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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Cieľom smernice 96/82/ES známej ako Seveso II je predchádzanie haváriám s prítomnosťou 

nebezpečných látok, zníženie následkov takýchto havárií pre človeka a životné prostredie 

prostredníctvom analýzy rizík a prijatie vhodných preventívnych opatrení. 

 

Látky, ktoré sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice, sa používajú najmä v chemickom 

priemysle. Pravidlá sa týkajú podnikov, v ktorých sa nebezpečné látky uvedené v smernici 

nachádzajú v množstvách prekračujúcich predpísané prahové hodnoty (v EÚ sa to týka 

približne 10 000 priemyselných podnikov).  

 

Komisia sa rozhodla využiť revíziu smernice, ktorú si vyžaduje prijatie a nadobudnutie 

účinnosti nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (ďalej 

len „nariadenie CLP“), na ktoré sa smernica odvoláva, aj na revíziu štruktúry a hlavných 

ustanovení smernice, ktoré neboli zmenené od ich prijatia. 

 

Najdôležitejšie zmeny sa týkajú ohrozenia zdravia. Pôvodná kategória „veľmi toxické“ bola 

nahradená novou kategóriou „akútna toxicita, kategória 1“ a pôvodná kategória„toxické“ bola 

rozdelená na kategóriu „akútna toxicita, kategória 2“ (všetky spôsoby expozície) a kategóriu 

„akútna toxicita, kategória 3“ (spôsob expozície – cez kožu a inhaláciou). 

 

Viaceré kategórie konkrétnejšej fyzikálnej nebezpečnosti, ktoré boli zavedené v nariadení 

CLP a ktoré predtým neexistovali, nahrádzajú pôvodné všeobecnejšie kategórie 

zodpovedajúce výbušným, oxidačným a horľavým látkam. Komisia navrhuje pre tieto 

kategórie rovnako ako pre kategórie nebezpečnosti pre životné prostredie jednoduchú 

transpozíciu bez veľkých zmien. 

 

K ďalším návrhom na zmenu patria nové pravidlá prístupu verejnosti k informáciám 

o bezpečnosti, prístupu k spravodlivosti a účasti na rozhodovacom procese. 

 

Stanovisko spravodajcu: 

 

Otázka pre Parlament je jednoduchá: 

Ide tu len o povrchné úpravy? Alebo sa vzhľadom na havárie a prírodné katastrofy, ku ktorým 

došlo od roku 1996, budeme orientovať na väčšiu bezpečnosť pre ľudí, životné prostredie 

a spoločnosť bez zbytočných prekážok pre priemysel? 

 

Osobitné pripomienky: 

 

1) Text ponecháva členským štátom príliš veľa možností na udelenie výnimiek, ktoré môžu 

predstavovať veľmi veľký priestor na obchádzanie zásad prevencie, a preto ich treba 

obmedziť. 

 

2) Právomoci udelené zamestnancom, ich voleným zástupcom a ich organizáciám sú 

obmedzené na minimum. Informáciám a konzultácii s verejnosťou (články 12 a 13) alebo 

s mimovládnymi organizáciami sa venuje dostatok priestoru, a to najmä v článku 22 

o prístupe k spravodlivosti. To je dôležité, no neexistuje žiadna zmienka o spoločných 
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orgánoch či odborových organizáciách. Zamestnanci sa spomínajú len okrajovo v článku 11 

o núdzových plánoch. 

 

To, že sa takmer „zabudlo“ na zamestnancov, treba napraviť prinajmenšom z dvoch dôvodov: 

zamestnanci sú tí, ktorých sa to týka v prvom rade a ktorí majú priame poznatky o fungovaní 

potenciálne nebezpečných zariadení, čo je nevyhnutným prvkom každej účinnej preventívnej 

politiky. 

 

3) V smernici sa neuvádzajú žiadne riziká spojené s využívaním služieb subdodávateľov. 

Bez toho, aby sa tu opakovali príčiny explózie podniku AZF Total v Toulouse, je potrebné 

povedať, že v smernici bola úplne vynechaná otázka účinnosti takýchto zmluvných dohôd pri 

prevencii rizík. Iba v článku 11 ods. 4 sa stanovuje konzultácia s dlhodobými zamestnancami 

subdodávateľov pri vypracovávaní núdzových plánov. 

 

4) V návrhu smernice sa stanovuje iba koordinácia s príslušnými orgánmi, ale čo sa stane 

napr. so zápisnicami vyhotovenými kontrolnými orgánmi v oblasti pracovného práva, ktoré 

kritizujú organizáciu práce alebo systémy riadenia bezpečnosti? 

Okrem toho treba upozorniť na skutočnosť, že nebola venovaná dostatočná pozornosť 

núdzovým a kontrolným opatreniam (ľudským a materiálnym zdrojom). 

 

5) Prírodné nebezpečenstvá: Nedávna katastrofa vo Fukušime jasne ukázala, že na 

zaručenie bezpečnosti zariadení, zamestnancov a obyvateľstva nestačí zohľadniť iba 

technologické riziká, ak sa dostatočne nezohľadnia všetky prírodné riziká. 

 

6) Do budúcej smernice SEVESO III za musia zahrnúť aj ustanovenia o preprave 

nebezpečných látok. Nebezpečné materiály sa žiaľ niekedy prevážajú do priestorov, ktoré 

nie sú klasifikované ako zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica Seveso, s cieľom znížiť 

množstvá látok, ktoré sa permanentne skladujú v týchto zariadeniach, a tým obísť pravidlá 

súvisiace so skladovými prahovými hodnotami.  

Pri uplatňovaní príslušných predpisov je preto potrebné, aby sa nebezpečné látky, ktoré sa 

takto odvážajú zo zariadení započítavali do množstiev, ktoré sa tam stále skladujú. Toto 

opatrenie by pobádalo riadiacich pracovníkov zariadení, aby konali zodpovednejšie a 

prispievali k väčšej bezpečnosti našich ciest. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 

pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Veľké havárie majú často veľmi vážne 

následky, čo dokazujú havárie ako Seveso, 

Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 

Toulouse a Buncefield. Ich vplyv môže 

dokonca prekročiť hranice štátov. To 

zdôrazňuje potrebu prijať primerané 

preventívne opatrenia s cieľom zaručiť 

vysokú úroveň ochrany občanov, komunít 

a životného prostredia v celej Únii. 

