretacji.

Poprawka 48
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „instalacja” oznacza jednostkę 
techniczną znajdującą się na terenie 
zakładu, w tym pod ziemią, w której 
substancje niebezpieczne są produkowane, 
stosowane, przenoszone lub składowane, 
oraz obejmuje wszystkie urządzenia, 
konstrukcje, rurociągi, maszyny, narzędzia, 
prywatne bocznice kolejowe, doki, 
nadbrzeża wyładunkowe, które taką 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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instalację obsługują, jak również mola, 
magazyny i podobne konstrukcje, 
pływające lub nie, niezbędne dla działania 
takiej instalacji; 

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 49
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. „właściwa bezpieczna odległość” 
oznacza minimalną odległość, na której w 
przypadku poważnej awarii nie można 
odnotować potencjalnych negatywnych 
skutków dla zdrowia ludzkiego lub 
środowiska;

Or. en

Poprawka 50
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18 a. „strefa niebezpieczeństwa” oznacza 
strefę, w której w razie awarii występuje 
groźba śmierci lub nieodwracalnych 
szkód;

Or. fr
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Poprawka 51
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18b. „efekt domina” oznacza możliwość 
wystąpienia poważnej awarii w danym 
zakładzie w związku z innym wypadkiem 
w jego pobliżu, do którego doszło w innym 
zakładzie lub na terenie nieobjętym 
zakresem stosowania niniejszej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 52
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – punkt 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18 b. „strefa ochrony” oznacza strefę, w 
której występuje znaczne zagrożenie dla 
zdrowia;

Or. fr

Poprawka 53
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli na podstawie kryteriów 
określonych w ust. 4 niniejszego artykułu
wykazane zostanie, że określone substancje 
objęte przepisami części 1 lub 2 załącznika 
I nie mogą stwarzać zagrożenia 
poważnymi awariami, w szczególności ze 

1. Jeżeli na podstawie kryteriów 
określonych w załączniku VII do 
niniejszej dyrektywy wykazane zostanie, że 
określone substancje lub mieszaniny objęte
przepisami części 1 lub 2 załącznika I nie 
mogą, w ściśle określonych warunkach,
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względu na ich fizyczną formę, 
właściwości, klasyfikację, stężenie lub 
opakowanie ogólne, Komisja może 
wyszczególnić takie substancje w części 3 
załącznika I poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych na mocy art. 24.

stwarzać zagrożenia poważnymi awariami 
ze względu na ich fizyczną formę, 
właściwości, klasyfikację, stężenie lub 
opakowanie ogólne, i tym samym powinny 
zostać objęte odstępstwem, Komisja może 
przyjąć akty delegowane zgodnie z art. 24 
celem wyszczególnienia takich substancji i 
mieszanin wraz z wymaganymi 
warunkami w części 3 załącznika I.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ust. 1 nie ma na celu całkowitego wykluczenia substancji i mieszanin z 
zakresu stosowania dyrektywy, ale dotyczy tych przypadków, w których substancje i 
mieszaniny nie mogą po spełnieniu ściśle określonych warunków stwarzać zagrożenia 
poważnymi awariami, ze względu na ich fizyczną formę, właściwości, klasyfikację, stężenie 
lub opakowanie ogólne. Substancje i mieszaniny są objęte odstępstwem jedynie w przypadku 
spełnienia warunków określonych w części 3 załącznika I. Ponieważ dotyczy to bardzo 
szczególnych sytuacji, dopuszczalne wydaje się zastosowanie aktów delegowanych.

Poprawka 54
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku wykazania w sposób 
satysfakcjonujący właściwemu organowi
na podstawie kryteriów określonych w ust. 
4 niniejszego artykułu, że określone 
substancje występujące w danym zakładzie 
lub dowolnej jego części i wymienione w 
części 1 lub 2 załącznika I nie mogą 
stwarzać zagrożenia poważnymi awariami 
ze względu na szczególne warunki 
występujące w zakładzie, takie jak rodzaj 
opakowania i bezpieczne przechowywanie
substancji lub jej umiejscowienie i ilość, 
państwo członkowskie właściwego organu
może podjąć decyzję o niestosowaniu 
wymogów określonych w art. 7-19
niniejszej dyrektywy w odniesieniu do 

3. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 1, 
w przypadku wykazania na podstawie 
kryteriów określonych w załączniku VII, 
że określone substancje występujące w 
danym zakładzie lub dowolnej jego części i 
wymienione w części 1 lub 2 załącznika I 
nie mogą stwarzać zagrożenia poważnymi 
awariami ze względu na szczególne 
warunki występujące w zakładzie w 
odniesieniu do rodzaju opakowania i 
bezpiecznego przechowywania substancji 
lub jej umiejscowienia i ilości, właściwy 
organ państwa członkowskiego może 
podjąć decyzję o niestosowaniu wymogów 
określonych w art. 9, art. 10 lit. b), art. 11 i 
art. 13 ust. 2 niniejszej dyrektywy w 
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przedmiotowego zakładu. odniesieniu do przedmiotowego zakładu.

Or. en

Uzasadnienie

Podczas gdy ust. 1 zezwala na odstępstwa na szczeblu UE w przypadku określonych 
substancji i w ściśle określonych warunkach, art. 4 ust. 3 zezwala właściwemu organowi 
państwa członkowskiego na przyznanie odstępstwa na szczeblu indywidualnych zakładów. 
Poziom ochrony nie powinien ulec obniżeniu, dlatego proponuje się utrzymanie we wszystkich 
przypadkach przynajmniej wymogów dotyczących zakładów zwiększonego ryzyka oraz 
zezwolenie na odstępstwa w zakresie wymogów informacyjnych dotyczących zakładów dużego 
ryzyka.

