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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директива 96/82/ЕО, позната като „Директива Seveso II“, има за цел предотвратяване 
на аварии с опасни вещества, ограничаване на последиците от подобни аварии за 
човека и околната среда чрез анализ на риска и приемане на подходящи предпазни 
мерки.

Веществата, които попадат в обхвата на директивата, засягат преди всичко химическата 
промишленост. Това законодателство се прилага за предприятията, в които опасните 
вещества, предвидени в директивата, са налични в количества, надвишаващи 
определените прагове. (Това се отнася до приблизително 10 000 промишлени 
предприятия в ЕС.)

Комисията реши да използва преразглеждането на директивата, станало необходимо 
поради приемането и бъдещото влизане в сила (1 юни 2015 г.) на Регламент (ЕО) № 
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 
(наричан оттук нататък „Регламент за КЕО“), на който се позовава директивата, за да 
преразгледа също така структурата и основните разпоредби на директивата, които не са 
били променяни от създаването им. 

Най-важните промени засягат опасностите за здравето. Предишната категория „Силно 
токсичен“ е заменена с новата „Остра токсичност 1“, а предишната категория 
„Токсичен“ е разделена на „Остра токсичност 2“ (приложима за всички пътища на 
експозиция) и „Остра токсичност 3“ (дермална и инхалационна експозиция).

Няколко по-специфични категории за физични опасности, които не са съществували 
преди, въведени с Регламента за КЕО, заменят по-общите стари категории за 
опасности, съответстващи на  експлозивни, окисляващи и запалими вещества. 
Комисията предлага обикновено транспониране без големи промени, също така и за 
категорията опасности за околната среда.

Наред с останалите предложения за промени, фигурират нови правила за достъпа на 
обществеността до информация относно безопасността, достъпа до правосъдие и 
участието в процеса на вземане на решения.

Позиция на докладчика:

Въпросът, поставен пред Парламента, е прост:
За обикновена „козметична промяна“ ли става въпрос? Или в контекста на авариите и 
природните бедствия, преживени от 1996 г. насам ще тръгнем в посока на по-голяма 
безопасност за хората, околната среда и обществото без ненужно да се възпрепятства 
промишлеността?

Специфични забележки:
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1. Текстът оставя на държавите-членки твърде големи възможности за дерогации, 
които могат да се превърнат във възможности за заобикаляне на принципите за 
предотвратяване, и затова следва те да бъдат ограничени.

2. Правомощията, предоставени на работниците, на избраните от тях органи и 
организации, са сведени до минимум. Отредено е достатъчно място на информацията и 
провеждането на консултации с обществеността (член 12 и член 13) или на НПО, по-
специално в член 22, посветен на достъпа до правосъдие. Това е важно. Но не се казва 
нищо за паритетните инстанции, нито за синдикалните организации. Само мимоходом 
се споменава персонала в член 11, посветен на плановете за действия при извънредни 
ситуации.

Това почти изцяло  „забравяне“ на работещите трябва да бъде поправено, поне поради 
две причини: те са първите засегнати и разполагат с познания в областта на 
функционирането на потенциално опасни инсталации, необходим елемент за всяка 
ефикасна политика за предотвратяване.

3. Директивата не оценява рисковете, свързани с работата с подизпълнители. 
Необходимо ли е да се припомнят дълбоките причини за експлозията в завода AZF 
Total в Тулуза... При все това в директивата по никакъв начин не се задава въпросът за 
ефикасността на това търговско отношение във връзка с предотвратяването на рискове. 
В нея само се предвижда (член 11, параграф 4) провеждане на консултации с 
дългосрочни подизпълнители при изготвяне на вътрешните планове за действия при 
извънредни ситуации!

4. В проекта на текст се изтъква координацията на компетентните органи, но какво 
се случва например с протоколите, съставени от контролните органи в областта на 
трудовото законодателство и като се поставя под съмнение организацията на труда, и 
дори системата за управление на безопасността?
Откриваме освен това, че не се набляга в достатъчна степен на средствата за оказване 
на помощ и контрол (за хора и материали).

5. Природни опасности: Неотдавнашната катастрофа във Фукушима показа ясно, че 
само отчитането на технологичните рискове не е достатъчно, за да се гарантира 
безопасност на инсталациите, на работещите и на населението, ако не се взема предвид 
съвкупността от природни опасности.

