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I
(Įstatymo galią turintys teisės aktai)

DIREKTYVOS
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2012/18/ES
2012 m. liepos 4 d.
dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies
keičianti ir vėliau panaikinanti Tarybos direktyvą 96/82/EB
(Tekstas svarbus EEE)

pasekmės yra labai skaudžios. Be to, jų poveikis gali būti
jaučiamas ir kaimyninėse valstybėse. Taigi labai svarbu
užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų imamasi tinkamų
atsargumo priemonių, kuriomis užtikrinama piliečių,
bendruomenių ir aplinkos aukšto lygio apsauga. Todėl
reikia užtikrinti, kad esamas aukštas apsaugos lygis liktų
mažiausiai toks pats arba būtų padidintas;

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
192 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus naciona
liniams parlamentams,

(3)

Direktyva 96/82/EB labai padėjo mažinti tokių avarijų
tikimybę ir padarinius ir taip užtikrinti aukštesnį
apsaugos lygį visos Sąjungos mastu. Persvarsčius tą direk
tyvą pasitvirtino, kad didelių avarijų dažnumas išliko
stabilus. Nors galiojančios nuostatos iš esmės atitinka
poreikius, siekiant dar labiau sustiprinti apsaugos lygį,
ypač užkirsti kelią didelėms avarijoms, reikia atlikti keletą
pakeitimų. Tuo pačiu metu Direktyva 96/82/EB nustatyta
sistema turėtų būti pritaikyta atsižvelgiant į Sąjungos
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo sistemos, į
kurią daromos nuorodos toje direktyvoje, pokyčius. Be
to, reikėtų aiškiau išdėstyti ir atnaujinti keletą kitų
nuostatų;

(4)

todėl derėtų pakeisti Direktyvą 96/82/EB siekiant užtik
rinti, kad būtų išlaikomas ir toliau didinamas apsaugos
lygis nustatant veiksmingesnes ir efektyvesnes nuostatas
ir, jei įmanoma, sumažinant administracinę naštą racio
nalizuojant ir supaprastinant su sąlyga, kad nenukentės
sauga bei aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga. Be to,
naujos nuostatos turėtų būti aiškios, nuoseklios ir lengvai
suprantamos, kad būtų galima jas geriau įgyvendinti ir
užtikrinti jų laikymąsi, o žmonių sveikatos ir aplinkos
apsaugos lygis išliktų bent toks pats arba padidėtų. Komi
sija turėtų bendradarbiauti su valstybėmis narėmis spren
džiant šios direktyvos praktinio įgyvendinimo klausimus.
Vykdant tą bendradarbiavimą, inter alia, turėtų būti spren
džiamas cheminių medžiagų ir mišinių saviklasifikacijos
klausimas. Kai tinkama, į šios direktyvos įgyvendinimą
turėtų būti įtraukti suinteresuotieji subjektai, pavyzdžiui,
pramonės, darbuotojų ir nevyriausybinių organizacijų,
užsiimančių žmonių sveikatos ar aplinkos apsauga, atsto
vai;

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komi
teto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl
didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų
pavojaus kontrolės (3) nustatytos dėl tam tikros gamy
binės veiklos kylančių didelių avarijų prevencijos taisyklės
siekiant sušvelninti jų padarinius žmonių sveikatai ir
aplinkai;

(2)

kaip matyti iš Seveso, Bopalo, Šveicerhalės, Enschedės,
Tulūzos ir Bansfildo avarijų, dažnai didelių avarijų

(1) OL C 248, 2011 8 25, p. 138.
(2) 2012 m. birželio 14 d. Europos Parlamento pozicija ir 2012 m.
birželio 26 d. Tarybos sprendimas.
(3) OL L 10, 1997 1 14, p. 13.
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(5)

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos konven
cijoje dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio,
kuri Sąjungos vardu patvirtinta 1998 m. kovo 23 d.
Tarybos sprendimu 98/685/EB dėl Konvencijos dėl tarp
valstybinio pramoninių avarijų poveikio sudarymo (1),
numatytos priemonės, kaip užkirsti kelią pramoninėms
avarijoms, galinčioms turėti tarptautinių padarinių, kaip
joms pasirengti ir į jas reaguoti, taip pat kaip bendradar
biauti šioje srityje tarptautiniu mastu. Sąjungos teisėje
konvencija įgyvendinama Direktyva 96/82/EB;

