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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice 96/82/ES, známá také pod názvem „Seveso II“, má za cíl prevenci havárií                
s přítomností nebezpečných látek, omezení důsledků takových havárií pro člověka a životní 
prostředí prostřednictvím analýzy rizik a přijetí vhodných bezpečnostních opatření.

Látky, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, se týkají převážně chemického 
průmyslu. Tyto právní předpisy se vztahují na závody, kde jsou nebezpečné látky uvedené ve 
směrnici přítomny v množstvích vyšších než předepsané mezní hodnoty. (Týká se to přibližně
10 000 průmyslových závodů v EU).

Komise se rozhodla využít revize směrnice – která je nezbytná v důsledku přijetí a budoucího 
vstupu v platnost (dne 1. června 2015) nařízení Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP“), na které směrnice odkazuje –
rovněž k revizi struktury a hlavních ustanovení této směrnice, jež nebyla změněna od doby 
jejich přijetí.

Nejdůležitější změny se týkají nebezpečnosti pro zdraví. Dřívější kategorie „vysoce toxický“ 
byla nahrazena novou kategorií „s akutní toxicitou kategorie 1“ a dřívější kategorie „toxický“ 
byla rozdělena na dvě části: „s akutní toxicitou kategorie 2“ (vztahující se na všechny cesty 
expozice) a „s akutní toxicitou kategorie 3“ (dermální a inhalační cesta expozice).

Řada konkrétnějších kategorií CLP pro fyzikální nebezpečnost, které dříve neexistovaly, 
nahrazuje obecnější staré kategorie nebezpečnosti pro výbušné, oxidující a hořlavé látky. 
Komise navrhuje, obdobně jako pro kategorii látek představujících nebezpečí pro životní 
prostředí, jednoduchou transpozici bez větších úprav.

Mezi další navrhované změny patří nová pravidla týkající se přístupu veřejnosti k informacím 
o bezpečnosti, přístupu ke spravedlnosti a účasti na rozhodování.

Stanovisko navrhovatele

Parlament stojí před jednoduchou otázkou:
Je to pouhé nahození fasády? Nebo budeme – s ohledem na havárie a přírodní katastrofy, jež 
se udály od roku 1996 – usilovat o větší bezpečnost pro lidi, životní prostředí, společnost, aniž 
by byly kladeny zbytečné překážky fungování průmyslu?

Konkrétní poznámky:

1) Text ponechává členským státům příliš široké možnosti výjimek, které mohou skýtat 
stejné množství možností k obcházení zásad prevence, a proto by bylo vhodné jejich rozsah 
omezit.

2) Výsady poskytnuté zaměstnancům a jejich voleným orgánům a organizacím jsou
omezeny na minimum. Je poskytnut dostatečný prostor pro informování veřejnosti a 
projednávání s veřejností (články 12 a 13) nebo pro nevládní organizace, a to zejména            
v článku 22 o přístupu ke spravedlnosti. To je důležité. Ale nikde není zmínka o společných 
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orgánech, ani o odborových organizacích. V souvislosti s článkem 11, pojednávajícím            
o havarijních plánech, se odkaz na zaměstnance vyskytuje jen příležitostně.

Toto malé „opomenutí“ zaměstnanců musí být napraveno přinejmenším ze dvou důvodů: jich 
se to týká v prvé řadě a znají „terén“, způsob fungování potenciálně nebezpečných zařízení,
což je pro politiku prevence, která má být účinná, zásadní věc.

3) Směrnice se vůbec nezmiňuje o rizicích spojených s využíváním subdodavatelů. Je nutné
znovu připomínat hlavní důvody výbuchu v továrně AZF Total v Toulouse…? Směrnice si 
však žádným způsobem neklade otázku efektivity tohoto obchodního vztahu, pokud jde         
o prevenci rizik. Pouze v čl. 11 odst. 4 stanoví konzultace s dlouhodobými subdodavateli při 
vypracovávání vnitřních havarijních plánů!

