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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Dyrektywa 96/82/WE zwana dyrektywą Seveso II ma na celu zapobieganie poważnym 
awariom z udziałem substancji niebezpiecznych oraz ograniczanie ich skutków dla ludzi i 
środowiska naturalnego poprzez analizę zagrożeń i przyjęcie odpowiednich środków 
ostrożności.

Substancje objęte zakresem dyrektywy dotyczą przede wszystkim przemysłu chemicznego. 
Ten akt prawny odnosi się do zakładów, w których substancje niebezpieczne przewidziane w 
dyrektywie występują w ilościach przekraczających zalecane poziomy (około 10 000 
zakładów przemysłowych w UE).

Komisja postanowiła skorzystać z przeglądu dyrektywy, który stał się konieczny z powodu 
przyjęcia i przyszłego wejścia w życie (1 czerwca 2015 r.) rozporządzenia (WE) 
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin 
(zwanego dalej rozporządzeniem CLP), do którego odnosi się omawiana dyrektywa, by 
dokonać również przeglądu struktury i zasadniczych przepisów tej dyrektywy, która nie była 
zmieniana od czasu jej przyjęcia.

Najistotniejsze zmiany dotyczą zagrożeń dla zdrowia. Poprzednia kategoria „Bardzo 
toksyczne” została zastąpiona nową kategorią „Toksyczność ostra 1”, zaś dawna kategoria 
„Toksyczne” została podzielona na kategorie „Toksyczność ostra 2” (wszystkie drogi 
narażenia) i „Toksyczność ostra 3” (po naniesieniu na skórę i drogą pokarmową).

Kilka kolejnych szczegółowych kategorii CLP zagrożeń fizycznych, które nie istniały 
wcześniej, zastąpiło dawne, bardziej ogólne kategorie zagrożeń – „utleniające”, „łatwo
palne”, „wybuchowe”. Tak jak w przypadku kategorii zagrożenia dla środowiska Komisja 
proponuje proste przełożenie bez znaczących zmian.

Wśród innych propozycji zmian figurują nowe zasady dotyczące publicznego dostępu do 
informacji w zakresie bezpieczeństwa, dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz udziału 
społeczności w podejmowaniu decyzji.

Stanowisko sprawozdawcy

Pytanie, jakie stawia sobie Parlament, jest proste:
Czy chodzi tu tylko o odświeżenie fasady? Czy raczej – w świetle awarii i katastrof 
naturalnych, jakich byliśmy świadkami od 1996 r. – pójdziemy w kierunku zapewnienia 
większego bezpieczeństwa ludziom, środowisku, społeczeństwu bez stwarzania zbędnych 
utrudnień dla przemysłu?

Uwagi szczegółowe

1) Akt pozostawia państwom członkowskim zbyt wiele możliwości odstępstwa, które mogą 
stworzyć tyle samo możliwości obejścia zasad zapobiegania zagrożeniom, a zatem należałoby 
ograniczyć ich zasięg.
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2) Prerogatywy przyznane pracownikom, reprezentującym ich organom wyłonionym w 
wyborach oraz ich organizacjom zostały ograniczone do absolutnego minimum. Dość dużo 
miejsca poświęcono informowaniu społeczności i konsultacjom publicznym (art. 12 i 13) lub 
z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w art. 22 poświęconym dostępowi do 
wymiaru sprawiedliwości. To ważne. Lecz nie ma w ogóle mowy o organach skupiających 
przedstawicieli pracodawców i personelu ani o organizacjach związkowych. Tylko 
mimochodem odniesiono się do personelu w ramach art. 11 poświęconego planom 
awaryjnym.

To „zapomnienie” o pracownikach należy skorygować co najmniej z dwóch powodów: to ich 
najbardziej dotyczą kwestie poruszone w dyrektywie oraz dysponują oni znajomością terenu 
– wiedzą, jak funkcjonują potencjalnie niebezpieczne instalacje, co jest nieodzownym 
elementem wszelkiej skutecznej polityki zapobiegania awariom.

3) Dyrektywa zupełnie nie uwzględnia zagrożeń związanych z podwykonawstwem. Czy 
trzeba tu przypominać zasadnicze powody eksplozji w zakładach AZF Total w Tuluzie...? 
Jednak w dyrektywie w ogóle nie poruszono kwestii skuteczności tego stosunku handlowego 
pod względem zapobiegania zagrożeniom. Jedyne, co przewiduje dyrektywa (w art. 11 ust. 
4), to konsultacje z długoterminowym personelem zatrudnionym na zasadzie podwykonawcy 
w ramach przygotowywania wewnętrznych planów awaryjnych!