(6)

didelės avarijos gali turėti padarinių ir kaimyninėms
šalims, o avarijos padaryti ekologiniai ir ekonominiai
nuostoliai tenka ne tik objektui, kuriame įvyko avarija,
bet ir susijusioms valstybėms narėms. Todėl būtina
sukurti ir taikyti saugos ir rizikos mažinimo priemones
siekiant išvengti galimų avarijų, sumažinti jų kilimo riziką
bei sušvelninti padarinius joms įvykus, kuriomis būtų
užtikrintas aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje;

(7)

šios direktyvos nuostatos turėtų būti taikomos nedarant
poveikio Sąjungos teisės nuostatų dėl darbuotojų sveika
tos, saugos ir darbo aplinkos taikymui ir visų pirma
nedarant poveikio 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direk
tyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir
sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (2) taikymui;

(8)

tam tikrai pramoninei veiklai ši direktyva neturėtų būti
taikoma, jeigu jai taikomi kiti Sąjungos ar nacionalinės
teisės aktai, kuriais užtikrinamas lygiavertis apsaugos
lygis. Komisija turėtų toliau nagrinėti, ar esamoje teisinėje
sistemoje nėra didelių spragų, ypač susijusių su nauja ir
atsirandančia rizika, susijusia su kita veikla, taip pat su
konkrečiomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis, ir
prireikus pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra
priimamo akto siekiant tas spragas panaikinti;

Direktyvos 96/82/EB I priede išvardijamos pavojingos
medžiagos, kurioms ji taikoma, inter alia, pateikiant
nuorodą į tam tikras 1967 m. birželio 27 d. Tarybos
direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą,
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis (3), suderinimo ir
1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifika
vimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių vals
tybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derini
mo (4) nuostatas. Direktyvos 67/548/EEB ir 1999/45/EB
pakeistos 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir

(9)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

OL
OL
OL
OL

L 326, 1998
L 183, 1989
196, 1967 8
L 200, 1999

12 3, p. 1.
6 29, p. 1.
16, p. 1.
7 30, p. 1.
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Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavi
mo (5), kuriuo Sąjungoje įgyvendinama Jungtinių Tautų
(JT) priimta pasauliniu mastu suderinta cheminių
medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. Tuo regla
mentu nustatomos naujos pavojingumo klasės ir katego
rijos, kurios tik iš dalies atitinka sistemą pagal tas panai
kintas direktyvas. Vis dėlto tam tikros cheminės
medžiagos ar mišiniai pagal tą sistemą nebūtų klasifikuo
jamos dėl to, kad toje sistemoje nenustatyti klasifikavimo
kriterijai. Todėl Direktyvos 96/82/EB I priedą reikia iš
dalies pakeisti siekiant jį suderinti su tuo reglamentu,
kartu išsaugant ar dar labiau padidinant ta direktyva
užtikrinamą apsaugos lygį;

(10)

siekiant klasifikuoti pagerintas biodujas turėtų būti atsi
žvelgiama į visus Europos standartizacijos komiteto
(CEN) nustatytų standartų pasikeitimus;

(11)

dėl derinimo su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 gali kilti
nepageidaujamų padarinių ir gali prireikti atlikti tolesnius
pritaikymus prie to reglamento, dėl kurių keistųsi
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikacija. Pagal šioje
direktyvoje pateiktus kriterijus Komisija turėtų įvertinti,
ar esama pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių, nors
jos klasifikuotos kaip pavojingos, didelių avarijų pavojus
nekyla, ir, kai tinkama, pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto siekiant, kad atitinkama pavo
jinga cheminė medžiaga nebūtų įtraukta šios direktyvos
taikymo sritį. Vertinimas turėtų būti pradėtas skubiai,
ypač pakeitus cheminės medžiagos ar mišinio klasifika
ciją, siekiant išvengti nereikalingos naštos veiklos vykdy
tojams ir kompetentingoms valdžios institucijoms vals
tybėse narėse. Šios direktyvos taikymo srities išimtys
neturėtų kliudyti jokiai valstybei narei toliau laikytis
apsaugos priemonių arba imtis griežtesnių apsaugos prie
monių;

(12)

veiklos vykdytojams turėtų būti nustatytas bendras įparei
gojimas imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta
didelių avarijų, sušvelninti jų padariniai ir imtasi atkūrimo
priemonių. Jei objekte esančių pavojingų cheminių
medžiagų kiekis viršija tam tikrą ribą, veiklos vykdytojas
kompetentingai valdžios institucijai turėtų pateikti pakan
kamai informacijos, kad ji galėtų nustatyti objektą, jame
esančias pavojingas chemines medžiagas ir galimą pavojų.
Be to, veiklos vykdytojas turėtų parengti ir, kai to reika
laujama pagal nacionalinę teisę, nusiųsti kompetentingai
valdžios institucijai didelių avarijų prevencijos politikos
(DAPP) dokumentą, kuriame būtų išdėstyta veiklos
vykdytojo bendra didelių avarijų pavojaus kontrolės stra
tegija ir priemonės, įskaitant tinkamas saugos valdymo
sistemas. Veiklos vykdytojams nustatant ir įvertinant
didelių avarijų pavojų, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį
į pavojingas chemines medžiagas, kurios galėtų susidaryti
rimtos avarijos objekte metu;