4) V návrhu textu se hovoří o koordinaci příslušných orgánů, ale co se například stane se 
zápisy, které předložily kontrolní orgány z oblasti pracovního práva a které zpochybňují buď 
organizaci práce nebo dokonce systém řízení bezpečnosti?
Dále upozorňujeme na to, že není věnována dostatečná pozornost prostředkům pro 
poskytnutí pomoci a kontrolním prostředkům (lidským i materiálním).

5) Přírodní rizika: Nedávná katastrofa ve Fukušimě dostatečně jasně ukázala, že pouhé
posouzení technologických rizik k zajištění bezpečnosti zařízení, zaměstnanců a obyvatelstva 
nestačí, pokud se nezabývalo i posouzením všech přírodních rizik.

6) Budoucí směrnice SEVESO III se musí zmínit i o přepravě nebezpečných látek. Přeprava 
nebezpečných látek se bohužel někdy používá ke snížení stálých zásob podniků SEVESO. To
umožňuje vyhnout se bezpečnostním předpisům, které se vztahují na limity pro skladování 
těchto látek.
Je proto nezbytné, aby byl objem přepravy nebezpečných látek, který je spojen s touto 
externalizací, zahrnut pro účely příslušných právních předpisů do výpočtu stálých zásob. Toto 
opatření by přispělo k přenesení odpovědnosti na osoby, které k této přepravě dávají příkaz, a 
ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Některé průmyslové činnosti by měly 
být vzhledem ke svým specifikům vyňaty 
z oblasti působnosti této směrnice. Tyto 

(8) Některé průmyslové činnosti by měly 
být vzhledem ke svým specifikům vyňaty 
z oblasti působnosti této směrnice. Tyto 
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činnosti podléhají jiným právním 
předpisům na úrovni Unie nebo 
na vnitrostátní úrovni, které zajišťují 
srovnatelnou úroveň bezpečnosti. Komise 
by však měla i nadále dbát na to, aby 
neexistovaly žádné závažné mezery 
v platném předpisovém rámci, zejména 
pokud jde o nová a nově vznikající rizika 
z jiných činností, a měla by v případě 
potřeby podniknout vhodné kroky.

činnosti podléhají jiným právním 
předpisům na úrovni Unie nebo 
na vnitrostátní úrovni, které zajišťují 
srovnatelnou úroveň bezpečnosti. Komise 
by však měla i nadále dbát na to, aby 
neexistovaly žádné závažné mezery 
v platném předpisovém rámci, zejména 
pokud jde o nová a nově vznikající rizika 
z jiných činností, jako je např. přeprava 
nebezpečných látek, a měla by v případě 
potřeby podniknout vhodné kroky.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné začlenit do oblasti působnosti této směrnice přepravu, aby byla koherence mezi 
odlišnými vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vojenské závody, zařízení nebo 
skladovací zařízení;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Ať už jsou závody a zařízení vojenská nebo civilní, katastrofa má stejné následky. Členské 
státy se musí u vojenských orgánů ujistit, že jsou vojenská zařízení spravována ve vztahu 
k obyvatelstvu nejbezpečnějším způsobem a že se snaží dosáhnout minimální úrovně rizika.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doprava nebezpečných látek a dočasné 
meziskladování po silnici, železnici, 
vnitrozemských vodních cestách, po moři 

c) doprava nebezpečných látek, včetně 
nakládání a vykládání a dopravy do 
a z jiných dopravních prostředků v docích,
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nebo vzduchem, včetně nakládání 
a vykládání a dopravy do a z jiných 
dopravních prostředků v docích, 
vykládacích nábřežích nebo seřaďovacích 
nádražích, mimo závody, kterých se týká 
tato směrnice;

vykládacích nábřežích nebo seřaďovacích 
nádražích, mimo závody, kterých se týká 
tato směrnice;