Poprawka 55
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja co roku przekazuje forum, o 
którym mowa w art. 17 ust. 2, wykazy, o 
których mowa w akapicie drugim 
niniejszego ustępu, w celach 
informacyjnych.

Komisja regularnie przekazuje forum, o 
którym mowa w art. 17 ust. 2, wykazy, o 
których mowa w akapicie drugim 
niniejszego ustępu, w celach 
informacyjnych.

Or. en

Poprawka 56
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 
24, aby ustanowić kryteria, które mają być 
stosowane dla potrzeb odpowiednio ust. 1 i 
3 niniejszego artykułu, oraz aby 
odpowiednio zmienić załącznik VII.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ kryteria w załączniku VII określają zakres odstępstw w art. 4 ust. 1 i 3, stanowią 
one kluczową część niniejszej dyrektywy. Nie powinny więc być określane za pomocą aktów 
delegowanych. Nie można dopuścić, by załącznik pozostał całkowicie pusty w czasie trwania 
procedury ustawodawczej. Proponowana poprawka do załącznika VII obejmuje już istniejące 
kryteria określone w decyzji Komisji 98/433/WE z dnia 26 czerwca 2008 r. Komisja może 
zaproponować nowe kryteria w celu dodania ich do aktu podstawowego.

Poprawka 57
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, w stosownych 
przypadkach, wymienić substancje, o 
których mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu, w części 1 lub 2 
załącznika I poprzez przyjęcie aktów 
delegowanych na mocy art. 24.

W przypadku gdyby Komisja uznała, że 
niewymieniona w wykazie substancja 
niebezpieczna uzasadniająca środek, o
którym mowa w akapicie pierwszym 
niniejszego ustępu, powinna znaleźć się w 
wykazie w części 1 lub 2 załącznika I, 
powinna ona przedstawić w tym celu 
wniosek ustawodawczy Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

W przeciwieństwie do ust. 1, w sytuacjach, które dotyczą bardzo szczególnych i ściśle 
określonych przypadków, dodatnie substancji do części 1 lub 2 może spowodować znaczące 
rozszerzenie zakresu stosowania dyrektywy, pociągając za sobą potencjalnie poważne skutki 
ekonomiczne. Ponieważ państwa członkowskie mogą podjąć stosowne środki, jeżeli uznają, że 
substancja niebezpieczna stwarza zagrożenie poważnymi awariami, i tak będą mogły w razie 
konieczności podjąć odpowiednie działania. Komisja powiadamia o tym pozostałe państwa 
członkowskie. Zmiana zakresu dla całej UE powinna jednak zostać przeprowadzona w drodze 
zwykłej procedury ustawodawczej.

Poprawka 58
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora obowiązek przesłania 
właściwemu organowi zawiadomienia 
zawierającego następujące dane 
szczegółowe:

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora obowiązek przesłania 
właściwemu organowi i władzom 
lokalnym zawiadomienia zawierającego 
następujące dane szczegółowe:

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 59
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) nazwisko lub nazwę handlową oraz 
adres podwykonawców;

Or. it

Poprawka 60
Jean-Pierre Audy

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g a) zdolność operatora, potwierdzona 
przez dyrekcję zakładu, do uporania się ze 
skutkami awarii związanej z substancjami 
niebezpiecznymi;



AM\874020PL.doc 19/47 PE469.779v02-00

PL

Or. fr

Poprawka 61
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zawiadomienie przesyła się właściwemu 
organowi w następujących terminach:

2. Zawiadomienie przesyła się właściwemu 
organowi i władzom lokalnym w 
następujących terminach:

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 62
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku nowych zakładów w 
odpowiednim terminie poprzedzającym 
rozpoczęcie budowy lub działalności;

(a) w przypadku nowych zakładów na co 
najmniej sześć miesięcy przed terminem 
rozpoczęcia budowy lub działalności;

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka służy zwiększeniu przejrzystości aktu prawnego.

Poprawka 63
Silvia-Adriana Ţicău
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Operator natychmiast powiadamia 
właściwy organ o następujących 
zdarzeniach:

4. Operator natychmiast powiadamia 
właściwy organ i władze lokalne o 
następujących zdarzeniach:

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 64
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Nie naruszając ust. 4, operator dokonuje 
okresowego przeglądu zawiadomienia i w 
razie konieczności aktualizuje je co 
najmniej co pięć lat. Operator niezwłocznie 
przesyła zaktualizowane zawiadomienie 
właściwemu organowi.

5. Nie naruszając ust. 4, operator dokonuje 
okresowego przeglądu zawiadomienia i w 
razie konieczności aktualizuje je co 
najmniej co pięć lat. Operator niezwłocznie 
przesyła zaktualizowane zawiadomienie 
właściwemu organowi i władzom 
lokalnym.

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 65
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora wymóg sporządzania dokumentu 
określającego przyjętą przez niego politykę 
zapobiegania poważnym awariom oraz 
zapewnienia jej właściwego wdrażania. 
Polityka zapobiegania poważnym awariom 
jest ustalana na piśmie. Jest przygotowana 
w sposób gwarantujący wysoki poziom 
ochrony zdrowia człowieka i środowiska 
naturalnego. Jest współmierna do zagrożeń 
poważnymi awariami. Zawiera ogólne cele 
i zasady działania operatora, rolę i 
odpowiedzialność kierownictwa i 
nawiązuje do kultury bezpieczeństwa w 
zakresie kontroli zagrożeń poważnymi 
awariami.

1. Państwa członkowskie nakładają na 
operatora wymóg sporządzania dokumentu 
określającego przyjętą przez niego politykę 
zapobiegania poważnym awariom oraz 
zapewnienia jej właściwego wdrażania. 
Polityka zapobiegania poważnym awariom
jest ustalana na piśmie. Jest przygotowana 
w sposób gwarantujący wysoki poziom 
ochrony zdrowia człowieka i środowiska 
naturalnego. Jest współmierna do zagrożeń 
poważnymi awariami. Zawiera ogólne cele 
i zasady działania operatora, rolę i 
odpowiedzialność kierownictwa w zakresie 
kontroli zagrożeń poważnymi awariami.