4) W projekcie aktu jest mowa o koordynacji między właściwymi organami, lecz co np. z 
protokołami sporządzanymi przez organy kontroli w zakresie prawa pracy, które zgłoszą 
zastrzeżenia co do organizacji pracy czy nawet co do systemu zarządzania kwestiami 
bezpieczeństwa?
Stwierdzamy ponadto, że niedostatecznie uwypuklono środki niesienia pomocy i środki 
kontroli (ludzkie i materialne).

5) Zagrożenia naturalne: niedawna katastrofa w Fukushimie wyraźnie pokazała, że 
uwzględnienie jedynie zagrożeń technologicznych nie było wystarczające do zapewnienia 
bezpieczeństwa instalacjom, pracownikom i ludności, gdyż zupełnie pominięto wszelkie 
zagrożenia naturalne.

6) W przyszłej dyrektywie Seveso III należy uwzględnić transport substancji 
niebezpiecznych. Niestety transport tych substancji jest czasem wykorzystywany przez 
przedsiębiorstwa SEVESO w celach redukcji stałych zapasów, co pozwala im na 
zastosowanie się do przepisów bezpieczeństwa związanych z skrajnymi poziomami zapasów.
Konieczne jest zatem, by przepływy w ramach transportu substancji niebezpiecznych 
związane z tą eksternalizacją były uwzględniane w stałych zapasach i brane pod uwagę przy 
stosowaniu odpowiednich przepisów. Ta zasada przyczyniłaby się do bardziej 
odpowiedzialnej postawy zleceniodawców oraz do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
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przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Niektóre rodzaje działalności 
przemysłowej należy wyłączyć z zakresu 
niniejszej dyrektywy ze względu na ich 
cechy szczególne. Te rodzaje działalności 
są objęte innym prawodawstwem na 
szczeblu unijnym lub krajowym, 
zapewniającym równoważny poziom 
bezpieczeństwa. Komisja powinna jednak 
w dalszym ciągu dbać o to, aby w 
istniejących ramach regulacyjnych nie 
pojawiały się żadne poważne luki, w 
szczególności w odniesieniu do nowych i 
pojawiających się zagrożeń stwarzanych 
przez inne rodzaje działalności, oraz 
powinna w razie potrzeby podejmować 
odpowiednie działania.

(8) Niektóre rodzaje działalności 
przemysłowej należy wyłączyć z zakresu 
niniejszej dyrektywy ze względu na ich 
cechy szczególne. Te rodzaje działalności 
są objęte innym prawodawstwem na 
szczeblu unijnym lub krajowym, 
zapewniającym równoważny poziom 
bezpieczeństwa. Komisja powinna jednak 
w dalszym ciągu dbać o to, aby w 
istniejących ramach regulacyjnych nie 
pojawiały się żadne poważne luki, w 
szczególności w odniesieniu do nowych i 
pojawiających się zagrożeń stwarzanych 
przez inne rodzaje działalności, takie jak 
transport substancji niebezpiecznych, oraz 
powinna w razie potrzeby podejmować 
odpowiednie działania.

Or. fr

Uzasadnienie

Włączenie transportu w zakres stosowania dyrektywy jest konieczne, aby zapewnić spójność z 
innymi aktami ustawodawczymi.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wojskowych zakładów, instalacji lub 
obiektów magazynowych;

skreślona

Or. fr
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Uzasadnienie

Katastrofa ma takie same skutki niezależnie od tego, czy nastąpi w zakładach cywilnych czy 
wojskowych. Państwa członkowskie muszą upewnić się, że organy wojskowe dbają o to, by 
zakłady wojskowe były zarządzane w sposób jak najbezpieczniejszy dla ludności, i że dążą do 
zminimalizowania poziomu ryzyka.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) transportu drogowego, kolejowego, 
wodnego śródlądowego, morskiego lub 
powietrznego i tymczasowego składowania 
poza obrębem zakładów objętych niniejszą 
dyrektywa, z uwzględnieniem załadunku i 
rozładunku oraz przewozu do i z doków, 
nabrzeży i stacji rozrządowych;

c) transportu substancji niebezpiecznych, z 
uwzględnieniem załadunku i rozładunku 
oraz przewozu do i z doków, nabrzeży i 
stacji rozrządowych poza obrębem 
zakładów objętych niniejszą dyrektywą;