Or. fr

Odůvodnění

Otázka skladování musí být do oblasti působnosti této směrnice bezpodmínečně zahrnuta, 
jinak se může zvyšovat riziko využívání skladování ke snížení množství nebezpečných produktů 
v podnicích na úkor bezpečnosti na komunikacích členských států.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) doprava nebezpečných látek 
v potrubích, včetně čerpacích stanic, 
mimo závody, kterých se týká tato 
směrnice;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) průzkum využití nerostů včetně 
uhlovodíků na moři;

vypouští se

Or. fr



PA\867455CS.doc 7/18 PE464.945v01-00

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se členský stát domnívá, že 
určitá nebezpečná látka uvedená 
v částech 1 nebo 2 přílohy I nepředstavuje 
nebezpečí závažné havárie a mohla by být 
zařazena v souladu s odstavcem 1 tohoto 
článku do části 3 přílohy I, oznámí tuto 
skutečnost Komisi.

vypouští se

Komise o takových oznámeních informuje 
fórum uvedené v čl. 17 odst. 2.

Or. fr

Odůvodnění

Produkt považovaný v jedné zemi za nebezpečný nemůže být v jiné zemi prohlášen za 
nezávadný. Buď je tento produkt pro svou povahu posuzován jako nebezpečný, a je považován 
za takový na území všech členských států, nebo tento produkt není posuzován jako 
nebezpečný, ale pak ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech uvedených v prvním 
pododstavci poskytne dotčený členský stát 
Komisi seznam dotyčných závodů, včetně 
soupisu dotčených nebezpečných látek. 
Dotčený členský stát uvede důvody 
pro vyloučení závodu.

V případech uvedených v prvním 
pododstavci poskytne dotčený členský stát 
Komisi seznam dotyčných závodů, včetně 
soupisu dotčených nebezpečných látek a 
povahy uplatněných specifických 
podmínek. Dotčený členský stát uvede 
důvody pro vyloučení závodu.

Or. fr

Odůvodnění

Uplatněné podmínky musí být jasně specifikovány.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby;

Or. fr

Odůvodnění

Otázka bezpečnosti musí být začleněna do koncepce závodů, a to nejpozději před zahájením 
jejich využívání.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) za další závody do jednoho roku ode 
dne, k němuž se na dotyčný závod začne 
vztahovat tato směrnice.

c) za další závody počínaje dnem, k němuž 
se na dotyčný závod začne vztahovat tato 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Ponechat lhůtu jednoho roku znamená, že podmínky bezpečnosti během daného roku nebudou
optimální. To není přijatelné.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) každého podstatného zvýšení množství 
nebo podstatné změny povahy nebo 
fyzikální formy přítomné nebezpečné 
látky, jak je uvedeno v oznámení 
poskytnutém provozovatelem podle 

a) každého podstatného zvýšení nebo 
v každém případě více než 10% zvýšení 
množství nebo podstatné změny povahy 
nebo fyzikální formy přítomné nebezpečné 
látky, jak je uvedeno v oznámení 
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odstavce 1, nebo jakékoli změny 
v procesech jejího použití;

poskytnutém provozovatelem podle 
odstavce 1, nebo jakékoli změny 
v procesech jejího použití;

Or. fr

Odůvodnění

Musí být upřesněn rozsah množství s cílem vyjasnit záměr tvůrce právních předpisů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby;

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 8.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) za další závody do jednoho roku ode 
dne, k němuž se na dotyčný závod začne 
vztahovat tato směrnice.

c) za další závody počínaje dnem, k němuž 
se na dotyčný závod začne vztahovat tato 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 9.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zřídí orgány pro dohodovací jednání 
mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci 
zaměstnanců těchto podniků, které se 
budou scházet minimálně jednou ročně, a 
také orgány pro dohodovací jednání mezi 
zástupci zaměstnavatelů a zástupci 
zaměstnanců těchto podniků na jedné 
straně, a zástupci zaměstnavatelů a
zástupci zaměstnanců subdodavatelských 
firem působících v těchto podnicích na 
straně druhé, které se budou scházet 
minimálně každých 6 měsíců.