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „kultura bezpieczeństwa” nie odsyła do żadnych wymogów w zakresie operatywności.

Poprawka 66
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Polityka zapobiegania poważnym 
awariom jest przesyłana do właściwego 
organu w następujących terminach:

2. Polityka zapobiegania poważnym 
awariom jest przesyłana do właściwego 
organu lub władz lokalnych w 
następujących terminach:

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.
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Poprawka 67
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w przypadku nowych zakładów w 
odpowiednim terminie poprzedzającym 
rozpoczęcie budowy lub działalności;

(a) w przypadku nowych zakładów na co 
najmniej sześć miesięcy przed terminem 
rozpoczęcia budowy lub działalności;

Or. ro

Uzasadnienie

Poprawka służy zwiększeniu przejrzystości aktu prawnego.

Poprawka 68
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
właściwy organ, wykorzystując informacje 
otrzymane od operatorów zgodnie z art. 6 i 
9 lub w wyniku inspekcji na mocy art. 19, 
zidentyfikował wszystkie zakłady 
zwiększonego i dużego ryzyka lub grupy 
zakładów, w których prawdopodobieństwo 
i możliwość lub skutki poważnych awarii 
mogą być nasilone ze względu na 
lokalizację takich zakładów lub 
umiejscowienie ich w pobliżu takich 
zakładów oraz miejsc składowania 
substancji niebezpiecznych w zakładach.

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
właściwy organ, wykorzystując informacje 
otrzymane od operatorów zgodnie z art. 6 i 
9 lub w wyniku inspekcji na mocy art. 19, 
zidentyfikował wszystkie zakłady 
zwiększonego i dużego ryzyka lub grupy 
zakładów, w których prawdopodobieństwo 
i możliwość lub skutki poważnych awarii 
mogą być nasilone ze względu na 
lokalizację takich zakładów, zagrożenia 
naturalne związane z położeniem 
geograficznym lub umiejscowienie ich w 
pobliżu takich zakładów oraz miejsc 
składowania substancji niebezpiecznych w 
zakładach.

Or. it
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Poprawka 69
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
by właściwy organ uwzględnił efekt 
domina przy sporządzaniu zewnętrznych 
planów awaryjnych.

Or. en

Poprawka 70
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) wykazania, jak na podstawie różnych 
scenariuszy poszczególnych poważnych 
awarii wyznaczono strefy 
niebezpieczeństwa i ochrony, które 
powinny być wydzielone na terenie 
zakładu; 

Or. fr

Poprawka 71
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Raport bezpieczeństwa jest przesyłany 
do właściwego organu w następujących 
terminach:

3. Raport bezpieczeństwa jest przesyłany 
do właściwego organu i władz lokalnych w 
następujących terminach:
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Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie
obywateli.

Poprawka 72
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 5 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zaktualizowane sprawozdanie dotyczące 
bezpieczeństwa jest niezwłocznie 
przesyłane do właściwego organu.

Zaktualizowane sprawozdanie dotyczące 
bezpieczeństwa jest niezwłocznie 
przesyłane do właściwego organu oraz 
władz lokalnych.

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 73
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) organy wyznaczone do tego celu przez 
państwo członkowskie sporządzały 
zewnętrzne plany awaryjne w zakresie 
środków, jakie należy podjąć poza terenem 
zakładu, w terminie jednego roku od 
otrzymania informacji od operatora na 
mocy lit. b).

c) organy wyznaczone do tego celu przez 
państwo członkowskie sporządzały 
zewnętrzne plany awaryjne w zakresie 
środków, jakie należy podjąć poza terenem 
zakładu, w terminie dwóch lat od 
otrzymania informacji od operatora na 
mocy lit. b).

Or. fr
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Uzasadnienie

Termin jednego roku jest nierealny ze względu na charakter niezbędnych prac i terminy 
procedury, których nie można skrócić (dwumiesięczne konsultacje społeczne, zawiadomienie, 
zatwierdzenie…). Same terminy administracyjne i konsultacji wynoszą ponad 6 miesięcy.

Poprawka 74
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przekazania podwykonawcom 
działającym na terenie zakładu 
właściwych informacji;

Or. it

Poprawka 75
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Bez uszczerbku dla obowiązków 
właściwych organów państwa 
członkowskie dbają, aby wewnętrzne plany 
awaryjne przewidziane w niniejszej 
dyrektywie były przygotowywane po 
konsultacjach z personelem pracującym w 
danym zakładzie, w tym właściwym 
długoterminowym personelem 
zatrudnionym na zasadzie podwykonawcy, 
i aby prowadzone były konsultacje ze 
społecznością w przypadku sporządzania 
lub aktualizacji zewnętrznych planów 
awaryjnych. Państwa członkowskie dbają, 
aby konsultacje ze społecznością odbywały 
się zgodnie z art. 14.

4. Bez uszczerbku dla obowiązków 
właściwych organów państwa 
członkowskie dbają, aby wewnętrzne plany 
awaryjne przewidziane w niniejszej 
dyrektywie były przygotowywane po 
konsultacjach z personelem pracującym w 
danym zakładzie, w tym właściwym 
długoterminowym personelem 
zatrudnionym na zasadzie podwykonawcy, 
i aby prowadzone były konsultacje z 
podmiotami lokalnymi na terenie, na 
którym znajduje się dany zakład oraz 
konsultacje ze społecznością w przypadku 
sporządzania lub aktualizacji zewnętrznych 
planów awaryjnych. Państwa członkowskie 
dbają, aby konsultacje ze społecznością 
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odbywały się zgodnie z art. 14.