(5) OL L 353, 2008 12 31, p. 1.
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(13)

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos
apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (1)
paprastai taikoma dėl didelės avarijos aplinkai padarytai
žalai;

(14)

siekiant sumažinti grandininės reakcijos, kai didelių
avarijų tikimybė taip pat jų padariniai padidėja dėl
objektų buvimo vietos arba jų artumo, riziką, veiklos
vykdytojai turėtų bendradarbiauti keisdamiesi atitinkama
informacija ir informuoti visuomenę, įskaitant kaimyni
nius objektus, kurie galėtų būti paveikti;

(15)

siekdami įrodyti, kad padaryta viskas, jog būtų išvengta
didelių avarijų, ir siekdami parengti nenumatytų atvejų
planus bei atsakomąsias priemones, objektų, kuriuose
yra didelis kiekis pavojingų cheminių medžiagų, veiklos
vykdytojai kompetentingai valdžios institucijai turėtų
pateikti saugos ataskaitą. Toje saugos ataskaitoje turėtų
būti nurodyti objekto duomenys, jame esančios pavo
jingos cheminės medžiagos, įrenginiai ir sandėliai, galimų
didelių avarijų scenarijai ir rizikos analizė, taip pat
prevencijos bei intervencijos priemonės ir esamos
valdymo sistemos, kuriomis naudojantis siekiama išvengti
didelių avarijų, sumažinti jų riziką ir imtis reikiamų
veiksmų tokių avarijų padariniams švelninti. Didelės
avarijos riziką gali padidinti gaivalinių nelaimių tikimybė,
siejama su objekto buvimo vieta. Į tai turėtų būti atsi
žvelgiama rengiant didelių avarijų scenarijus;

(16)

siekiant pasirengti avarinėms situacijoms, objektų,
kuriuose yra didelis kiekis pavojingų cheminių medžiagų,
atveju turi būti sudaryti išorės ir vidaus avariniai planai ir
nustatytos procedūros, kuriomis naudojantis būtų užtik
rinama, kad tie planai būtų išbandomi, prireikus koreguo
jami ir taikomi įvykus didelei avarijai ar esant jos tikimy
bei. Rengiant vidaus avarinį planą reikėtų konsultuotis su
objekto personalu, o rengiant išorės avarinį planą suinte
resuotai visuomenei turėtų būti suteikta galimybė pateikti
savo nuomonę. Subranga gali daryti poveikį objekto
saugai. Valstybės narės turėtų reikalauti, kad veiklos
vykdytojai į tai atsižvelgtų rengdami DAPP, saugos atas
kaitą ar vidaus avarinį planą;

(17)

pasirinkdami tinkamus veiklos metodus, taip pat stebė
senos ir kontrolės metodus, veiklos vykdytojai turėtų
atsižvelgti į turimą informaciją apie geriausią patirtį;

(1) OL L 143, 2004 4 30, p. 56.
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(18)

siekiant geriau apsaugoti gyvenamuosius rajonus, inten
syviai visuomenės naudojamas zonas ir aplinką, įskaitant
ypač jautrias ar svarbias gamtos teritorijas, valstybių narių
žemėtvarkos ar kitoje atitinkamoje politikoje turėtų būti
užtikrinama, kad būtų išlaikomas tinkamas atstumas tarp
tokių vietų ir pavojų keliančių objektų, o jau esamuose
objektuose būtina įgyvendinti, jeigu reikia, papildomas
technines priemones, kad rizika žmonėms arba aplinkai
išliktų priimtino lygio. Priimant sprendimus turėtų būti
atsižvelgiama į pakankamai išsamią informaciją apie
riziką ir su ta rizika susijusias technines ekspertų reko
mendacijas. Siekiant sumažinti administracinę naštą, ypač
mažoms ir vidutinėms įmonėms, tokios procedūros ir
priemonės, jei įmanoma, turėtų būti integruojamos su
kitomis, atliekamomis pagal kitus atitinkamus Sąjungos
teisės aktus;