6. В бъдещата Директива SEVESO III трябва да се направи позоваване на 
транспортирането на опасни вещества. Транспортирането на опасни вещества за 
беда понякога се използва за намаляване на твърдите стокови наличности на 
предприятията SEVESO. А това позволява да се избягват разпоредбите относно 
обществената сигурност, свързани с праговете на складиране.
Следователно е необходимо транспортните потоците на опасни вещества, свързани с 
възлагането на външни изпълнители, да бъдат осчетоводявани в твърдите стокови 
наличности и отчитани за прилагането на съответните разпоредби. Тази мярка ще 
допринесе за това възложителите да станат по-отговорни и да засилят безопасността на 
движение. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Някои промишлени дейности следва 
да се изключат от обхвата на 
настоящата директива поради техните 
специфични характеристики. Тези 
дейности са предмет на друго 
законодателство на равнище ЕС или 
държава-членка, което осигурява 
равностойно ниво на защита. При все 
това, Комисията следва да продължи да 
гарантира, че в действащата 
регулаторна рамка няма значителни 
пропуски, по-специално по отношение 
на нови и възникващи рискове от други 
дейности, и при необходимост да 
предприема подходящи действия.

(8) Някои промишлени дейности следва 
да се изключат от обхвата на 
настоящата директива поради техните 
специфични характеристики. Тези 
дейности са предмет на друго 
законодателство на равнище ЕС или 
държава-членка, което осигурява 
равностойно ниво на защита. При все 
това, Комисията следва да продължи да 
гарантира, че в действащата 
регулаторна рамка няма значителни 
пропуски, по-специално по отношение 
на нови и възникващи рискове от други 
дейности, като например 
транспортирането на опасни 
вещества,  и при необходимост да 
предприема подходящи действия.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е транспортирането да се включи в обхвата на директивата, за да има 
съгласуваност между различните законодателства.  

Изменение 2

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) военни предприятия, инсталации 
или складови съоръжения;

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Независимо дали е гражданска или военна, последиците от една катастрофа са едни 
и същи. Военните инстанции трябва да гарантират пред държавите-членки, че 
военните инсталации се управляват по най-сигурен начин за населението и че 
съществува минимална степен на риск.  

Изменение 3

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) превоза на опасни вещества и 
междинно временно складиране по 
време на превоз по пътища, 
железопътни линии, вътрешни водни 
пътища, море или въздух извън 
предприятията, обхванати от 
настоящата директива, включително 
товарене, разтоварване и превоз до или 
от друго превозно средство на докове, 
кейове или разпределителни станции;

в) превоза на опасни вещества извън 
предприятията, обхванати от 
настоящата директива, включително 
товарене, разтоварване и превоз до или 
от друго превозно средство на докове, 
кейове или разпределителни станции;

Or. fr

Обосновка

Въпросът, свързан със складирането, трябва задължително да бъде включен в 
обхвата на директивата, в противен случай рисковете от използване на складирането 
за намаляване на количествата опасни вещества на предприятията могат да се 
увеличат в ущърб на безопасността на транспортните връзки на държавите-членки.

Изменение 4

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) превоза на опасни вещества по 
тръбопроводи, включително 
съответните помпени/компресорни 
станции извън предприятията, 

заличава се
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обхванати от настоящата 
директива;

Or. fr

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) проучване и експлоатация в морски 
райони на минерали, включително 
въглеводороди;

заличава се

Or. fr

Изменение 6

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако дадена държава-членка сметне, 
че опасно вещество, посочено в 
приложение I, части 1 или 2, не 
представлява опасност от голяма 
авария и може да отговаря на 
условията за включване в приложение 
I, част 3 в съответствие с параграф 1 
от настоящия член, тя уведомява 
Комисията.

заличава се

Комисията уведомява за такива 
нотификации форума, посочен в член 
17, параграф 2.

Or. fr

Обосновка

Продукт, считан за опасен в някоя държава, не може да бъде безопасен в друга. Или 
естеството на този продукт се счита за опасно и продуктът се счита за такъв на 
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територията на всички държави-членки, или продуктът не се счита за опасен във 
всички държави-членки.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, посочени в първата алинея, 
съответната държава-членка предоставя 
на Комисията списък на въпросните 
предприятия, включително списък на 
съответните опасни вещества. 
Съответните държави-членки излагат 
причини за изключването.