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestia składowania musi koniecznie zostać włączona w zakres stosowania dyrektywy, gdyż 
w przeciwnym razie może powstać ryzyko wykorzystywania przez przedsiębiorstwa 
składowania w celu redukcji ilości substancji niebezpiecznych ze szkodą dla bezpieczeństwa 
szlaków komunikacyjnych państw członkowskich.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) transportu substancji niebezpiecznych 
rurociągami, z uwzględnieniem 
pompowni, znajdujących się poza 
obrębem zakładów objętych niniejszą 
dyrektywą;

skreślona

Or. fr
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) morskich badań i eksploatacji kopalin, 
w tym węglowodorów;

skreślona

Or. fr

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli państwo członkowskie uzna, że 
substancja niebezpieczna wyszczególniona 
w części 1 lub 2 załącznika I nie stwarza 
zagrożenia poważnymi awariami i może 
kwalifikować się do włączenia do części 3 
załącznika I zgodnie z ust. 1 niniejszego 
artykułu, wówczas zawiadamia o tym 
fakcie Komisję.

skreślony

Komisja informuje forum, o którym mowa 
w art. 17 ust. 2, o takich 
zawiadomieniach.

Or. fr

Uzasadnienie

Substancja uznawana za niebezpieczną w jednym kraju, nie może być deklarowana jako 
bezpieczna w innym. Albo rodzaj danej substancji uważa się za niebezpieczny i uznaje się ją 
za taką na terytorium wszystkich państw członkowskich, albo substancji tej nie uważa się za 
niebezpieczną na terytorium wszystkich państw członkowskich.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadkach, o których mowa w
akapicie pierwszym, przedmiotowe 
państwo członkowskie dostarcza Komisji 
listę przedmiotowych zakładów, w tym 
wykaz przedmiotowych substancji 
niebezpiecznych. Zainteresowane państwo 
członkowskie podaje powody wyłączenia.

W przypadkach, o których mowa w 
akapicie pierwszym, przedmiotowe 
państwo członkowskie dostarcza Komisji 
listę przedmiotowych zakładów, w tym 
wykaz przedmiotowych substancji 
niebezpiecznych i rodzaj stworzonych 
szczególnych warunków. Zainteresowane 
państwo członkowskie podaje powody 
wyłączenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wyszczególnić stworzone warunki.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy lub 
funkcjonowania,

a) w przypadku nowych zakładów – z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy,

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestię bezpieczeństwa należy uwzględnić podczas projektowania zakładu, a najpóźniej 
przed oddaniem go do użytku.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku późniejszych zakładów w 
ciągu jednego roku, licząc od dnia, od 
którego niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do przedmiotowego zakładu.

c) w przypadku późniejszych zakładów,
poczynając od dnia, od którego niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do 
przedmiotowego zakładu.

Or. fr

Uzasadnienie

Pozostawienie terminu jednego roku oznacza, że warunki bezpieczeństwa przez ten rok nie 
będą optymalne. Jest to nie do przyjęcia.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) jakimkolwiek znaczącym zwiększeniu 
ilości lub jakiejkolwiek istotnej zmianie 
charakteru i fizycznej formy substancji 
niebezpiecznej występującej na terenie 
zakładu w stosunku do wskazania w 
zawiadomieniu przekazanym przez 
operatora na mocy przepisów ust. 1, lub 
jakiejkolwiek zmianie w procesach, w 
których stosuje się taką substancję,

a) jakimkolwiek znaczącym zwiększeniu, a 
w każdym razie zwiększeniu o ponad 10%,
ilości lub jakiejkolwiek istotnej zmianie 
charakteru i fizycznej formy substancji 
niebezpiecznej występującej na terenie 
zakładu w stosunku do wskazania w 
zawiadomieniu przekazanym przez 
operatora na mocy przepisów ust. 1, lub 
jakiejkolwiek zmianie w procesach, w 
których stosuje się taką substancję,

Or. fr

Uzasadnienie

Aby sprecyzować wolę prawodawcy, trzeba podać rząd wielkości.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku nowych zakładów z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy lub działalności;

a) w przypadku nowych zakładów z 
odpowiednim wyprzedzeniem przed 
rozpoczęciem budowy;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 8.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku późniejszych zakładów w 
ciągu jednego roku licząc od dnia, od 
którego niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do przedmiotowego zakładu.