Or. it

Poprawka 76
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dbają, aby 
wewnętrzne i zewnętrzne plany awaryjne 
były poddawane przeglądom, testom, a w 
razie konieczności zmieniane i 
aktualizowane przez operatorów i 
wyznaczone organy w odpowiednich 
odstępach czasu nieprzekraczających 
trzech lat. W przeglądzie uwzględnia się 
zmiany, które następują w przedmiotowym 
zakładzie lub w przedmiotowych służbach 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
najnowszą wiedzę techniczną i wiedzę 
dotyczącą reakcji na poważne awarie.

5. Państwa członkowskie dbają, aby 
wewnętrzne i zewnętrzne plany awaryjne 
były poddawane przeglądom, testom w 
odpowiednich odstępach czasu 
nieprzekraczających trzech lat. W razie 
potrzeby operatorzy dokonują przeglądu 
tych planów, a wyznaczone organy – ich 
aktualizacji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Obecne brzmienie pozwala myśleć, że aktualizacja i przegląd mogą być potrzebne co trzy 
lata, a przecież to wyniki przeglądów i testów pozwolą o tym zadecydować.

Poprawka 77
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie dbają, aby 
wewnętrzne i zewnętrzne plany awaryjne 
były poddawane przeglądom, testom, a w 
razie konieczności zmieniane i 

5. Państwa członkowskie dbają, aby 
wewnętrzne i zewnętrzne plany awaryjne 
były poddawane testom za pomocą 
ćwiczeń symulacyjnych w skali 
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aktualizowane przez operatorów i 
wyznaczone organy w odpowiednich 
odstępach czasu nieprzekraczających 
trzech lat. W przeglądzie uwzględnia się 
zmiany, które następują w przedmiotowym 
zakładzie lub w przedmiotowych służbach 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
najnowszą wiedzę techniczną i wiedzę 
dotyczącą reakcji na poważne awarie.

rzeczywistej realizowanych co najmniej 
raz na trzy lata. W wyniku oceny tego 
testu wewnętrzne i zewnętrzne plany 
awaryjne są w razie konieczności 
zmieniane i aktualizowane przez 
operatorów i wyznaczone organy. W 
przeglądzie uwzględnia się zmiany, które 
następują w przedmiotowym zakładzie lub 
w przedmiotowych służbach 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
najnowszą wiedzę techniczną i wiedzę 
dotyczącą reakcji na poważne awarie.

Or. fr

Poprawka 78
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dbają, aby ich 
polityka zagospodarowania przestrzennego 
lub inne właściwe obszary polityki i 
procedury służące wdrażaniu takiej 
polityki uwzględniały w dłuższej
perspektywie potrzebę:

2. Państwa członkowskie dbają, aby ich 
polityka zagospodarowania przestrzennego 
lub inne właściwe obszary polityki i 
procedury służące wdrażaniu takiej 
polityki uwzględniały w dłuższej i krótszej 
perspektywie potrzebę:

Or. fr

Poprawka 79
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) utrzymania właściwych bezpiecznych 
odległości między zakładami objętymi
niniejszą dyrektywą a obszarami 
mieszkalnymi, budynkami, obszarami 

(a) utrzymania właściwych bezpiecznych 
odległości między zakładami objętymi 
niniejszą dyrektywą a obszarami 
mieszkalnymi, budynkami, obszarami 
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użytku publicznego, w miarę możliwości
głównymi szlakami komunikacyjnymi i 
obszarami wypoczynkowymi;

użytku publicznego, głównymi szlakami 
komunikacyjnymi i obszarami 
wypoczynkowymi;

Or. ro

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa istotne jest, by utrzymanie 
właściwych bezpiecznych odległości między zakładami objętymi niniejszą dyrektywą, a 
obszarami mieszkalnymi, budynkami, obszarami użytku publicznego, głównymi szlakami 
komunikacyjnymi i obszarami wypoczynkowymi nie było dobrowolne.

Poprawka 80
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) ochrony obszarów o szczególnej 
wrażliwości środowiska naturalnego lub 
obszarów szczególnego zainteresowania 
usytuowanych w pobliżu zakładów 
objętych niniejszą dyrektywą dzięki 
właściwym bezpiecznym odległościom 
lub, w razie konieczności, innym 
właściwym środkom;

(b) ochrony obszarów o szczególnej 
wrażliwości środowiska naturalnego lub 
obszarów szczególnego zainteresowania 
usytuowanych w pobliżu zakładów 
objętych niniejszą dyrektywą dzięki 
właściwym bezpiecznym odległościom lub 
innym właściwym środkom;

Or. ro

Uzasadnienie

Ochrona obszarów, w których środowisko naturalne jest szczególnie narażone lub obszarów o 
szczególnym znaczeniu z punktu widzenia środowiska usytuowanych w pobliżu zakładów 
objętych niniejszą dyrektywą, w drodze zapewnienia właściwych bezpiecznych odległości lub, 
w razie konieczności, innych właściwych środków, nie powinna być dobrowolna.

Poprawka 81
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dbają, aby 
wszystkie właściwe organy oraz organy ds. 
planowania odpowiedzialne za decyzje 
podejmowane w tym zakresie ustaliły 
odpowiednie procedury konsultacyjne,
które ułatwią wdrożenie kierunków 
polityki ustanowionych w ust. 1. Procedury 
te są ustalane w taki sposób, aby 
operatorzy dostarczali wystarczających 
informacji dotyczących zagrożeń 
związanych z zakładem oraz aby porady 
techniczne dotyczące tych zagrożeń były 
dostępne na zasadzie poszczególnych 
przypadków, albo na zasadzie ogólnej, gdy 
decyzje są podejmowane.