В случаите, посочени в първата алинея, 
съответната държава-членка предоставя 
на Комисията списък на въпросните 
предприятия, включително списък на 
съответните опасни вещества и 
естеството на специфичните 
условия, които се прилагат. 
Съответните държави-членки излагат 
причини за изключването.

Or. fr

Обосновка

Условията, които се прилагат, трябва да бъдат ясно определени

Изменение 8

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 му;

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

Or. fr

Обосновка

Въпросът с безопасността трябва да бъде включен в проектирането на 
предприятията и това да стане най-късно преди използването им. 
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Изменение 9

Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за заварени предприятия, в срок от 
една година от датата, на която 
настоящата директива започва да се 
прилага за въпросното предприятие.

в) за заварени предприятия, считано от 
датата, на която настоящата директива 
започва да се прилага за въпросното 
предприятие.

Or. fr

Обосновка

Оставянето на срок от една година означава, че условията за безопасност няма да 
бъдат оптимални през тази година. Това е неприемливо.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 6 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) значително увеличаване на 
количеството или значителна промяна в 
естеството или физичната форма на 
наличното опасно вещество, както е 
посочено в уведомлението, 
предоставено от оператора съгласно 
параграф 1, или всяка промяна в 
процесите на използването му,

a) значително увеличаване, или във 
всеки случай с повече от 10%, на 
количеството или значителна промяна в 
естеството или физичната форма на 
наличното опасно вещество, както е 
посочено в уведомлението, 
предоставено от оператора съгласно 
параграф 1, или всяка промяна в 
процесите на използването му,

Or. fr

Обосновка

Трябва да бъде уточнен размер, за да се изясни волята на законодателя.
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Изменение 11

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 му;

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

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 8.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за заварени предприятия, в срок от
една година от датата, на която 
настоящата директива започва да се 
прилага за въпросното предприятие.

в) за заварени предприятия, считано от 
датата, на която настоящата директива 
започва да се прилага за въпросното 
предприятие.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 9.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създават форуми за съгласуване 
между представителите на 
работодателите и представителите 
на работниците в предприятието, 
като се събират поне веднъж 
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годишно, както и форуми за 
съгласуване между представителите 
на работодателите и 
представителите на работниците в 
тези предприятия, от една страна, и 
от друга,  представителите на 
работодателите и представителите 
на работниците на дружествата 
подизпълнители на обекта, които се 
събират поне веднъж на всеки шест 
месеца.  

Or. fr

Обосновка

Ролята и мястото на работещите в процеса на безопасност са единодушно признати. 
Следователно следва да се приемат специални разпоредби, така че опитът на 
работещите да бъде по-ефикасно използван в услуга на общата безопасност.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да покаже, че е предвидена 
достатъчна безопасност и сигурност в 
модела, конструкцията, действието и 
поддръжката на всяка инсталация, 
съоръжение за складиране, оборудване 
и инфраструктура, свързана с 
действието му, които имат връзка с 
опасностите от големи аварии вътре в 
предприятието;

в) да покаже, че е предвидена 
достатъчна безопасност и сигурност в 
модела, конструкцията, действието и 
поддръжката на всяка инсталация, 
съоръжение за складиране, оборудване 
и инфраструктура, свързана с 
действието му, които имат връзка с 
опасностите от големи аварии вътре в 
предприятието и които са били 
одобрени от компетентния орган;

Or. fr
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – уводна 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, след като бъде 
представен на представителите на 
работниците, в следните срокове:

Or. fr

Обосновка

Ролята и мястото на работещите в процеса на безопасност са единодушно признати. 
Следователно следва да се приемат специални разпоредби, така че опитът на 
работещите да бъде по-ефикасно използван в услуга на общата безопасност.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) за нови предприятия, в разумен срок 
преди започването на строежа им,

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 8.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 11 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за заварени предприятия, в срок от
една година от датата, на която 
настоящата директива започва да се 

в) за заварени предприятия, считано от 
датата, на която настоящата директива 
започва да се прилага за въпросното 
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прилага за въпросното предприятие. предприятие.

Or. fr

Обосновка

Вж. изменение 9.

Изменение 18

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,
информацията, която органът 
прецени за необходима, относно 
рисковете, произтичащи от 
предприятието, необходима за целите на 
планиране на използването на земята.