c) w przypadku późniejszych zakładów,
poczynając od dnia, od którego niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do 
przedmiotowego zakładu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 9.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) powoływali organy uzgadniające 
między przedstawicielami pracodawców a 
przedstawicielami personelu tych 
zakładów, zbierające się przynajmniej raz 
do roku, a także organy uzgadniające 
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między przedstawicielami pracodawców i 
przedstawicielami personelu tych 
zakładów a przedstawicielami 
pracodawców i przedstawicielami 
personelu firm podwykonawczych 
pracującego na miejscu w tych zakładach, 
zbierające się przynajmniej co sześć 
miesięcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Rola i miejsce pracowników w procesie czuwania nad bezpieczeństwem są jednogłośnie 
uznawane. Należy zatem przyjąć szczegółowe przepisy, aby fachowa wiedza pracowników 
była jak najskuteczniej wykorzystywana dla wspólnego bezpieczeństwa.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wykazania, że projekt, budowa, 
eksploatacja i konserwacja instalacji, 
obiektów magazynowych, sprzętu czy 
infrastruktury powiązanej z ich działaniem
uwzględnia odpowiednie bezpieczeństwo i 
niezawodność powiązane z zagrożeniem 
poważnymi awariami na terenie zakładu;

c) wykazania, że projekt, budowa, 
eksploatacja i konserwacja instalacji, 
obiektów magazynowych, sprzętu czy 
infrastruktury powiązanej z ich działaniem
uwzględniają odpowiednie bezpieczeństwo 
i niezawodność powiązane z zagrożeniem 
poważnymi awariami na terenie zakładu
oraz, że zostały one zatwierdzone przez 
właściwy organ;

Or. fr

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Raport bezpieczeństwa jest przesyłany 
do właściwego organu w następujących 

3. Raport bezpieczeństwa jest przesyłany,
po przedstawieniu go przedstawicielom 
personelu, do właściwego organu w 
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terminach: następujących terminach:

Or. fr

Uzasadnienie

Rola i miejsce pracowników w procesie czuwania nad bezpieczeństwem są jednogłośnie 
uznawane. Należy zatem przyjąć szczegółowe przepisy, aby fachowa wiedza pracowników 
była jak najskuteczniej wykorzystywana dla wspólnego bezpieczeństwa.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 – 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 w 
odpowiednim terminie poprzedzającym 
rozpoczęcie budowy;

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 8.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w przypadku późniejszych zakładów w 
ciągu jednego roku licząc od dnia, od 
którego niniejsza dyrektywa ma 
zastosowanie do przedmiotowego zakładu.

c) w przypadku późniejszych zakładów,
poczynając od dnia, od którego niniejsza 
dyrektywa ma zastosowanie do 
przedmiotowego zakładu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. poprawka 9.
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Poprawka 18

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 informacje, 
które uzna on za niezbędne, o 
zagrożeniach związanych z zakładem 
niezbędne do celów zagospodarowania 
przestrzennego.

Or. fr

Uzasadnienie

To właściwy organ powinien decydować o ilości i jakości informacji niezbędnych do 
uzyskania pełnego obrazu poziomu bezpieczeństwa w danym zakładzie.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Społeczność jest informowana za 
pośrednictwem ogłoszeń publicznych lub 
innych odpowiednich środków, w tym 
mediów elektronicznych, jeżeli są 
dostępne, na wczesnym etapie procedury 
podejmowania decyzji lub gdy tylko 
informacje można przekazać, w 
następującym zakresie:

Społeczność jest informowana za 
pośrednictwem ogłoszeń publicznych lub 
innych odpowiednich środków, w tym 
mediów elektronicznych, jeżeli są 
dostępne, na wczesnym etapie procedury 
podejmowania decyzji lub najpóźniej 
przed rozpoczęciem prac, w następującym 
zakresie:

Or. fr

Uzasadnienie

Kwestię bezpieczeństwa należy uwzględnić już na etapie projektowania zakładów, a 
najpóźniej przed oddaniem ich do użytku.
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Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) zwrócić się do przedstawicieli 
pracowników i przekazać ich opinię 
właściwym organom.