3. Państwa członkowskie dbają, aby 
wszystkie właściwe organy oraz organy ds. 
planowania odpowiedzialne za decyzje 
podejmowane w tym zakresie ustaliły 
odpowiednie procedury konsultacyjne w 
postaci analizy wpływu, udostępniając
dokumenty z ekspertyz do publicznej 
konsultacji, aby ułatwić wdrożenie 
kierunków polityki ustanowionych w ust. 
1. Procedury te są ustalane w taki sposób, 
aby operatorzy dostarczali wystarczających 
informacji dotyczących zagrożeń 
związanych z zakładem oraz aby porady 
techniczne dotyczące tych zagrożeń były 
dostępne na zasadzie badań
poszczególnych przypadków i ogólnych 
kryteriów, gdy decyzje są podejmowane.

Or. fr

Poprawka 82
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dbają, aby 
operatorzy prowadzący zakłady 
zwiększonego ryzyka dostarczali na 
wniosek właściwego organu wystarczające 
informacje o zagrożeniach związanych z 
zakładem niezbędne do celów 
zagospodarowania przestrzennego.

Państwa członkowskie dbają, aby 
operatorzy prowadzący zakłady 
zwiększonego ryzyka dostarczali na 
wniosek właściwego organu i władz 
lokalnych wystarczające informacje o 
zagrożeniach związanych z zakładem 
niezbędne do celów zagospodarowania 
przestrzennego.

Or. ro

Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.
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Poprawka 83
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
analiza wpływu przewidziana w ust. 3 
obejmowała ocenę poszczególnych 
scenariuszy uwzględniających 
nieprzewidziane wypadki z powodu 
nadciśnienia i/lub toksyczności i/lub 
skutków cieplnych, w wyniku której 
zostanie sporządzona mapa 
poszczególnych strefy niebezpieczeństwa 
wewnątrz i na zewnątrz zakładu. Właściwe 
organy określają na podstawie tej mapy 
strefy ochrony na zewnątrz zakładu, które 
należy uwzględniać przy planowaniu 
zagospodarowania przestrzennego; 
operatorzy określają na podstawie tej 
mapy strefy niebezpieczeństwa wewnątrz 
zakładu.
W strefie ochrony, w której występuje 
znaczne zagrożenie dla zdrowia, nie może 
znajdować się żaden publicznie dostępny 
budynek ani żadne pomieszczenie 
mieszkalne.

Or. fr

Poprawka 84
Alajos Mészáros

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 

1. Państwa członkowskie dbają, aby 
informacje, o których mowa w części 1 i 2 
załącznika V, były stale dostępne dla 
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tym w formacie elektronicznym. Przeglądu 
i w razie konieczności aktualizacji 
informacji dokonuje się co najmniej raz w 
roku.

społeczności, w tym w formacie 
elektronicznym oraz aby informacje, o 
których mowa w części 3 załącznika V, 
były podawane na żądanie do wiadomości 
publicznej. Przeglądu i w razie 
konieczności aktualizacji informacji 
dokonuje się co najmniej raz w roku.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli chodzi o sprawozdania z inspekcji i wykaz substancji niebezpiecznych, mogą istnieć 
względy ekonomiczne lub względy bezpieczeństwa, aby upubliczniać informacje jedynie na 
żądanie. Państwa członkowskie mogłyby więc same zdecydować, czy uważają za właściwe, 
aby nakładać na operatorów obowiązek zamieszczania tych informacji również w Internecie. 
Jak zaznaczono w poprawkach do załącznika V, operatorzy powinni mieć obowiązek 
udzielania przystępnych informacji na temat substancji niebezpiecznych w Internecie, a także 
informowania, kiedy przeprowadzono inspekcję w zakładzie i gdzie można zwrócić się o 
przekazanie sprawozdań z inspekcji.

Poprawka 85
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają o to, aby 
w ramach polityki przejrzystości i 
współpracy operatorzy organizowali raz 
do roku spotkanie w celu wymiany 
informacji i wiedzy specjalistycznej na 
temat zarządzania zakładem w ramach 
lokalnej komisji informacyjnej 
skupiającej 5 kolegiów: lokalną 
administrację, przedstawicieli władz 
lokalnych, przedstawicieli pracowników, 
stowarzyszenia obywatelskie i 
przedstawicieli okolicznych mieszkańców 
oraz operatora; w przypadku kilku 
instalacji znajdujących się na tym samym 
obszarze geograficznym, ta lokalna 
komisja informacyjna może skupiać 
poszczególnych operatorów tych 
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instalacji.

Or. fr

Poprawka 86
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Żądania dostępu do informacji, o 
których mowa w ust. 2 lit. a), b) i c), 
należy rozpatrywać zgodnie z art. 3 i 5 
dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady14.

3. Dostęp do informacji, o których mowa w 
ust. 1 i 2, należy rozpatrywać zgodnie z 
dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do 
informacji dotyczących środowiska i 
uchylającą dyrektywę Rady 90/313/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a), powinny być udzielane bez potrzeby składanie 
specjalnego wniosku, dlatego użycie w tym ustępie sformułowania „żądania dostępu” jest 
nieprawidłowe. Ponadto całe ustępy 1 i 2 powinny być zgodne z wszystkimi przepisami 
dyrektywy 2003/4/WE.

Poprawka 87
Silvia-Adriana Ţicău

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) poinformować właściwe organy; (a) poinformować właściwe organy i 
władze lokalne;

Or. ro
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Uzasadnienie

Operatorzy powinni informować władze lokalne i współpracować z nimi w interesie 
obywateli.

Poprawka 88
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) przywrócić, w przypadku stwierdzenia 
szkód wyrządzonych w środowisku 
naturalnym i jeśli jest to możliwe, 
początkowe warunki środowiskowe oraz 
zapewnić stosowne odszkodowanie 
dotkniętej tymi szkodami ludności, 
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 
2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
odpowiedzialności za środowisko w 
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 
szkodom wyrządzonym środowisku 
naturalnemu1;
_______________

1 Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 56.