Or. fr

Обосновка

Компетентният орган следва да определи количеството и качеството на 
необходимата информация с оглед придобиването на точна представа относно 
равнището на безопасност в предприятието.  

Изменение 19

Предложение за директива
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обществеността се информира чрез 
публично разгласяване или други 
подходящи средства, включително 
електронни медии, ако има такива, по 
следните въпроси на ранен етап от 
процедурата по вземане на решение или, 

Обществеността се информира чрез 
публично разгласяване или други 
подходящи средства, включително 
електронни медии, ако има такива, по 
следните въпроси на ранен етап от 
процедурата по вземане на решение или, 
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най-късно, веднага след като може 
разумно да се очаква информацията 
да бъде предоставена:

най-късно, преди дейността да 
започне:

Or. fr

Обосновка

Въпросът с безопасността трябва да бъде включен от момента на проектирането на 
предприятията и най-късно преди те да бъдат използвани. 

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) да се допита до представителите 
на работниците и да предаде 
становището им на компетентните 
органи.

Or. fr

Обосновка

Ролята и мястото на работещите в процеса на безопасност са единодушно признати. 
Следователно следва да се приемат специални разпоредби, така че опитът на 
работещите да бъде по-ефикасно използван в услуга на общата безопасност.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 15 – параграф 2 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да предприемат всички мерки, за 
да информират пострадалите за 
техните права; и

Or. fr
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Обосновка

Пострадалите следва да получат признание и подкрепа. Целта на новия член 15 е да 
установи норми относно правата на пострадалите преди прилагането на 
директивата.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а
Статут на пострадалите 

Най-късно до 1 юни 2012 г. Комисията 
представя пред Европейския 
парламент и Съвета доклад относно 
правата и статута на пострадалите, 
придружен, ако е необходимо, от 
подходящи законодателни 
предложения.
Посоченият доклад съдържа по-
конкретно описание на правата на 
статута на пострадалите при 
инциденти, предизвикани от опасни 
вещества, които предвиждат: 
- минимално, бързо обезщетение, 
което да съответства на 
претърпените от пострадалите 
телесни повреди, както и морални 
или материални вреди,  както в 
рамките на съответното 
предприятие, така и извън него, и 
предхождащо окончателното 
определяне на правата им; 
– вземането под внимание на 
регламента и отчитането на 
претърпените от пострадалите 
вреди.

Or. fr
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Обосновка

Пострадалите следва да получат признание и подкрепа. Целта на настоящия нов член 
е да установи норми относно правата на пострадалите преди прилагането на 
директивата.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Посочената в параграфи 1 до 4 
информация се предоставя 
едновременно на представителите на 
работниците в предприятията, 
които използват същите процеси или 
същите продукти, които са 
причинили въпросния инцидент.  
Посочената информация се 
предоставя също така на 
представителите на работниците и 
работодателите на предприятията 
подизпълнители, които изпълняват 
определена функция на мястото на 
инцидента, ако работещ в едно от 
въпросните предприятия е ранен. 

Or. fr

Обосновка

Ролята и мястото на работещите в процеса на безопасност са единодушно признати. 
Следователно следва да се приемат специални разпоредби, така че опитът на 
работещите да бъде по-ефикасно използван в услуга на общата безопасност. 
Включването на предприятията подизпълнители също представлява необходимост.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 18 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да забранят
използването или пускането в 

Държавите-членки забраняват
използването или пускането в 
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експлоатация на всяко предприятие, 
инсталация или складово съоръжение 
или част от такива, ако операторът не е 
представил уведомление, доклади или 
друга информация, изисквана според 
настоящата директива в посочените 
срокове.

експлоатация на всяко предприятие, 
инсталация или складово съоръжение 
или част от такива, ако операторът не е 
представил уведомление, доклади или 
друга информация, изисквана според 
настоящата директива в посочените 
срокове.

Or. fr

Обосновка

Безопасността е един от приоритетите на дейността на публичните органи.  Не е 
възможно при безопасността да се допусне право на избор.  

Изменение 25

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на инспекционните планове, 
предвидени в параграф 3, 
компетентният орган редовно изготвя 
програми за редовни инспекции за 
всички предприятия, включващи 
честотата на посещенията на място за 
различните видове предприятия.