(2) Veľké havárie majú často veľmi vážne 

následky, čo dokazujú havárie ako Seveso, 

Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 

Toulouse a Buncefield. Ich vplyv môže 

dokonca prekročiť hranice štátov. To 

zdôrazňuje potrebu prijať primerané 

preventívne opatrenia s cieľom zaručiť 

vysokú úroveň ochrany občanov, komunít 

a životného prostredia v celej Únii. Je 

preto dôležité zachovať existujúcu vysokú 

úroveň ochrany a, pokiaľ možno, ďalej ju 

zlepšiť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 2a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (2a) Veľké havárie často zapríčinili alebo 

sa na nich podieľali subdodávateľské 

podniky.   

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) Preto je vhodné nahradiť smernicu 

96/82/ES, aby sa zachovala a ďalej zvýšila 

existujúca úroveň ochrany posilnením 

účinnosti a efektívnosti ustanovení 

a prípadne znížením zbytočnej 

administratívnej záťaže prostredníctvom 

zefektívnenia alebo zjednodušenia bez 

toho, aby sa ohrozila bezpečnosť. Nové 

ustanovenia by zároveň mali byť jasné, 

súdržné a zrozumiteľné, aby pomohli 

zlepšiť vykonávanie a vykonateľnosť. 

(4) Preto je vhodné nahradiť smernicu 

96/82/ES, aby sa zachovala a ďalej zvýšila 

existujúca úroveň ochrany posilnením 

účinnosti a efektívnosti ustanovení 

a prípadne znížením zbytočnej 

administratívnej záťaže prostredníctvom 

zefektívnenia alebo zjednodušenia bez 

toho, aby sa ohrozila bezpečnosť. Nové 

ustanovenia by zároveň mali byť jasné, 

súdržné a zrozumiteľné, aby pomohli 

zlepšiť vykonávanie a vykonateľnosť, 

a mala by sa zachovať alebo zvýšiť 
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úroveň ochrany zdravia a životného 

prostredia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(6) Veľké havárie môžu mať cezhraničné 

následky a ekologické a hospodárske 

náklady havárie neznáša len dotknutý 

podnik, ale aj príslušný členský štát. Preto 

je potrebné prijať opatrenia na 

zabezpečenie vysokej úrovne ochrany v 

celej Únii. 

(6) Veľké havárie môžu mať cezhraničné 

následky a ekologické a hospodárske 

náklady havárie neznáša len dotknutý 

podnik, ale aj príslušný členský štát. Preto 

je potrebné vypracovať a uplatňovať 

bezpečnostné opatrenia a opatrenia na 

zmenšenie rizík, aby sa predišlo 

prípadným haváriám, znížilo riziko 

opakovania havárií a minimalizovali ich 

prípadné dôsledky, čo by umožnilo 

zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v celej 

Únii. Členské štáty by si mali v čo 

najväčšej miere vymieňať svoje osvedčené 

postupy. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(11) Prevádzkovatelia by mali mať 

všeobecnú povinnosť prijať všetky 

nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo 

veľkým haváriám a zmiernili ich následky. 

Ak nebezpečné látky prítomné v podnikoch 

presahujú určité množstvá, prevádzkovateľ 

by mal príslušnému orgánu poskytnúť 

dostatočné informácie, ktoré mu umožnia 

určiť podnik, prítomné nebezpečné látky 

(11) Prevádzkovatelia by mali mať 

všeobecnú povinnosť prijať všetky 

nevyhnutné opatrenia, aby sa predišlo 

veľkým haváriám a zmiernili ich následky. 

Ak nebezpečné látky prítomné v podnikoch 

presahujú určité množstvá, prevádzkovateľ 

by mal príslušnému orgánu poskytnúť 

dostatočné informácie, ktoré mu umožnia 

určiť podnik, prítomné nebezpečné látky 
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a prípadnú nebezpečnosť. Prevádzkovateľ 

by mal vypracovať aj politiku prevencie 

veľkých havárií a poslať ju príslušnému 

orgánu, pričom v nej stanoví svoj celkový 

prístup a opatrenia vrátane primeraných 

systémov riadenia bezpečnosti s cieľom 

riadiť nebezpečnosť vedúcu k vzniku 

veľkých havárií. 

a prípadnú nebezpečnosť. Prevádzkovateľ 

by mal vypracovať aj politiku prevencie 

veľkých havárií a poslať ju príslušnému 

orgánu, pričom v nej označí 

subdodávateľské podniky a stanoví svoj 

celkový prístup a opatrenia vrátane 

primeraných systémov riadenia 

bezpečnosti s cieľom riadiť riziká vzniku 

veľkých havárií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (11a) Prevádzkovatelia by mali podať 

dôkazy o tom, že budú schopní zvládnuť 

dôsledky havárie s prítomnosťou 

nebezpečných látok, napríklad preukázať, 

že sú osobitne poistení uznávanou 

solventnou inštitúciou alebo majú 

dostatočný majetok.  Je to dôležité s 

cieľom zabezpečiť, aby následky havárie 

s prítomnosťou nebezpečných látok 

nezaťažili verejné výdavky a náklady 

znášal prevádzkovateľ. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 12a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (12a) V záujme zníženia rizika vzniku 

veľkých havárií a reťazovej reakcie je 

potrebné riadne zvážiť vzájomné 

pôsobenie zdrojov prírodných rizík 

súvisiacich s polohou podniku alebo 

zariadenia a zdrojov technologických 

rizík. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(15) S cieľom zaistiť väčšiu ochranu 

obývaných oblastí, oblastí vo veľkej miere 

využívaných verejnosťou a životného 

prostredia vrátane prírodných oblastí 

osobitného významu alebo oblastí obzvlášť 

citlivých z prírodného hľadiska je 

potrebné, aby sa v rámci územného 

plánovania alebo iných príslušných politík 

uplatňovaných v členských štátoch 

zohľadnila dlhodobá potreba zachovať 

vhodnú vzdialenosť medzi takýmito 

oblasťami a podnikmi, v súvislosti 

s ktorými hrozia takéto prípady 

nebezpečnosti, a pokiaľ ide o existujúce 

podniky, je potrebné zohľadniť dodatočné 

technické opatrenia, aby sa nezvýšilo 

riziko pre osoby. Pri prijímaní rozhodnutí 

by sa mali zohľadniť dostatočné informácie 

o rizikách a technické odporúčania 

v súvislosti s týmito rizikami. S cieľom 

znížiť administratívnu záťaž by sa postupy 

pokiaľ možno mali zjednotiť s postupmi 

podľa iných právnych predpisov Únie. 