Or. fr

Uzasadnienie

Rola i miejsce pracowników w procesie czuwania nad bezpieczeństwem są jednogłośnie 
uznawane. Należy zatem przyjąć szczegółowe przepisy, aby fachowa wiedza pracowników
była jak najskuteczniej wykorzystywana dla wspólnego bezpieczeństwa.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) podjęcia wszelkich działań w celu 
poinformowania poszkodowanych o 
przysługujących im prawach; oraz

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uznać status poszkodowanych i wspierać ich. Kwestia ta jest przedmiotem art. 15a, 
który powinien stanowić o prawach poszkodowanych jeszcze przed wdrożeniem niniejszej 
dyrektywy.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15a
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Status poszkodowanego
Do dnia 1 czerwca 2012 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie dotyczące praw i 
statusu poszkodowanego, w razie potrzeby 
wraz ze stosownymi wnioskami 
ustawodawczymi.
Sprawozdanie to będzie zawierać m.in. 
opis praw i statusu poszkodowanego w 
wyniku awarii z udziałem substancji 
niebezpiecznych, które będą przewidywać:
- minimalne odszkodowanie, wypłacane 
bez zwłoki i proporcjonalne do szkód 
cielesnych, moralnych lub materialnych 
poniesionych przez poszkodowanych –
zarówno w obrębie zakładu, którego to 
dotyczy, jak i poza nim – a także uprzednie 
w stosunku do terminu ostatecznego 
ustalenia ich praw;
- odpowiedzialność za rozliczenie i 
ustalenie szkód poniesionych przez tych 
poszkodowanych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uznać status poszkodowanych i wspierać ich. Kwestia ta jest przedmiotem tego 
nowego artykułu, który powinien stanowić o prawach poszkodowanych jeszcze przed 
wdrożeniem niniejszej dyrektywy.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Informacje, o których mowa w ust. 1-4 
niniejszego artykułu, są przekazywane w 
tych samych terminach przedstawicielom 
personelu zakładów, które stosują te same 
procesy lub te same substancje co te, 
których dotyczyła awaria. Informacje te są 
również przekazywane przedstawicielom 
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pracodawców i przedstawicielom 
personelu firm podwykonawczych 
pracującego na miejscu w zakładzie, 
którego dotyczy awaria, w razie gdy jeden 
z pracowników którejś z tych firm dozna 
obrażeń.

Or. fr

Uzasadnienie

Rola i miejsce pracowników w procesie czuwania nad bezpieczeństwem są jednogłośnie 
uznawane. Należy zatem przyjąć szczegółowe przepisy, aby fachowa wiedza pracowników 
była jak najskuteczniej wykorzystywana dla wspólnego bezpieczeństwa. Koniecznością jest 
również uwzględnienie firm podwykonawczych.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą zabronić
użytkowania lub wprowadzania do użytku 
zakładu, instalacji lub obiektu 
magazynowego, lub jakiejkolwiek ich 
części, jeżeli operator w określonym czasie 
nie przedstawi zawiadomień, sprawozdań 
lub innych informacji wymaganych na 
mocy niniejszej dyrektywy.

Państwa członkowskie zakazują
użytkowania lub wprowadzania do użytku 
zakładu, instalacji lub obiektu 
magazynowego, lub jakiejkolwiek ich 
części, jeżeli operator w określonym czasie 
nie przedstawi zawiadomień, sprawozdań 
lub innych informacji wymaganych na 
mocy niniejszej dyrektywy.

Or. fr

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo stanowi priorytet w działaniach władz publicznych. Nie jest możliwe 
uczynienie zeń zmiennej dostosowawczej.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie planów inspekcji, o których Na podstawie planów inspekcji, o których 
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mowa w ust. 3, właściwy organ regularnie 
sporządza programy rutynowych inspekcji 
wszystkich zakładów, z uwzględnieniem 
częstotliwości wizyt na terenie zakładu dla 
różnych rodzajów zakładów.

mowa w ust. 3, właściwy organ regularnie 
sporządza programy rutynowych inspekcji 
wszystkich zakładów, z uwzględnieniem 
częstotliwości wizyt na terenie zakładu dla 
różnych rodzajów zakładów.
Przedstawiciele personelu znajdują się 
wśród osób obecnych podczas tych wizyt.

Or. fr

Uzasadnienie

Rola i miejsce pracowników w procesie czuwania nad bezpieczeństwem są jednogłośnie 
uznawane. Należy zatem przyjąć szczegółowe przepisy, aby fachowa wiedza pracowników 
była jak najskuteczniej wykorzystywana dla wspólnego bezpieczeństwa.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Okres między dwiema wizytami na terenie 
zakładu jest uwarunkowany systematyczną 
oceną zagrożeń poważnymi awariami w 
przedmiotowych zakładach i nie 
przekracza jednego roku w przypadku 
zakładów dużego ryzyka oraz trzech lat w 
przypadku zakładów zwiększonego ryzyka.
Jeżeli podczas inspekcji ustalono poważny 
przypadek niezgodności z niniejszą 
dyrektywą, dodatkowa wizyta na terenie 
zakładu jest przeprowadzana w ciągu 
sześciu miesięcy.