Or. fr

Odůvodnění

Úloha a postavení zaměstnanců v procesu bezpečnosti jsou všeobecně uznávány. Musí být 
tedy přijata zvláštní ustanovení, aby byly odborné znalosti zaměstnanců co nejefektivněji 
využívány ve prospěch bezpečnosti všech.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prokázání, že při návrhu, stavbě, 
provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, 
skladovacího zařízení, vybavení 
a infrastruktury spojené s jejich provozem, 
které představují nebezpečí závažné 
havárie uvnitř závodu, byly dodrženy 
zásady přiměřené bezpečnosti 
a spolehlivosti;

c) prokázání, že při návrhu, stavbě, 
provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, 
skladovacího zařízení, vybavení 
a infrastruktury spojené s jejich provozem, 
které představují nebezpečí závažné 
havárie uvnitř závodu, byly dodrženy 
zásady přiměřené bezpečnosti 
a spolehlivosti, jež schválil příslušný 
orgán;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bezpečnostní zpráva musí být zaslána 
příslušnému orgánu v těchto lhůtách:

3. Bezpečnostní zpráva musí být zaslána 
příslušnému orgánu – poté, co s ní byli 
seznámeni zástupci zaměstnanců – v 
těchto lhůtách:

Or. fr

Odůvodnění

Úloha a postavení zaměstnanců v procesu bezpečnosti jsou všeobecně uznávány. Musí být 
tedy přijata zvláštní ustanovení, aby byly odborné znalosti zaměstnanců co nejefektivněji 
využívány ve prospěch bezpečnosti všech.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby nebo provozu;

a) za nové závody v přiměřené době před 
začátkem stavby;

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 8.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) za další závody do jednoho roku ode 
dne, k němuž se na dotyčný závod začne 

c) za další závody počínaje dnem, k němuž 
se na dotyčný závod začne vztahovat tato 
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vztahovat tato směrnice. směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 9.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
závodů s podlimitním množstvím poskytli 
na žádost příslušného orgánu dostatek 
informací o rizicích vyplývajících 
ze závodu, které jsou nezbytné pro účely 
územního plánování.

Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
závodů s podlimitním množstvím poskytli 
na žádost příslušného orgánu informace, 
které tento orgán považuje za nezbytné, 
o rizicích vyplývajících ze závodu, které 
jsou nezbytné pro účely územního 
plánování.

Or. fr

Odůvodnění

O množství a kvalitě potřebných informací rozhoduje příslušný orgán, aby si mohl udělat 
přesnou představu o úrovni bezpečnosti, které bylo v závodě dosaženo.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Následující informace musí být sděleny 
veřejnosti v počátečním stádiu 
rozhodovacího procesu nebo nejpozději, 
jakmile je možné tyto informace rozumně 
poskytnout, a to prostřednictvím veřejného 
oznámení nebo jinými vhodnými 
prostředky jako například elektronickými 
médii, jsou-li k dispozici:

Následující informace musí být sděleny 
veřejnosti v počátečním stádiu 
rozhodovacího procesu nebo nejpozději 
před zahájením prací, a to prostřednictvím 
veřejného oznámení nebo jinými vhodnými 
prostředky jako například elektronickými 
médii, jsou-li k dispozici:
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Or. fr

Odůvodnění

Otázka bezpečnosti musí být začleněna od vytváření koncepce závodů, a to nejpozději před 
zahájením jejich využívání.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přizvat zástupce zaměstnanců a předat 
jejich stanoviska příslušným orgánům.