(15) S cieľom zaistiť väčšiu ochranu 

obývaných oblastí, oblastí vo veľkej miere 

využívaných verejnosťou a životného 

prostredia vrátane prírodných oblastí 

osobitného významu alebo oblastí obzvlášť 

citlivých z prírodného hľadiska je 

potrebné, aby sa v rámci územného 

plánovania alebo iných príslušných politík 

uplatňovaných v členských štátoch 

zohľadnila dlhodobá potreba zachovať 

vhodnú vzdialenosť medzi takýmito 

oblasťami a podnikmi, v súvislosti 

s ktorými hrozia takéto prípady 

nebezpečnosti, a pokiaľ ide o existujúce 

podniky, je potrebné zohľadniť dodatočné 

technické opatrenia, aby sa nezvýšilo 

riziko pre osoby. Pri prijímaní rozhodnutí 

by sa mali zohľadniť dostatočné informácie 

o rizikách a technické odporúčania 

v súvislosti s týmito rizikami. S cieľom 

znížiť administratívnu záťaž, a to najmä 

pre malé a stredné podniky, by sa postupy 

a opatrenia pokiaľ možno mali zjednotiť 

s postupmi podľa iných relevantných 

právnych predpisov Únie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(19) S cieľom zaistiť prijatie vhodných 

opatrení v prípade veľkej havárie by mal 

prevádzkovateľ bezodkladne informovať 

príslušné orgány a miestne orgány 

a oznámiť im informácie potrebné na 

posúdenie vplyvu vzniknutej havárie. 

(19) S cieľom zaistiť prijatie vhodných 

opatrení v prípade veľkej havárie by mal 

prevádzkovateľ bezodkladne informovať 

príslušné orgány a miestne orgány a 

oznámiť im informácie potrebné na 

posúdenie vplyvu vzniknutej havárie na 

zdravie osôb, ich majetok a životné 
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prostredie a na zabránenie opakovania 

takejto havárie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 22a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (22a) Po každom prispôsobení nariadenia 

(ES) č. 1272/2008 technickému pokroku 

by malo nasledovať hodnotenie toho, či je 

potrebné prispôsobiť prílohu I tejto 

smernici. To by umožnilo zaručiť 

funkčnú väzbu medzi obidvoma právnymi 

predpismi, ako aj vyššiu úroveň ochrany 

ľudského zdravia a životného prostredia. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(23) Komisia by mala mať právomoc 

prijímať delegované akty v súlade s 

článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o 

prijímanie kritérií na udeľovanie 

výnimiek a zmeny a doplnenia príloh k 

tejto smernici. 

(23) S cieľom prispôsobiť túto smernicu 

technickému a vedeckému pokroku je 

vhodné delegovať na Komisiu právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

pokiaľ ide o zmeny a doplnenia časti 3 

prílohy I a príloh II až VI k tejto smernici. 

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočňovala vhodné 

konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. 

Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov Komisia zabezpečí súbežné, včasné 

a vhodné predkladanie príslušných 

dokumentov Európskemu parlamentu 

a Rade. 

Odôvodnenie 

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zlaďuje odôvodnenie s novými štandardnými 

ustanoveniami o delegovaných aktoch. Okrem toho ozrejmuje, že delegovanými aktmi by malo 
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byť možné meniť a dopĺňať časť 3 prílohy I (ktorou sa mení rozsah pôsobnosti smernice, ale 

len pre veľmi osobitné situácie) a prílohy II až VI. Zmeny a doplnenia častí 1 a 2 prílohy I 

a prílohy VII však môžu mať veľký vplyv na rozsah pôsobnosti smernice, a preto by sa mali 

uskutočňovať riadnym legislatívnym postupom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 2a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Ďalšiemu rozšíreniu rozsahu 

pôsobnosti tejto smernice by malo 

predchádzať hodnotenie vplyvu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. „nový podnik“ je podnik, ktorý bol 

nedávno vybudovaný alebo ktorý sa má 

ešte len uviesť do prevádzky; 

4. „nový podnik” je podnik, ktorý sa 

uvedie do prevádzky po 31. máji 2015; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 3 – bod 18a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 18a. „primeraná bezpečnostná 

vzdialenosť” je minimálna vzdialenosť, 

pri ktorej nemožno zaznamenať žiadne 

negatívne účinky na ľudské zdravie alebo 

životné prostredie v prípade veľkej 

havárie; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 
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Návrh smernice 

Článok 3 – bod 18b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 18b. „reťazová reakcia” je možnosť 

vzniku veľkej havárie v podniku 

v dôsledku havárie v blízkosti tohto 

podniku, a to v inom podniku alebo na 

pracovisku, na ktoré sa nevzťahuje 

pôsobnosť tejto smernice; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Ak sa na základe kritérií uvedených v 

odseku 4 tohto článku preukáže, že určité 

látky, na ktoré sa vzťahuje časť 1 alebo 

časť 2 prílohy I, nemôžu hroziť vznikom 

veľkej havárie, najmä z dôvodu svojej 

fyzikálnej formy, vlastností, klasifikácie, 

koncentrácie alebo druhového balenia, 

Komisia môže tieto látky uviesť v zozname 

v časti 3 prílohy I prostredníctvom 

delegovaných aktov v súlade s článkom 

24. 

1. Ak sa na základe kritérií vymedzených 

v prílohe VII k tejto smernici preukáže, že 

určité látky alebo zmesi, na ktoré sa 

vzťahuje časť 1 alebo časť 2 prílohy I, za 

určitých okolností nemôžu hroziť vznikom 

veľkej havárie z dôvodu svojej fyzikálnej 

formy, vlastností, klasifikácie, 

koncentrácie alebo druhového balenia, 

a preto by pre ne mala platiť výnimka, 

môže Komisia prijať delegované akty 

v súlade s článkom 24, aby tieto látky 

a zmesi spolu s príslušnými podmienkami 

uviedla v zozname v časti 3 prílohy I. 

Odôvodnenie 

Malo by sa ozrejmiť, že zámerom odseku 1 nie je úplne vylúčiť látky a zmesi spod pôsobnosti 

smernice, ale že je zamýšľaný pre tie prípady, keď látky a zmesi za jasne vymedzených 

okolností nemôžu predstavovať riziko vzniku veľkej havárie, a to z dôvodu ich fyzikálnej 

formy, vlastností, klasifikácie, koncentrácie alebo druhového balenia. Výnimka sa na látky a 

zmesi vzťahuje len vtedy, ak sú splnené podmienky vymedzené v časti 3 prílohy I. Keďže sa to 

bude týkať veľmi špecifických situácií, bolo by prijateľné použiť delegované akty. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Ak sa na základe kritérií uvedených v 