Or. it

Poprawka 89
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) udział operatora w unijnym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

c) udział operatora w unijnym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS) na mocy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1221/2009 lub inny uznany, 
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Rady (WE) nr 1221/2009. równorzędny system ekozarządzania.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość zastosowania innych uznanych systemów ekozarządzania 
oprócz EMAS, np. typu ISO, bardzo często stosowanych w przedsiębiorstwach na całym 
świecie. Jest to zgodne z przepisami lit. a) załącznika III do niniejszego wniosku.

Poprawka 90
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Na ile to możliwe, inspekcje są 
skoordynowane z inspekcjami 
prowadzonymi na mocy innych przepisów 
unijnych i w stosownych przypadkach z 
nimi łączone.

8. Inspekcje są skoordynowane z 
inspekcjami prowadzonymi na mocy 
innych przepisów unijnych, w 
szczególności dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 
24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 
przemysłowych (zintegrowane 
zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola)1, i w jak największym stopniu z 
nimi łączone.

______________
1 Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Poprawka 91
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wnioski o informacje złożone do 
właściwych organów zgodnie z niniejszą 
dyrektywą mogą zostać odrzucone, gdy 

2. Dostęp do informacji zgodnie z 
niniejszą dyrektywą może zostać 
ograniczony, gdy spełnione są warunki 
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spełnione są warunki określone w art. 4 
ust. 2 dyrektywy 2003/4/WE.

określone w art. 4 ust. 2 dyrektywy 
2003/4/WE.

Or. en

Poprawka 92
Edit Herczog

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

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 przyjmuje 
akty delegowane zgodnie z art. 24. W 
ciągu sześciu miesięcy po przyjęciu 
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 do postępu technicznego 
Komisja ocenia, czy konieczne jest 
dostosowanie załącznika I, biorąc pod 
uwagę zagrożenie poważnymi awariami 
stwarzane przez daną substancję oraz 
kryteria stosowania art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowywanie dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) i zmiana 
zakresu jej stosowania powinno się odbywać systematycznie, ponieważ CLP jest z natury 
procesem dynamicznym.

Poprawka 93
Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 4, w celu 
dostosowania załączników I-VII do 
postępu technicznego, Komisja przyjmuje 

Nie naruszając przepisów art. 4, w celu 
dostosowania załączników I-VII do 
postępu technicznego, Komisja przyjmuje 
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akty delegowane zgodnie z art. 24. akty delegowane zgodnie z art. 24. W 
ciągu sześciu miesięcy po przyjęciu 
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 do postępu technicznego 
Komisja ocenia, czy konieczne jest 
dostosowanie załącznika I, biorąc pod 
uwagę zagrożenie poważnymi awariami 
stwarzane przez daną substancję oraz 
kryteria stosowania art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowywanie dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) i zmiana 
zakresu jej stosowania powinno się odbywać systematycznie, ponieważ CLP jest z natury 
procesem dynamicznym.

Poprawka 94
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23

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 części 3 załącznika I oraz
załączników II-VI do postępu 
technicznego i naukowego, Komisja 
przyjmuje akty delegowane zgodnie z 
art. 24.

Or. en

Uzasadnienie

Możliwe powinno być wprowadzenie zmian do części 3 załącznika I (która zmienia zakres, ale 
jedynie w konkretnych, ściśle określonych sytuacjach) oraz do załączników II-VI za pomocą 
aktów delegowanych. Zmiany do części 1 i 2 załącznika I oraz do załącznika VII mogą mieć 
poważny wpływ na zakres stosowania dyrektywy, dlatego powinny podlegać zwykłej 
procedurze ustawodawczej.

Poprawka 95
Vicky Ford
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu sześciu miesięcy po przyjęciu 
dostosowania rozporządzenia (WE) nr 
1272/2008 do postępu technicznego 
Komisja, w porozumieniu z Radą, ocenia, 
czy konieczne jest dostosowanie 
załącznika I, biorąc pod uwagę zagrożenie 
poważnymi awariami stwarzane przez 
daną substancję oraz kryteria stosowania 
art. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowywanie dyrektywy Seveso do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) i zmiana 
zakresu jej stosowania powinno się odbywać systematycznie, ponieważ CLP jest z natury 
procesem dynamicznym.

Poprawka 96
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 1 – dział P – kolumna 1
Tekst proponowany przez Komisję

P1a MATERIAŁY WYBUCHOWE (zobacz uwaga 8)
- Niestabilne materiały wybuchowe lub 
- Wybuchowe, podklasa 1.1., 1.2, 1.3, 1.5 lub 1.6, lub
- Substancje lub mieszaniny o właściwościach wybuchowych 

określonych metodą opisaną w części A.14 załącznika do 
rozporządzenia (WE) nr 440/2008 (zob. uwaga 8) i 
nienależące do klas zagrożenia, jakie wywołują nadtlenki 
organiczne lub substancje i mieszaniny samoreaktywne

10 50

Poprawka Parlamentu
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P1a Materiały wybuchowe
- Niestabilne materiały wybuchowe lub
- Wybuchowe, podklasa 1.1., 1.2, 1.3, 1.5 lub 1.6, lub
- W odniesieniu do substancji i mieszanin niezaliczonych do klasy 

1 zgodnie z zaleceniami ONZ dotyczącymi transportu towarów 
niebezpiecznych figurujących w Podręczniku badań i 
kryteriów ONZ: substancje lub mieszaniny o właściwościach 
wybuchowych określonych metodą opisaną w części A.14 
załącznika do rozporządzenia (WE) nr 440/2008 (zob. uwaga 9) 
i nienależące do klas zagrożenia, jakie wywołują gazy 
utleniające, nadtlenki organiczne lub substancje i mieszaniny 
samoreaktywne

10 50

Or. fr

Uzasadnienie

Kategoria ta obejmuje produkty zaklasyfikowane jako wybuchowe zgodnie z CLP, lecz 
również substancje lub mieszaniny o właściwościach wybuchowych określonych zgodnie z 
metodą A.14 rozporządzenia WE nr 440/2008. Dla większej spójności i jasności należałoby 
ograniczyć się do kryteriów klasyfikacji według CLP zarówno dla materiałów wybuchowych, 
jak i pozostałych kategorii, i pominąć inne metody klasyfikacji.