Or. fr

Odůvodnění

Úloha a postavení zaměstnanců v procesu bezpečnosti jsou všeobecně uznávány. Musí být 
tedy přijata zvláštní ustanovení, aby byly odborné znalosti zaměstnanců co nejefektivněji 
využívány ve prospěch bezpečnosti všech.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) učinit všechna nezbytná opatření k 
informování poškozených o jejich 
právech; a

Or. fr

Odůvodnění

Měla by být uznána existence poškozených, přičemž by se těmto poškozeným mělo dostat 
podpory. To je záměrem nového článku 15a, který má stanovit práva poškozených před 
zavedením této směrnice.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
Postavení poškozených

Do dne 1. června 2012 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o právech a postavení poškozených, k níž 
případně připojí vhodné legislativní 
návrhy.
Tato zpráva musí obsahovat popis práv a
postavení poškozených v důsledku havárií
s přítomností nebezpečných látek, která 
stanoví:
– minimální výši odškodnění, rychlého a 
přiměřeného tělesné, morální nebo 
materiální újmě, kterou poškození utrpěli
– jak v rámci daného podniku, tak i mimo 
něj –, a to před konečným rozhodnutím o 
jejich právech;
– zajištění vypořádání a evidence škod, 
které tito poškození utrpěli.

Or. fr

Odůvodnění

Měla by být uznána existence poškozených, přičemž by se těmto poškozeným mělo dostat 
podpory. To je záměrem tohoto nového článku, který má stanovit práva poškozených před 
zavedením této směrnice.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Informace uvedené v odstavcích 1 až 4 
tohoto článku se předávají ve stejných 
lhůtách zástupcům zaměstnanců závodů, 
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které používají stejné výrobní postupy 
nebo stejné produkty jako ty, které byly 
příčinou této havárie. Tyto informace se 
rovněž předávají zástupcům zaměstnanců 
a zaměstnavatelů subdodavatelských 
firem působících v místě, kde došlo 
k havárii, pokud byl některý zaměstnanec 
jednoho z těchto podniků při havárii 
zraněn.

Or. fr

Odůvodnění

Úloha a postavení zaměstnanců v procesu bezpečnosti jsou všeobecně uznávány. Musí být 
tedy přijata zvláštní ustanovení, aby byly odborné znalosti zaměstnanců co nejefektivněji 
využívány ve prospěch bezpečnosti všech. Začlenění subdodavatelských firem do tohoto 
procesu je také nutností.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou zakázat provoz nebo 
uvádění do provozu každého závodu, 
zařízení nebo skladu nebo jejich části, 
pokud provozovatel nepředložil 
ve stanovené lhůtě oznámení, zprávy nebo 
jiné informace požadované touto směrnicí.

Členské státy zakážou provoz nebo 
uvádění do provozu každého závodu, 
zařízení nebo skladu nebo jejich části, 
pokud provozovatel nepředložil 
ve stanovené lhůtě oznámení, zprávy nebo 
jiné informace požadované touto směrnicí.

Or. fr

Odůvodnění

Bezpečnost je prioritou činnosti veřejné moci. Není možné z ní učinit proměnnou úprav.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušný orgán na základě plánů kontrol Příslušný orgán na základě plánů kontrol 
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stanovených v odstavci 3 pravidelně 
vypracovává programy běžných kontrol 
pro všechny závody, včetně četnosti 
prohlídek na místě u různých druhů 
zařízení.

stanovených v odstavci 3 pravidelně 
vypracovává programy běžných kontrol 
pro všechny závody, včetně četnosti 
prohlídek na místě u různých druhů 
zařízení. Mezi osobami přítomnými při 
těchto prohlídkách jsou zástupci 
zaměstnanců.

Or. fr

Odůvodnění

Úloha a postavení zaměstnanců v procesu bezpečnosti jsou všeobecně uznávány. Musí být 
tedy přijata zvláštní ustanovení, aby byly odborné znalosti zaměstnanců co nejefektivněji 
využívány ve prospěch bezpečnosti všech.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Intervaly mezi prohlídkami na místě budou 
určeny na základě systematického 
hodnocení nebezpečí závažné havárie 
dotyčných závodů a nesmí být delší než 
jeden rok pro závody s nadlimitním 
množstvím a tři roky pro závody 
s podlimitním množstvím. Je-li při kontrole 
zjištěno závažné nedodržení této směrnice, 
provede se další prohlídka na místě do šesti 
měsíců.