odseku 4 tohto článku preukáže 

k spokojnosti príslušného orgánu, že určité 

látky prítomné v konkrétnom podniku 

alebo ktorejkoľvek jeho časti, ktoré sú 

uvedené v časti 1 alebo časti 2 prílohy I, 

nemôžu hroziť vznikom veľkej havárie z 

dôvodu špecifických podmienok v 

podniku, ako napríklad povaha balenia a 

izolácia látky alebo umiestnenie a 

dotknuté množstvá, členský štát 

príslušného orgánu môže prijať 

rozhodnutie neuplatňovať požiadavky 

stanovené v článkoch 7 až 19 tejto 

smernice v prípade príslušného podniku. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak 

sa na základe kritérií uvedených v prílohe 

VII preukáže, že určité látky prítomné 

v konkrétnom podniku alebo ktorejkoľvek 

jeho časti, ktoré sú uvedené v časti 1 alebo 

časti 2 prílohy I, nemôžu hroziť vznikom 

veľkej havárie z dôvodu špecifických 

podmienok v podniku týkajúcich sa 

povahy balenia a obalu látky alebo 

umiestnenia a príslušných množstiev, 

môžu príslušné orgány dotknutého 

členského štátu prijať rozhodnutie 

neuplatňovať požiadavky stanovené 

v článku 9, článku 10 písm. b), článku 11 

a článku 13 ods. 2 tejto smernice v prípade 

príslušného podniku. 

Odôvodnenie 

Kým odsek 1 umožňuje výnimky na úrovni EÚ pre konkrétne látky a len za osobitných 

podmienok, článok 4 ods. 3 umožňuje príslušným orgánom členského štátu povoľovať 

výnimky na úrovni jednotlivých podnikov. Keďže úroveň ochrany by sa nemala znížiť, 

navrhuje sa zachovať vo všetkých prípadoch aspoň požiadavky nižšej úrovne a umožniť 

výnimky len z informačných požiadaviek pre podniky vyššej úrovne. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

V prípadoch uvedených v prvom 

pododseku príslušný členský štát predkladá 

Komisii zoznam príslušných podnikov 

vrátane inventára príslušných 

nebezpečných látok. Príslušný členský štát 

uvádza dôvody vyňatia. 

V prípadoch uvedených v prvom 

pododseku príslušný členský štát predkladá 

Komisii zoznam príslušných podnikov 

vrátane zoznamu príslušných nebezpečných 

látok a charakteru uplatňovaných 

špecifických podmienok. Príslušný členský 

štát uvádza dôvody vyňatia. 

Odôvodnenie 

Podmienky uplatňovania musia byť jasne vymedzené. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia zoznamy uvedené v tomto odseku 

druhom pododseku každoročne predloží 

fóru uvedenému v článku 17 ods. 2 na účel 

informovania. 

Komisia zoznamy uvedené v tomto odseku 

druhom pododseku pravidelne predloží 

fóru uvedenému v článku 17 ods. 2 na účel 

informovania. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Komisia do 30. júna 2013 prijme 

delegované akty v súlade s článkom 24, 

aby stanovila kritériá, ktoré sa majú 

používať na účely odseku 1 a odseku 3 

tohto článku, a zodpovedajúcim spôsobom 

zmenila a doplnila prílohu VII. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Keďže kritériá v prílohe VII vymedzujú rozsah výnimiek podľa článku 4 ods. 1 a podľa článku 

4 ods. 3, sú základnou súčasťou tejto smernice. Preto by ich nemali určovať delegované akty. 

Nie je prijateľné, aby sa príloha ponechala počas legislatívneho postupu úplne prázdna. 

Navrhovaná zmena a doplnenie prílohy VII obsahuje jestvujúce kritériá, ako sú vymedzené 

v rozhodnutí Komisie 98/433/ES z 26. júna 1998. Komisia sa vyzýva, aby predložila návrh 

nových kritérií, aby ich bolo ešte stále možné zaradiť do základného aktu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 5 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Komisia môže v prípade potreby látky 

uvedené v tomto odseku prvom pododseku 

uviesť v zozname uvedenom v časti 1 

alebo časti 2 prílohy I prostredníctvom 

Ak sa Komisia domnieva, že nebezpečná 

látka, ktorá nie je v zozname a ktorá 

vyvolala prijatie opatrenia uvedeného 

v prvom pododseku tohto odseku, by mala 
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delegovaných aktov v súlade s článkom 

24. 

byť zaradená do časti 1 alebo časti 2 

prílohy I, predloží v tomto smere 

Európskemu parlamentu a Rade 

legislatívny návrh. 

Odôvodnenie 

Na rozdiel od odseku 1, ktorý sa týka veľmi špecifických, riadne vymedzených prípadov, by 

pridanie látok do časti 1 alebo 2 mohlo viesť k podstatnému rozšíreniu rozsahu pôsobnosti 

tejto smernice s potenciálne veľkými hospodárskymi dôsledkami. Keďže členské štáty môžu 

prijať vhodné opatrenia, ak sa domnievajú, že nebezpečná látka predstavuje riziko veľkej 

havárie, budú môcť v prípade potreby aj tak konať. Komisia bude ostatné členské štáty 

informovať. Zmena rozsahu pôsobnosti smernice pre EÚ ako celok by sa však mala následne 

uskutočniť prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľa, aby príslušnému orgánu 

poslal oznámenie, ktoré obsahuje tieto 

údaje: 

1. Členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľa, aby príslušnému orgánu 

a miestnym orgánom poslal oznámenie, 

ktoré obsahuje tieto údaje: 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno aa (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (aa) meno/názov, obchodný názov 

prevádzkovateľa a adresu prípadných 

subdodávateľov; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 
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Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno ga (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ga) potvrdenie vedenia podniku o tom, že 

prevádzkovateľ bude schopný zvládnuť 

dôsledky havárie s prítomnosťou 

nebezpečných látok. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Oznámenie sa príslušnému orgánu 

posiela v týchto lehotách: 

2. Oznámenie sa príslušnému orgánu 

a miestnym orgánom posiela v týchto 

lehotách: 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) v prípade nových podnikov v 

primeranom období pred začiatkom 

výstavby alebo uvedením do prevádzky; 

(a) v prípade nových podnikov aspoň šesť 

mesiacov pred začiatkom výstavby alebo 

uvedením do prevádzky; 

Odôvodnenie 

Ide o objasnenie legislatívneho aktu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 4 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Prevádzkovateľ bezodkladne informuje 

príslušný orgán o týchto udalostiach: 

4. Prevádzkovateľ bezodkladne informuje 

príslušný orgán a miestne orgány o týchto 

udalostiach: 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Článok 6 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, 

prevádzkovateľ pravidelne preskúmava 

oznámenie a podľa potreby ho aktualizuje, 

a to aspoň raz za päť rokov. 

Prevádzkovateľ posiela aktualizované 

oznámenie bezodkladne príslušnému 

orgánu. 