Poprawka 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 1 – dział E –  kolumna 1 i 2
Tekst proponowany przez Komisję

Dział „E” − ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
ostre 1 lub przewlekłe 1 100 200

E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
przewlekłe 2 200 500

Poprawka Parlamentu

Dział „E” − ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
E1 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
ostre 1 lub przewlekłe 1 (substancje o M≥10) 100 200

E2 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
ostre 1 i przewlekłe 1 (substancje o M=1 i mieszanina) 500 1000

E3 Niebezpieczne dla środowiska wodnego w kategorii
przewlekłe 2 1000 2500



AM\874020PL.doc 39/47 PE469.779v02-00

PL

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiany klasyfikacji w rozporządzeniu (WE) nr1272/2008 (CLP) nie są odpowiednio 
odzwierciedlone we wniosku Komisji w odniesieniu do zagrożenia dla środowiska. W związku 
z tym więcej zakładów zostanie sztucznie objętych zasięgiem Seveso, chociaż nie stwarzają 
one nowego zagrożenia wystąpienia poważnych awarii. Niektóre zmiany poziomów w 
odniesieniu do zagrożeń dla środowiska nie zostały dostosowane do zmian zasad klasyfikacji, 
a w szczególności 2. APT rozporządzenia CLP.

Poprawka 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 2 – kolumna 37a (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka Parlamentu

Podchloryn sodu, roztwór…% aktywnego 
chloru 7681-52-9 200 500

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiany klasyfikacji w rozporządzeniu (WE) nr1272/2008 (CLP) nie są odpowiednio 
odzwierciedlone we wniosku Komisji w odniesieniu do mieszanin zawierających podchloryn 
sodu. Limit koncentracji tej substancji określony dla ostrej toksyczności w środowisku 
wodnym został zmieniony, kiedy przyjęto rozporządzenie CLP, co wpłynęło na klasyfikację 
mieszanin, nie zwiększając zagrożenia poważnymi awariami. Ponad 200 zakładów, 
magazynów i MŚP znalazłoby się w ten sposób objętych zasięgiem dyrektywy Seveso, co 
przyniosłoby organom i przemysłowi koszty w wysokości 3-4 mln EUR.

Poprawka 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – część 2 – kolumna 37b (nowa)
Tekst proponowany przez Komisję
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Poprawka Parlamentu

Olejki eteryczne i podobne substancje 
(uwaga 19a) 1000 5000

Or. fr

Uzasadnienie

Wartości progowe określone dla substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego nie 
uwzględniają zmian klasyfikacji w rozporządzeniu 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 znika ryzyko 
efektu domina pod warunkiem, że są one przechowywane w jednej szczelnie zabezpieczonej 
strefie. Wiele przedsiębiorstw, w większości MŚP specjalizujących się w produkcji, 
składowaniu, dystrybucji lub mieszaniu olejków eterycznych, zostałoby sklasyfikowanych 
zgodnie z przepisami Seveso, nie stwarzając nowego ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

Poprawka 100
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – uwagi do załącznika 1– punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Przy określaniu ilości progowych nie 
należy uwzględniać mieszanin 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla 
środowiska w działach E1 i E2 w części 2, 
jeżeli są one pakowane w ograniczonych 
ilościach (opakowanie wewnętrzne do 
5l/5kg i opakowanie łączone do 30 kg).

Or. en

Uzasadnienie

Podobnie jak przy transporcie opakowanie jest środkiem zmniejszania ryzyka przypadkowego 
uwolnienia do środowiska. Celem niniejszej poprawki jest dostosowanie niniejszej dyrektywy 
do standardów ustanowionych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR 2011).
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Poprawka 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – 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 
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 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 znika 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.

Poprawka 102
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis terenu i jego środowiska, z 
uwzględnieniem położenia geograficznego, 
warunków meteorologicznych, 
geologicznych, hydrograficznych i w razie 

a) opis terenu i jego środowiska, 
adekwatna ocena zagrożeń naturalnych, z 
uwzględnieniem położenia geograficznego, 
warunków meteorologicznych, 
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potrzeby, jego historii; geologicznych, hydrograficznych i w razie 
potrzeby, jego historii;

Or. it

Poprawka 103
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) opis obszarów, na których może 
wystąpić poważna awaria.

d) opis obszarów, na których może 
wystąpić poważna awaria i określenie stref 
niebezpieczeństwa i stref ochrony.

Or. fr

Poprawka 104
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) opis głównych czynności i produktów 
części tych zakładu, które są istotne z 
punktu widzenia bezpieczeństwa, źródeł 
zagrożeń poważnymi awariami i 
warunków, w jakich może zaistnieć 
poważna awaria wraz z opisem 
proponowanych środków 
zapobiegawczych;

a) opis głównych czynności i produktów 
części zakładu, a także określenie 
podwykonawców istotnych z punktu 
widzenia bezpieczeństwa, źródeł zagrożeń 
poważnymi awariami i warunków, w 
jakich może zaistnieć poważna awaria 
wraz z opisem proponowanych środków 
zapobiegawczych;

Or. it

Poprawka 105
Jean-Pierre Audy
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – punkt 5 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) opis oceny finansowych skutków 
awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi oraz środki podjęte, aby 
się z nimi uporać, w szczególności 
specjalna umowa ubezpieczenia i/lub 
odpowiedni poziom kapitału własnego. 