Intervaly mezi prohlídkami na místě budou 
určeny na základě systematického 
hodnocení nebezpečí závažné havárie 
dotyčných závodů. Pro závody 
s nadlimitním množstvím jsou nutné 
minimálně dvě prohlídky ročně, z toho 
jedna neočekávaná. Pro závody 
s podlimitním množstvím je nutná 
minimálně jedna prohlídka každé dva 
roky. Je-li při kontrole zjištěno závažné 
nedodržení této směrnice, provede se další 
prohlídka na místě do šesti měsíců. Pokud 
bylo během některé z těchto návštěv
zjištěno, že nevyhovující situace i nadále 
trvá, je provozovatel povinen neprodleně 
přijmout zmírňující opatření, která mohou 
vést až k pozastavení provozu dotyčného 
závodu.

Or. fr

Odůvodnění

Frekvence návštěv je pro politiku prevence základním údajem. Pokud je nutné přizpůsobit se 
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stupni nebezpečnosti závodů, kde je tato hodnota vysoká, nepředstavují dvě prohlídky ročně, 
z toho jedna neočekávaná, přehnaný počet.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Příslušný orgán sdělí do dvou měsíců 
po každé prohlídce na místě výsledky 
prohlídky a všechna určená potřebná 
opatření provozovateli. Příslušný orgán 
zajistí, aby provozovatel přijal všechna tato 
nezbytná opatření v přiměřené lhůtě
od obdržení sdělení.

7. Příslušný orgán sdělí do dvou měsíců 
po každé prohlídce na místě výsledky 
prohlídky a všechna určená potřebná 
opatření provozovateli. Příslušný orgán 
zajistí, aby provozovatel přijal všechna tato 
nezbytná opatření po obdržení sdělení a 
nejpozději před termínem příští plánované 
prohlídky.

Or. fr

Odůvodnění

Upřesnění přiměřené lhůty je nezbytné k objasnění záměru tvůrce právních předpisů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí, aby byl k dispozici 
dostatečný personál se schopnostmi 
a kvalifikacemi potřebnými pro účinné 
provádění kontrol. Členské státy podněcují 
příslušné orgány, aby poskytly 
mechanismy a nástroje pro výměnu 
zkušeností a upevňování poznatků 
a případně se účastnily takových 
mechanismů na úrovni Unie.

9. Členské státy zabezpečí a zaručí, aby 
byl k dispozici dostatečný personál se 
schopnostmi a kvalifikacemi potřebnými 
pro účinné provádění kontrol stanovených 
v tomto článku. Členské státy podněcují 
příslušné orgány, aby poskytly 
mechanismy a nástroje pro výměnu 
zkušeností a upevňování poznatků 
a případně se účastnily takových 
mechanismů na úrovni Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

V zájmu účinného provádění přijatých rozhodnutí musí členské státy zabezpečit, aby byl počet 
zaměstnanců s kvalifikací pro kontrolní činnosti v daném členském státě dostatečný, a 
uzpůsobit tento počet počtu závodů, a tudíž počtu prohlídek, které je potřeba uskutečnit.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Příloha VI – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zranění šesti osob v závodě a jejich 
hospitalizace na dobu nejméně 24 hodin;

b) zranění jedné osoby v závodě a její
hospitalizace na dobu nejméně 24 hodin;

Or. fr

Odůvodnění

U každé zraněné osoby, a to i v rámci podniku, je ve jménu zásady předběžné opatrnosti 
nezbytné zjistit příčiny nehody a snažit se zabránit jejímu opakování.