5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, 

prevádzkovateľ pravidelne preskúmava 

oznámenie a podľa potreby ho aktualizuje, 

a to aspoň raz za päť rokov. 

Prevádzkovateľ posiela aktualizované 

oznámenie bezodkladne príslušnému 

orgánu a miestnym orgánom. 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľa, aby vypracoval 

dokument, v ktorom stanoví politiku 

prevencie veľkých havárií (ďalej len 

„MAPP“), a zabezpečil jej riadne 

vykonávanie. MAPP sa vypracuje 

písomne. Vymedzuje sa tak, aby zaručila 

1. Členské štáty požadujú od 

prevádzkovateľa, aby vypracoval 

dokument, v ktorom stanoví politiku 

prevencie veľkých havárií (ďalej len 

„MAPP“), a zabezpečil jej riadne 

vykonávanie. MAPP sa vypracuje 

písomne. Vymedzuje sa tak, aby zaručila 
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vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 

a životného prostredia. Musí byť primeraná 

nebezpečnosti vedúcej k veľkej havárii. 

Obsahuje celkové ciele a zásady konania 

prevádzkovateľa, úlohu a zodpovednosť 

vedenia a zahŕňa kultúru bezpečnosti v 

súvislosti s riadením nebezpečnosti vedúcej 

k veľkej havárii. 

vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 

a životného prostredia. Musí byť primeraná 

rizikám vzniku veľkých havárií. Obsahuje 

celkové ciele a zásady konania 

prevádzkovateľa, ako aj úlohu 

a zodpovednosť vedenia v súvislosti 

s riadením rizík vzniku veľkých havárií. 

Odôvodnenie 

Výraz „kultúra bezpečnosti“ nemá nič spoločné s prevádzkovými požiadavkami. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. MAPP sa posiela príslušnému orgánu v 

týchto lehotách: 

2. MAPP sa posiela príslušnému orgánu 

a miestnym orgánom v týchto lehotách: 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) ) v prípade nových podnikov v 

primeranom období pred začiatkom 

výstavby alebo uvedením do prevádzky; 

a) v prípade nových podnikov aspoň šesť 

mesiacov pred začiatkom výstavby; 

Odôvodnenie 

Pozri PDN č. 8. Ide o objasnenie legislatívneho aktu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 
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Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušný 

orgán s pomocou informácií získaných od 

prevádzkovateľov v súlade s článkom 6 a 

článkom 9 alebo prostredníctvom inšpekcií 

podľa článku 19 určil všetky podniky 

nižšej úrovne a podniky vyššej úrovne 

alebo skupiny podnikov, v ktorých prípade 

by sa pravdepodobnosť a možnosť veľkej 

havárie alebo jej následky mohli zhoršiť z 

dôvodu umiestnenia a blízkosti takýchto 

podnikov a ich zásob nebezpečných látok. 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby príslušný 

orgán s pomocou informácií získaných od 

prevádzkovateľov v súlade s článkom 6 

a článkom 9 alebo prostredníctvom 

inšpekcií podľa článku 19 určil všetky 

podniky nižšej úrovne a podniky vyššej 

úrovne alebo skupiny podnikov, v ktorých 

prípade by sa pravdepodobnosť a možnosť 

veľkej havárie alebo jej následky mohli 

zhoršiť z dôvodu umiestnenia a blízkosti 

takýchto podnikov alebo prírodných rizík 

súvisiacich s ich zemepisnou polohou a 

ich zásob nebezpečných látok. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zabezpečia, aby 

príslušný orgán zohľadnil pri 

vypracúvaní externých núdzových plánov 

reťazovú reakciu. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Správa o bezpečnosti sa posiela 

príslušnému orgánu v týchto lehotách: 

3. Správa o bezpečnosti sa posiela 

príslušnému orgánu a miestnym orgánom 

v týchto lehotách: 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Aktualizovaná správa o bezpečnosti sa 

bezodkladne posiela príslušnému orgánu. 

Aktualizovaná správa o bezpečnosti sa 

bezodkladne posiela príslušnému orgánu 

a miestnym orgánom. 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(c) orgány určené na tento účel členským 

štátom vypracovali externý núdzový plán 

na vykonanie opatrení mimo podniku do 

jedného roka od prijatia informácií od 

prevádzkovateľa podľa písmena b). 

c) orgány určené na tento účel členským 

štátom vypracovali externý núdzový plán 

na vykonanie opatrení mimo podniku do 

dvoch rokov od prijatia informácií od 

prevádzkovateľa podľa písmena b). 

Odôvodnenie 

Lehota jedného roka nie je postačujúca z dôvodu charakteru potrebnej práce a pevne 

stanovených lehôt (dvojmesačná verejná konzultácia, oznámenie, schválenie atď.). Len 

samotné administratívne a konzultačné lehoty presahujú 6 mesiacov. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno ca (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ca) oznamovať nevyhnutné informácie 

prítomným subdodávateľským podnikom; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Návrh smernice 

Článok 11 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

4. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 

príslušných orgánov, členské štáty 

zabezpečujú, aby sa interné núdzové plány 

podľa tejto smernice vypracovali v 

konzultácii so zamestnancami, ktorí 

pracujú vnútri podniku, vrátane príslušných 

dlhodobých zamestnancov 

subdodávateľov, a aby sa pri vypracovaní 

alebo aktualizácii externých núdzových 

plánov uskutočnili konzultácie s 

verejnosťou. Členské štáty zabezpečujú, 

aby boli konzultácie s verejnosťou v súlade 

s článkom 14. 

4. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 

príslušných orgánov, členské štáty 

zabezpečujú, aby sa interné núdzové plány 

podľa tejto smernice vypracovali 

v konzultácii so zamestnancami, ktorí 

pracujú vnútri podniku, vrátane príslušných 

dlhodobých zamestnancov 

subdodávateľov, a aby sa pri vypracovaní 

alebo aktualizácii externých núdzových 

plánov uskutočnili konzultácie s miestnym 

orgánom, na území ktorého sa podnik 

nachádza, a s verejnosťou. Členské štáty 

zabezpečujú, aby boli konzultácie 

s verejnosťou v súlade s článkom 14. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Návrh smernice 

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Členské štáty zabezpečujú, aby 

prevádzkovatelia podnikov nižšej úrovne 

poskytovali na žiadosť príslušného orgánu 

dostatok informácií o rizikách súvisiacich 

s podnikom, ktoré sú potrebné na účely 

územného plánovania. 

Členské štáty zabezpečujú, aby 

prevádzkovatelia podnikov nižšej úrovne 

poskytovali na žiadosť príslušného orgánu 

a miestnych orgánov informácie, ktoré 

tento orgán považuje za potrebné, o 

rizikách súvisiacich s podnikom, ktoré sú 

potrebné na účely územného plánovania. 