Okres między dwiema wizytami na terenie 
zakładu jest uwarunkowany systematyczną 
oceną zagrożeń poważnymi awariami w 
przedmiotowych zakładach. W przypadku 
zakładów dużego ryzyka niezbędne są co 
najmniej dwie wizyty rocznie, w tym jedna 
niezapowiedziana. W przypadku zakładów 
zwiększonego ryzyka niezbędna jest co 
najmniej jedna wizyta co dwa lata. Jeżeli 
podczas inspekcji ustalono poważny 
przypadek niezgodności z niniejszą 
dyrektywą, dodatkowa wizyta na terenie 
zakładu jest przeprowadzana w ciągu 
sześciu miesięcy. Jeżeli podczas jednej z 
tych wizyt zostanie stwierdzone, że nadal 
utrzymuje się sytuacja niezgodności, 
operatorowi narzuca się awaryjne środki 
ograniczające ryzyko, które mogą 
oznaczać nawet wstrzymanie eksploatacji, 
której to dotyczy.

Or. fr
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Uzasadnienie

Częstotliwość wizyt jest zasadniczym elementem polityki zapobiegania awariom. Jeżeli 
konieczne jest dostosowanie się do poziomu zagrożenia w zakładach, w przypadku zakładów 
dużego ryzyka dwie wizyty rocznie, w tym jedna niezapowiedziana, nie wydają się przesadą.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W ciągu dwóch miesięcy po każdej 
wizycie właściwy organ powiadamia 
operatora o wnioskach z wizyty i 
wszystkich ustalonych koniecznych 
działaniach. Właściwy organ dba, aby 
operator podjął wszelkie niezbędne 
działania w rozsądnym terminie po 
otrzymaniu powiadomienia.

7. W ciągu dwóch miesięcy po każdej 
wizycie właściwy organ powiadamia 
operatora o wnioskach z wizyty i 
wszystkich ustalonych koniecznych 
działaniach. Właściwy organ dba, aby 
operator podjął wszelkie niezbędne 
działania w rozsądnym terminie po 
otrzymaniu powiadomienia, a najpóźniej 
przed kolejną zaplanowaną wizytą.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby sprecyzować wolę prawodawcy, niezbędne jest dokładne podanie rozsądnego terminu.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Państwa członkowskie zapewniają 
dostępność odpowiedniej liczby 
pracowników posiadających umiejętności i 
kwalifikacje niezbędne do skutecznego
przeprowadzenia inspekcji. Państwa 
członkowskie zachęcają właściwe organy 
do zapewnienia mechanizmów i narzędzi 
do celów wymiany doświadczeń i 
gromadzenia wiedzy, a w razie 
konieczności do udziału w takich 

9. Państwa członkowskie zapewniają i 
gwarantują dostępność odpowiedniej 
liczby pracowników posiadających 
umiejętności i kwalifikacje niezbędne do 
skutecznego przeprowadzenia inspekcji
przewidzianych w niniejszym artykule.
Państwa członkowskie zachęcają właściwe 
organy do zapewnienia mechanizmów i 
narzędzi do celów wymiany doświadczeń i 
gromadzenia wiedzy, a w razie 
konieczności do udziału w takich 
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mechanizmach na szczeblu unijnym. mechanizmach na szczeblu unijnym.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby podjęte decyzje były rzeczywiście wdrażane, państwa członkowskie muszą zadbać o to, by 
w danym państwie członkowskim była wystarczająca liczba pracowników posiadających 
kwalifikacje niezbędne do skutecznego przeprowadzenia inspekcji, i dostosować tę liczbę do 
liczby zakładów, a tym samym do liczby wizyt do odbycia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik VI – punkt 2 – 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 jedną osobę na 
terenie zakładu oraz jej hospitalizacja przez 
co najmniej 24 godziny;

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku każdej osoby, która odniosła obrażenia, w tym również na terenie zakładu, w 
myśl zasady ostrożności konieczne jest poznanie przyczyn wypadku i zadbanie o to, by w 
przyszłości go uniknąć.