Or. fr

Poprawka 106
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik III – punkt b – litera v 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

v) kultura bezpieczeństwa − środki oceny i 
podwyższania kultury bezpieczeństwa;

v) kontrola zagrożenia związanego ze 
starzeniem się sprzętu: spis sprzętu 
zakładowego; opis pierwotnego stanu 
sprzętu w dniu 1 czerwca 2015 r. lub w 
dniu oddania do użytku, jeżeli ta data jest 
późniejsza; przedstawienie strategii 
kontroli stanu sprzętu (mechanizmy, 
częstotliwość, metody itp.) oraz strategii 
działań następczych po kontroli 
(metodologia analizy wyników, kryteria 
rozpoczynania działań korygujących w 
celu naprawy lub zastąpienia itp.) Te 
elementy strategii są uzasadnione w 
zależności od przewidywanego sposobu 
degradacji. Prezentacja metodologii 
monitorowania wyników kontroli oraz 
działań następczych po kontrolach; 
metodologia interwencji, jakie zostaną 
ewentualnie przeprowadzone w świetle 
tych wyników;

Or. fr
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Uzasadnienie

Propozycja nowej części systemów zarządzania bezpieczeństwem poświęconych kulturze 
bezpieczeństwa wydaje się niejasna. Europejski park przemysłowy starzeje się i nie jest często 
odnawiany. Właściwe bezpieczeństwo wymaga podjęcia środków adaptacyjnych (nasilona 
kontrola, zastępowania najbardziej zużytych części etc.) w ramach codziennych operacji w 
stosunki do operacji, które przeprowadzano, kiedy zakłady były nowe.

Poprawka 107
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – część 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Mechanizmy w zakresie ograniczenia 
ryzyka osób znajdujących się na miejscu, 
w tym sposób ostrzegania oraz działania, 
jakie osoby ostrzeżone mają podjąć.

c) Mechanizmy w zakresie ograniczenia 
ryzyka osób znajdujących się na miejscu, 
w tym sposób ostrzegania oraz działania, 
jakie osoby ostrzeżone mają podjąć w 
strefie niebezpieczeństwa.

Or. fr

Poprawka 108
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik IV – część 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) Ustalenia dotyczące szkoleń 
pracowników z zakresu zadań, które będą 
musieli wykonywać, a w razie 
konieczności ich koordynacja z 
zewnętrznymi służbami odpowiedzialnymi 
za bezpieczeństwo.

Or. en

Poprawka 109
Gaston Franco
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Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zbiorcze szczegółowe informacje z 
inspekcji przeprowadzonych na mocy art. 
19 i główne ustalenia dokonane na 
podstawie wniosków z ostatniej inspekcji 
wraz z odniesieniem lub adresem do 
odnośnego planu inspekcji.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Należy skreślić ten przepis ze względu na wysokie ryzyko podania do publicznej wiadomości 
informacji o zaniedbaniach stwierdzonych w obiektach zaklasyfikowanych jako niebezpieczne 
według kryteriów dyrektywy Seveso, ze względu na możliwość wykorzystania ich do celów 
terrorystycznych i na zagrożenie szpiegostwem gospodarczym.

Poprawka 110
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Zbiorcze szczegółowe informacje z 
inspekcji przeprowadzonych na mocy art. 
19 i główne ustalenia dokonane na 
podstawie wniosków z ostatniej inspekcji 
wraz z odniesieniem lub adresem do 
odnośnego planu inspekcji.

6. Wnioski z inspekcji przeprowadzonych 
na mocy art. 19 i główne ustalenia z 
ostatniej inspekcji.

Or. en

Poprawka 111
Gaston Franco

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik V – część 2 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zbiorcze szczegółowe informacje 
dotyczące głównych rodzajów scenariuszy 
poważnych awarii i głównych rodzajów 
zdarzeń, które mogą odegrać rolę w 
urzeczywistnieniu każdego z tych 
scenariuszy.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Z tych samych przyczyn, o których mowa w uzasadnieniu do poprawki dotyczącej części 1 
tego załącznika, należy koniecznie uniknąć podawania do wiadomości publicznej głównych 
scenariuszy poważnych awarii, a zwłaszcza ich powodów. Do wiadomości publicznej można 
podać jedynie streszczenie przypadków niebezpieczeństwa bez szczegółów technicznych.

Poprawka 112
Alajos Mészáros

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – część 2 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) obrażenia doznane przez sześć osób na 
terenie zakładu oraz ich hospitalizacja 
przez co najmniej 24 godziny;

b) obrażenia doznane przez co najmniej 
dwie osoby na terenie zakładu oraz ich 
hospitalizacja przez co najmniej 24 
godziny;

Or. en

Poprawka 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VII – ustęp 1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszelkie substancje lub mieszaniny 
toksyczne lub bardzo toksyczne dla 
organizmów wodnych przechowywane w 
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jednostkach magazynowych (beczce …) 
nieprzekraczających 0,2% tonażu 
wskazanego w kolumnie 2 części 1 
załącznika 1 (czyli odpowiednio 400 i 200 
kg w przypadku substancji i mieszanin 
toksycznych/bardzo toksycznych dla 
organizmów wodnych) nie są wliczane do 
całkowitej występującej ilości, jeżeli 
przechowywanie odbywa się w takim 
miejscu wewnątrz zakładu, w którym 
przypadkowe uwolnienie zawartości nie 
może spowodować w efekcie domina 
poważnej awarii w innym miejscu w 
zakładzie i jeżeli przechowywanie odbywa 
się w jednej szczelnie zabezpieczonej 
strefie.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy brać pod uwagę przechowywanych niewielkich ilości substancji toksycznej dla 
środowiska ze względu na uwalnianą ilość; wyciek substancji toksycznej dla środowiska, 
przechowywanej w ograniczonej ilości nie ma takich samych konsekwencji jak wyciek z 
cysterny.