Odôvodnenie 

Príslušný orgán rozhodne o rozsahu a druhu informácií potrebných na to, aby mal presnú 

predstavu o tom, akú úroveň bezpečnosti podnik dosiahol. V záujme verejnosti je vhodné, aby 

prevádzkovatelia informovali miestne orgány a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 
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Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby mala 

verejnosť neustály prístup k informáciám 

uvedeným v prílohe V vrátane informácií v 

elektronickom formáte. Informácie sa 

preskúmavajú a v prípade potreby 

aktualizujú aspoň raz za rok. 

1. Členské štáty zabezpečujú, aby mala 

verejnosť neustály prístup k informáciám 

uvedeným v častiach 1 a 2 prílohy V 

vrátane informácií v elektronickom 

formáte, a aby informácie uvedené v časti 

3 prílohy V boli verejnosti k dispozícii na 

požiadanie. Informácie sa preskúmavajú 

a v prípade potreby aktualizujú aspoň raz 

za rok. 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o inšpekčné správy a zoznam nebezpečných látok, môžu existovať hospodárske 

a bezpečnostné dôvody na to, aby sa informácie poskytovali verejnosti len na požiadanie. 

Členské štáty by sa potom mohli samy rozhodnúť, či považujú za primerané, aby od 

prevádzkovateľov vyžadovali, aby tieto informácie dali aj na internet. Ako sa uvádza 

v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k prílohe V, prevádzkovatelia by mali byť povinní 

vysvetliť nebezpečné látky jednoduchým spôsobom na internete a uviesť, kedy sa v podniku 

uskutočnila inšpekcia a kde možno požiadať o inšpekčné správy. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Návrh smernice 

Článok 13 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

3. Žiadosti o prístup k informáciám 

uvedeným v ods. 2 písm. a), b) a c) sa 

spracovávajú v súlade s článkami 3 a 5 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2003/4/ES. 

3. Prístup k informáciám uvedeným 

v odsekoch 1 a 2 sa riadi smernicou 

Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES 

z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k 

informáciám o životnom prostredí. 

Odôvodnenie 

Keďže informácie podľa odseku 2 písm. a) by sa mali poskytovať bez osobitnej žiadosti, nie je 

správne používať v tomto odseku výraz „žiadosti o prístup“. Okrem toho by celé odseky 1 a 2 

mali byť v súlade s celou smernicou 2003/4/ES. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 
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Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(a) informoval príslušné orgány; (a) informoval príslušné orgány a miestne 

orgány; 

Odôvodnenie 

V záujme verejnosti je vhodné, aby prevádzkovatelia informovali miestne orgány 

a spolupracovali s nimi. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 1 – písmeno ba (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ba) v prípade potvrdených 

environmentálnych škôd pokiaľ možno 

uviedol životné prostredie do pôvodného 

stavu a náležite odškodnil poškodené 

obyvateľstvo, ako sa uvádza v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady 

2004/35/ES z 21. apríla 2004 o 

environmentálnej zodpovednosti pri 

prevencii a odstraňovaní 

environmentálnych škôd1; 

 _______________ 

 1 Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Návrh smernice 

Článok 15 – odsek 2 – písmeno ca (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ca) prijal všetky nevyhnutné opatrenia na 

informovanie poškodených o ich právach 

a 
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Odôvodnenie 

Je potrebné uznať existenciu poškodených a poskytnúť im podporu. To je cieľom nového 

článku 15a, v ktorom sa majú stanoviť práva poškodených pred začiatkom vykonávania tejto 

smernice. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(c) účasti prevádzkovateľa na schéme Únie 

pre environmentálne manažérstvo a audit 

(EMAS) podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009. 

(c) účasti prevádzkovateľa na schéme Únie 

pre environmentálne manažérstvo a audit 

(EMAS) podľa nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 

alebo na uznávanom rovnocennom 

systéme environmentálneho riadenia. 

Odôvodnenie 

Je vhodné umožniť využívanie aj iných uznávaných schém environmentálneho manažérstva 

než EMAS, napríklad schém typu ISO, ktoré veľmi často využívajú podniky s medzinárodnou 

pôsobnosťou. Táto požiadavka je v súlade s ustanoveniami písmena a) prílohy III k tomuto 

návrhu smernice. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Návrh smernice 

Článok 19 – odsek 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. Inšpekcie sa pokiaľ možno koordinujú s 

inšpekciami podľa iných právnych 

predpisov Únie a v prípade potreby sa s 

nimi kombinujú. 

8. Inšpekcie sa koordinujú s inšpekciami 

podľa iných právnych predpisov Únie, 

najmä podľa smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. 

novembra 2010 o priemyselných emisiách 

(integrovaná prevencia a kontrola 

znečisťovania životného prostredia)1, a v 

čo najvyššej miere sa s nimi kombinujú. 

 ______________ 

 1 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  47 

Návrh smernice 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Žiadosti o poskytnutie informácií, ktoré 

príslušné orgány získali podľa tejto 

smernice, sa môžu zamietnuť, ak sú 

splnené podmienky stanovené v článku 4 

ods. 2 smernice 2003/4/ES. 

2. Prístup k informáciám podľa tejto 

smernice možno obmedziť, ak sú splnené 

podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 

smernice 2003/4/ES. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  48 

Návrh smernice 

Článok 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, 

prijíma Komisia v záujme prispôsobenia 

príloh I až VII technickému pokroku 

delegované akty v súlade s článkom 24. 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, 

prijíma Komisia v záujme prispôsobenia 

príloh I až VII technickému pokroku 

delegované akty v súlade s článkom 24. Do 

šiestich mesiacov od prijatia 

prispôsobenia nariadenia (ES) č. 

1272/2008 technickému pokroku Komisia 

posúdi, či je potrebné prispôsobiť prílohu 

I, a to so zreteľom na potenciál látky 

spôsobiť veľkú haváriu a na kritériá pre 

uplatňovanie článku 4. 

Odôvodnenie 

Prispôsobovanie rozsahu smernice Seveso nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, 

označovaní a balení látok a zmesí by malo byť trvalým procesom, keďže klasifikácia, 

označovanie a balenie je svojou povahou dynamický proces. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

Návrh smernice 

Článok 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, 
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prijíma Komisia v záujme prispôsobenia 

príloh I až VII technickému pokroku 

delegované akty v súlade s článkom 24. 

prijíma Komisia v záujme prispôsobenia 

časti 3 prílohy I a príloh II až VI 
technickému a vedeckému pokroku 

delegované akty v súlade s článkom 24. 