Въз основа на инспекционните планове, 
предвидени в параграф 3, 
компетентният орган редовно изготвя 
програми за редовни инспекции за 
всички предприятия, включващи 
честотата на посещенията на място за 
различните видове предприятия.
Представителите на работниците са 
сред лицата, участващи в посочените 
посещения. 

Or. fr

Обосновка

Ролята и мястото на работещите в процеса на безопасност са единодушно признати. 
Следователно следва да се приемат специални разпоредби, така че опитът на 
работещите да бъде по-ефикасно използван в услуга на общата безопасност.
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Изменение 26

Предложение за директива
Член 19 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Периодът между две посещения на 
място се основава на системно 
оценяване на опасностите от големи 
аварии в съответните предприятия и не 
надвишава една година за предприятия 
с по-високо ниво на опасност и три 
години за предприятия с по-ниско ниво 
на опасност. Ако при дадена инспекция 
е констатиран важен случай на 
неспазване на настоящата директива, в 
рамките на шест месеца се извършва 
допълнително посещение на място.

Периодът между две посещения на 
място се основава на системно 
оценяване на опасностите от големи 
аварии в съответните предприятия.  За 
предприятия с по-високо ниво на 
опасност, са необходими най-малко две 
посещения годишно, едно от които 
без предупреждение.  За предприятия с 
по-ниско ниво на опасност е 
необходимо най-малко една посещение 
на всеки две години.  Ако при дадена 
инспекция е констатиран важен случай 
на неспазване на настоящата директива, 
в рамките на шест месеца се извършва 
допълнително посещение на място. Ако 
по време на едно от тези посещения 
се установи, че  неспазването на 
изискванията продължава, на 
оператора се налага спешно 
поправителна мярка, която може да 
предвиди включително извеждане от 
експлоатация на съответното 
предприятие.  

Or. fr

Обосновка

Честотата на посещенията е съществен елемент от политиката на превенция. Ако е 
необходимо да се адаптираме към нивото на опасност на предприятията с по-високо 
ниво на опасност, две посещения годишно, едното от които без предупреждения, не 
са излишни.
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Изменение 27

Предложение за директива
Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В рамките на два месеца след всяко 
посещение на място, компетентният 
орган съобщава на оператора 
заключенията от посещението и 
всичките набелязани необходими 
действия. Компетентният орган 
осигурява операторът да предприеме 
всичките тези необходими действия в 
разумен срок от получаването на 
съобщението.

7. В рамките на два месеца след всяко 
посещение на място, компетентният 
орган съобщава на оператора 
заключенията от посещението и 
всичките набелязани необходими 
действия. Компетентният орган 
осигурява операторът да предприеме 
всичките тези необходими действия в 
разумен срок от получаването на 
съобщението и най-късно педи 
следващото планирано посещение.

Or. fr

Обосновка

Уточняването на разумен срок е необходимо, за да се изясни волята на законодателя.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Държавите-членки трябва да
осигуряват наличието на достатъчен 
персонал, който да притежава уменията 
и квалификациите, необходими за 
ефективното извършване на
инспекциите. Държавите-членки 
насърчават компетентните органи да 
предоставят механизми и инструменти 
за обмен на опит и консолидиране на 
знания, и да участват в такива 
механизми на равнище ЕС, когато е 
приложимо.

9. Държавите-членки осигуряват и 
гарантират наличието на достатъчен 
персонал, който да притежава уменията 
и квалификациите, необходими за 
ефективното извършване на
предвидените в настоящия член 
инспекции. Държавите-членки 
насърчават компетентните органи да 
предоставят механизми и инструменти 
за обмен на опит и консолидиране на 
знания, и да участват в такива 
механизми на равнище ЕС, когато е 
приложимо.

Or. fr
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Обосновка

За да бъдат ефективно приложени взетите решения, държавите-членки трябва да 
гарантират, че държавата-членка разполага с достатъчен брой служители, 
притежаващи квалификация за извършване на инспекции и да адаптира този брой към 
боря на предприятията и следователю на посещенията, които следва да се извършат. 

Изменение 29

Предложение за директива
Приложение VI – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) едно ранено лице в самото 
предприятие и хоспитализирано най-
малко за 24 часа;

Or. fr

Обосновка

В името на предпазния принцип, за всяко ранено лице, включително в предприятието, е 
необходимо да се познават причините на инцидента и да се следи да се вземат мерки, 
така че да се избегне повтарянето му в бъдеще.    