(19)

pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos
konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės daly
vavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus
aplinkosaugos klausimais (Orhuso konvencija), Sąjungos
vardu patvirtintą 2005 m. vasario 17 d. Tarybos spren
dimu 2005/370/EB dėl Konvencijos dėl teisės gauti infor
maciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir
teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais suda
rymo Europos bendrijos vardu (2), siekiant gerinti prieigą
prie informacijos apie aplinką, reikėtų gerinti visuomenei
teikiamos informacijos lygį ir kokybę. Visų pirma asme
nims, kuriuos gali paveikti didelė avarija, turėtų būti
suteikiama pakankamai informacijos apie tai, kaip
tinkamai elgtis tokiu atveju. Valstybės narės turėtų pada
ryti prieinama informaciją apie tai, kur galima rasti infor
maciją apie asmenų, nukentėjusių nuo didelės avarijos,
teises. Visuomenei teikiama informacija turėtų būti aiški
ir suprantama. Informacija visuomenei ne tik turėtų būti
teikiama aktyviai, bet ir nuolat prieinama bei atnaujinama
elektroniniu būdu, nereikalaujant pateikti atskiro prašymo
ir netrukdant jos skleisti kitais būdais. Tačiau kartu turėtų
būti užtikrinama tinkama konfidencialios informacijos
apsauga, kuri, be kita ko, reikalinga saugumo tikslais;

(20)

informacija turėtų būti tvarkoma pagal Bendros informa
cijos apie aplinką sistemos (BIAS) iniciatyvą, pristatytą
Komisijos 2008 m. vasario 1 d. komunikate „Bendros
informacijos apie aplinką sistemos (BIAS) kūrimas“. Be
to, ji turėtų būti tvarkoma laikantis 2007 m. kovo
14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2007/2/EB, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės
informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (3), ir jos įgyvendi
nimo taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas, kad
viešojo sektoriaus organizacijos galėtų keistis erdvine
informacija apie aplinką ir kad visoje Sąjungoje visuo
menei būtų užtikrinta lengvesnė prieiga prie erdvinės
informacijos. Informacija turėtų būti laikoma viešoje
Sąjungos lygmens duomenų bazėje, nes tai, be kita ko,
palengvins stebėjimą ir įgyvendinimo ataskaitų teikimą;

(2) OL L 124, 2005 5 17, p. 1.
(3) OL L 108, 2007 4 25, p. 1.
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(21)

kaip numatyta Orhuso konvencijoje, veiksmingas visuo
menės dalyvavimas priimant sprendimus yra būtinas, kad
suinteresuota visuomenė galėtų reikšti nuomonę, o spren
dimų priėmėjai atsižvelgtų į jos nuomonę ir interesus,
kurie gali būti svarbūs priimant tuos sprendimus – taip
būtų didinama atskaitomybė ir sprendimų priėmimo
proceso skaidrumas, visuomenė geriau suvoktų aplinko
saugos problemas ir palankiau vertintų priimtus sprendi
mus;

(22)

siekiant užtikrinti, kad įvykus didelei avarijai bus imtasi
tinkamų atsakomųjų priemonių, veiklos vykdytojas
privalo apie ją tuoj pat pranešti kompetentingai valdžios
institucijai ir suteikti jai būtiną informaciją, kad ji galėtų
įvertinti tos avarijos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai;

(23)

vietos valdžios institucijos yra suinteresuotos didelių
avarijų prevencija ir jų pasekmių švelninimu ir gali atlikti
svarbų vaidmenį. Įgyvendindamos šią direktyvą valstybės
narės turėtų į tai atsižvelgti;

(24)

siekiant palengvinti keitimąsi informacija ir ateityje
išvengti panašaus pobūdžio avarijų, valstybės narės Komi
sijai turėtų pateikti informaciją apie jų teritorijoje įvyku
sias dideles avarijas, kad Komisija galėtų išanalizuoti su
jomis susijusį pavojų ir turėti informacijos (visų pirma
susijusios su didelėmis avarijomis ir išvadomis, padary
tomis po jų) sklaidos sistemą. Taip pat reikėtų keistis
informacija apie vos neįvykusias avarijas, kuri, valstybių
narių nuomone, yra ypač svarbi techniniu požiūriu,
siekiant išvengti didelių avarijų ir sušvelninti jų padari
nius. Valstybės narės ir Komisija turėtų stengtis užtikrinti,
kad informacijos sistemose, sukurtose siekiant palengvinti
keitimąsi informacija apie dideles avarijas, būtų patei
kiama išsami informacija;

(25)