Odôvodnenie 

Malo by byť možné zmeniť a doplniť časť 3 prílohy I (ktorou sa mení rozsah pôsobnosti 

smernice, ale len v prípade veľmi špecifických dobre vymedzených prípadov) a prílohy II až 

VI delegovanými aktmi. Zmeny a doplnenia častí 1 a 2 prílohy I a prílohy VII môžu mať 

významný vplyv na rozsah pôsobnosti smernice, a preto by sa mali riešiť riadnym 

legislatívnym postupom. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

Návrh smernice 

Príloha I – časť 1 – oddiel P – tabuľka 1 

Text predložený Komisiou 

P1a VÝBUŠNINY (pozri poznámku 8)  

- Nestabilné výbušniny alebo  

- Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 alebo 

- Látky alebo zmesi s výbušnými vlastnosťami podľa 

metódy A.14 nariadenia (ES) č. 440/2008 (pozri 

poznámku 9), ktoré nepatria do tried nebezpečnosti 

Organické peroxidy alebo Samovoľne reagujúce látky 

a zmesi 

10 50 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu 

P1a VÝBUŠNINY (pozri poznámku 8)  

- Nestabilné výbušniny alebo  

- Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6 alebo 

- V prípade látok a zmesí, ktoré nie sú klasifikované v triede 1 

podľa odporúčaní OSN pre prepravu nebezpečných tovarov – 

Príručka pre testy a kritériá: látky alebo zmesi s výbušnými 

vlastnosťami podľa metódy A.14 nariadenia (ES) č. 440/2008 

(pozri poznámku 9), ktoré nepatria do tried nebezpečnosti 

oxidujúce látky, organické peroxidy alebo samovoľne 

reagujúce látky a zmesi 

10 50 

Odôvodnenie 

Táto kategória zahŕňa výrobky zaradené v nariadení o klasifikácii, označovaní a balení látok 

a zmesí medzi výbušniny, ale aj látky alebo zmesi, ktoré majú výbušné vlastnosti určené podľa 

metódy A.14 nariadenia (ES) č. 440/2008. Z dôvodu jednotnosti a jednoznačnosti by bolo 

vhodné obmedziť sa na kritériá klasifikácie podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní 
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a balení látok a zmesí aj v prípade výbušnín iných kategórií a nezohľadňovať iné metódy 

klasifikácie. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

Návrh smernice 

Príloha I – časť 1 – oddiel P – tabuľky 1 a 2 

Text predložený Komisiou 

Oddiel „E“ – NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

E1 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii akútnej 

nebezpečnosti 1 alebo chronickej nebezpečnosti 1  
100 200 

E2 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii 

chronickej nebezpečnosti 2  
200 500 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu 

Oddiel „E“ – NEBEZPEČNOSŤ PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE   

E1 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii 

akútnej nebezpečnosti 1 alebo chronickej nebezpečnosti 1 (látky 

s M≥10) 

100 200 

E2 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii 

akútnej nebezpečnosti 1 alebo chronickej nebezpečnosti 1 (látky 

s M=1 a zmesi) 

500 1000 

E3 Nebezpečné pre vodné prostredie v kategórii 

chronickej nebezpečnosti 2 
1000 2500 

Odôvodnenie 

V návrhu Komisie nie sú z hľadiska nebezpečenstva pre životné prostredie dostatočne 

zohľadnené zmeny klasifikácie z nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní 

a balení látok a zmesí. Preto by viac podnikov patrilo bezdôvodne do pôsobnosti smernice 

Seveso, hoci nepredstavujú nové riziká veľkých havárií. Niektoré zmeny prahových hodnôt 

v prípade nebezpečnosti pre životné prostredie neboli prispôsobené zmenám pravidiel 

klasifikácie, najmä druhému prispôsobeniu nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení 

látok a zmesí technickému pokroku. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

Návrh smernice 

Príloha I – časť 2 – tabuľka 37b (nová) 

Text predložený Komisiou 

    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu 
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Silice a podobné látky (pozri poznámku 

19a)  
 1000 5000 

Odôvodnenie 

Prahové hodnoty rizík pre vodné prostredie nezohľadňujú zmeny v klasifikácii v nariadení 

(ES) č. 1272/2008. Prahové hodnoty 1000/5000 by boli vhodnejšie pri týchto produktoch 

poľnohospodárskeho pôvodu balených a skladovaných v sudoch s objemom 180 kg netto, v 

prípade ktorých nehrozí nebezpečenstvo reťazovej reakcie, ak sú uskladnené v jednom 

izolovanom priestore. Početné podniky, z ktorých mnohé sú MSP špecializujúce sa na výrobu, 

skladovanie, distribúciu alebo miešanie silíc, by inak patrili do rámca smernice Seveso bez 

toho, aby predstavovali akékoľvek nové riziko vzniku veľkých havárií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

Návrh smernice 

Príloha I – poznámky k prílohe 1 – bod 3a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Pri stanovovaní kvalifikačných 

množstiev sa zmesi klasifikované ako 

nebezpečné pre životné prostredie v časti 2 

 oddielu E1 a E2 nezohľadňujú, ak sú 

balené v limitovaných množstvách 

(vnútorné balenie do 5 l/5 kg 

a kombinované balenie do 30 kg). 

Odôvodnenie 

Takisto ako v prípade prepravy je balenie spôsob, ako zmierniť riziko náhodného úniku do 

životného prostredia. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza túto smernicu do súladu 

s normami zavedenými v rámci Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí (ADR 2011). 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

Návrh smernice 

Príloha I – poznámky k prílohe 1 – bod 19a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 19a. Silice a podobné látky (1000/5000) 

 Toto ustanovenie sa vzťahuje na silice 

a podobné látky podľa normy ISO 9235 

s výnimkou látok, ktoré patria do 
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kategórie Akútna toxicita, kategória 1 – 

všetky spôsoby expozície, kategória 2 – 

všetky spôsoby expozície a kategória 3 – 

dermálny a inhalačný spôsob (pozri 

poznámku 7) a kategórie Toxicita pre 

špecifický cieľový orgán (STOT) – 

jednorazová expozícia, kategória 1. 

Odôvodnenie 

Prahové hodnoty nebezpečenstva pre vodné prostredie nezohľadňujú zmeny v klasifikácii 

v nariadení (ES) č. 1272/2008. Prahové hodnoty 1000/5000 by boli vhodnejšie pri týchto 

produktoch poľnohospodárskeho pôvodu balených a skladovaných v sudoch s objemom 

180 kg netto, v prípade ktorých nehrozí nebezpečenstvo reťazovej reakcie, ak sú uskladnené 

v jednom izolovanom priestore. Početné podniky, z ktorých mnohé sú MSP špecializujúce sa 

na výrobu, skladovanie, distribúciu alebo miešanie éterických olejov, by inak patrili do rámca 

smernice Seveso bez toho, aby predstavovali akékoľvek nové riziko vzniku veľkých havárií. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

Návrh smernice 

Príloha II – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) opis pracoviska a jeho prostredia 

vrátanie zemepisného umiestnenia, 

meteorologických, geologických a 

hydrografických podmienok a prípadne 

jeho histórie; 

a) opis pracoviska, primerané posúdenie 

prírodných rizík, ktoré predstavuje, a jeho 

prostredia vrátane zemepisného 

umiestnenia, meteorologických, 

geologických a hydrografických 

podmienok a prípadne jeho histórie; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

Návrh smernice 

Príloha II – bod 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

a) opis hlavných činností a výrobkov častí 

podniku, ktoré sú dôležité z hľadiska 

bezpečnosti, zdrojov rizika veľkej havárie 

a podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť k 

takejto veľkej havárii, spolu s opisom 

navrhovaných preventívnych opatrení; 

a) opis hlavných činností a výrobkov častí 

podniku, označenie subdodávateľských 

podnikov, ktoré sú dôležité z hľadiska 

bezpečnosti, zdrojov rizika veľkej havárie 

a podmienok, pri ktorých by mohlo dôjsť 

k takejto veľkej havárii, spolu s opisom 

navrhovaných preventívnych opatrení; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 

Návrh smernice 

Príloha II – bod 5 – písmeno da (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (da) opis hodnotenia finančného vplyvu 

havárie s prítomnosťou nebezpečných 

látok a opatrenia, ktoré sa v súvislosti s 

tým prijímajú, najmä osobitné poistenie 

a/alebo dostatočný majetok. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 

Návrh smernice 

Príloha III – písmeno b – bod v 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(v) kultúra bezpečnosti — opatrenia na 

hodnotenie a zlepšenie kultúry 

bezpečnosti; 

(v) riadenie rizík spojených so starnutím 

zariadení: inventarizácia zariadení 

podniku; opis počiatočného stavu 

zariadení k 1. júnu 2015 alebo ku dňu ich 

uvedenia do prevádzky, ak nastane 

neskôr; opis stratégie prijatej na kontrolu 

stavu zariadení (opatrenia, frekvencia, 

metódy atď.) a na určenie opatrení, 

ktorými sa nadviaže na tieto kontroly 

(metodika analýzy výsledkov, kritériá 

zavádzania nápravných opatrení, ktoré 

treba prijať v súvislosti s opravami, 

výmenou zariadení, atď.). Tieto prvky 

stratégie treba podložiť predpokladaným 

spôsobom opotrebovania zariadení. Opis 

metodiky sledovania výsledkov kontrol 

a opatrení prijatých v nadväznosti na tieto 

kontroly; metodika týkajúca sa opatrení 

v súvislosti s týmito výsledkami; 

Odôvodnenie 

Návrh začleniť kultúru bezpečnosti do časti týkajúcej sa systémov riadenia bezpečnosti, sa 

javí ako vágny. Európsky priemyselný park starne a úroveň obnovy je nízka. Vysoká úroveň 

bezpečnosti si vyžaduje, aby sa zaviedli nové postupy a stali sa dennodennou súčasťou 
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riadenia podniku (zvýšenie sledovanie, výmena opotrebovaných dielov atď). Postupy nemôžu 

zostať takými, ako v čase, keď bol príslušný podnik nový. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 

Návrh smernice 

Príloha IV – časť 1 –písmeno ea (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (ea) Opatrenia týkajúce sa prípravy 

personálu na povinnosti, ktorých 

vykonávanie sa bude od neho očakávať, 

a podľa potreby koordinácia tejto činnosti 

so záchrannými službami zvonka. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 

Návrh smernice 

Príloha V – časť 1 – bod 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. Súhrnné údaje o inšpekciách 

vykonaných podľa článku 19 a o 

hlavných zisteniach z najnovších záverov 

inšpekcie spolu s odkazom na súvisiaci 

plán inšpekcií. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné vypustiť toto ustanovenie z dôvodu zvýšeného rizika, pokiaľ ide o terorizmus a 

hospodársku špionáž, ktoré by predstavovalo zverejnenie slabých miest, ktoré boli zistené v 

prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje smernica Seveso. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 

Návrh smernice 

Príloha V – časť 2 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Súhrnné údaje o hlavných typoch 

scenárov veľkých havárií a hlavných 

typoch udalostí, ktoré môžu zohrávať 

vypúšťa sa 
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úlohu pri spustení každého z týchto 

scenárov. 

Odôvodnenie 

Rovnako ako v súvislosti s časťou 1 tejto prílohy sa zdá, že je dôležité, aby sa nezverejňovali 

informácie o typoch scenárov týkajúcich sa veľkých havárií, a predovšetkým o udalostiach, 

ktoré by mohli iniciovať tieto scenáre. Jedinými informáciami, ktoré by sa mohli šíriť, by mali 

byť súhrny štúdií analýzy rizík bez technických podrobností. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 

Návrh smernice 

Príloha VI – časť 2 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(b) zranenie a hospitalizáciu šiestich osôb 

v rámci podniku na aspoň 24 hodín; 

(b) zranenie a hospitalizáciu dvoch alebo 

viacerých osôb v rámci podniku na aspoň 

24 hodín; 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 

Návrh smernice 

Príloha VII – odsek 1 (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 Akákoľvek látka alebo akákoľvek zmes 

toxická alebo veľmi toxická pre vodné 

organizmy, ktorá je skladovaná v obalovej 

jednotke (sud atď.) s hmotnosťou menšou 

alebo rovnou 0,2 % množstva uvedeného 

časti 1 stĺpci 2  prílohy I (teda 400 kg, 

resp. 200 kg v prípade látok a zmesí 

toxických/veľmi toxických pre vodné 

organizmy), sa nezapočítava do celkového 

prítomného množstva, ak sa v podniku 

nachádza na mieste, na ktorom jej 

náhodný únik nemôže vyvolať veľkú 

haváriu na inom pracovisku 

prostredníctvom reťazovej reakcie, a ak sa 

skladuje v jednom izolovanom priestore. 
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Odôvodnenie 

Skladovanie malého množstva látky toxickej pre životné prostredie by sa nemalo zohľadňovať, 

a to v súvislosti s množstvom, ktoré sa môže uvoľniť: únik toxickej látky v malom množstve 

nemá pre životné prostredie rovnaké dôsledky ako únik zo skladovacej nádrže. 
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