(26)

valstybės narės turėtų nuspręsti, kurios kompetentingos
valdžios institucijos privalo užtikrinti, kad veiklos vykdy
tojai laikytųsi savo įpareigojimų. Kompetentingos
valdžios institucijos ir Komisija turėtų bendradarbiauti
vykdydamos veiklą, kuria siekiama palengvinti įgyvendi
nimą, pavyzdžiui, rengti atitinkamas gaires ir keistis
geriausia patirtimi. Siekiant išvengti nereikalingos admi
nistracinės naštos, informacijos teikimo įpareigojimai
turėtų būti integruojami, jei tinkama, su atitinkamais
kituose Sąjungos teisės aktuose numatytais įpareigojimais;

valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingos
valdžios institucijos imtųsi reikiamų priemonių, jei šios
direktyvos nesilaikoma. Siekiant užtikrinti veiksmingą
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įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą turėtų būti nusta
tyta patikrinimų sistema, apimanti reguliarius planinius
patikrinimus bei neplaninius patikrinimus. Jei įmanoma,
patikrinimai turėtų būti koordinuojami su patikrinimais,
atliekamais pagal kitus Sąjungos teisės aktus, įskaitant,
kai tinkama, pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/75/ES dėl pramo
ninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės) (1). Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad
būtų pakankamai darbuotojų, turinčių įgūdžius ir kvalifi
kaciją, reikalingus siekiant veiksmingai atlikti patikrini
mus. Kompetentingos valdžios institucijos turėtų deramai
padėti naudodamosi patirties mainų ir žinių kaupimo
priemonėmis bei sistemomis, taip pat ir visos Sąjungos
mastu;

(27)

siekiant atsižvelgti į techninę pažangą, pagal Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų
būti suteikti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies
keičiami II–VI priedai, siekiant juos suderinti su technine
pažanga. Labai svarbu, kad vykdydama parengiamuosius
darbus Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsul
tacijas ekspertų lygmeniu. Ruošdama ir rengdama dele
guotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję
dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti
Europos Parlamentui ir Tarybai;

(28)

siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgalio
jimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos vals
tybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendi
nimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir
bendrieji principai (2);

(29)

valstybės narės turėtų nustatyti sankcijų, taikytinų
pažeidus pagal šią direktyvą priimtas nacionalines nuosta
tas, taikymo taisykles ir užtikrinti jų įgyvendinimą. Tos
sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgra
sančios;

(30)

kadangi šios direktyvos tikslo, tai yra aukšto lygio
žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos užtikrinimo, vals
tybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų
geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo
principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame
straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direk
tyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(1) OL L 334, 2010 12 17, p. 17.
(2) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
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pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. valstybių narių ir Komisijos
bendrą politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų (1)
valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie prane
šimų apie savo perkėlimo į nacionalinę teisę priemones
pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiški
namas direktyvos nuostatų ir nacionalinių perkėlimo
priemonių atitinkamų dalių tarpusavio ryšys. Kalbant
apie šią direktyvą, teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės,
kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas;
todėl Direktyva 96/82/EB turėtų būti iš dalies pakeista ir
vėliau panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
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g) dujų sandėliavimui požeminiuose objektuose jūroje, tiek
specialiuose sandėliavimui skirtuose objektuose, tiek objek
tuose, kuriuose taip pat vykdoma mineralų, taip pat anglia
vandenilių, žvalgyba ir eksploatavimas;

h) atliekų sąvartynams, įskaitant požeminį atliekų sandėliavimą.

Nepaisant pirmos pastraipos e ir h punktų, į šios direktyvos
taikymo sritį įtraukiamas dujų sandėliavimas sausumos požemi
niuose gamtiniuose sluoksniuose, vandeninguose horizontuose,
druskų kavernose ir nebenaudojamose kasyklose, cheminio ir
šiluminio perdirbimo operacijos ir su jomis susijęs sandėlia
vimas naudojant pavojingas chemines medžiagas, taip pat
gamybos atliekų šalinimo įrenginiai, įskaitant atliekų baseinus
ir tvenkinius, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų.

Dalykas
Šia direktyva nustatomos didelių avarijų, susijusių su pavojin
gomis cheminėmis medžiagomis, prevencijos ir tų avarijų pada
rinių žmonių sveikatai bei aplinkai mažinimo taisyklės siekiant
visoje Sąjungoje nuosekliai ir veiksmingai užtikrinti aukštą
apsaugos lygį.
2 straipsnis
Taikymo sritis
1.
Ši direktyva taikoma 3 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems
objektams.
2.

3 straipsnis
Sąvokų apibrėžtys
Šioje direktyvoje vartojamų sąvokų apibrėžtys:

1. objektas – visa veiklos vykdytojo kontroliuojama teritorija,
kurioje viename ar keliuose įrenginiuose, įskaitant įprastą
ar susijusią infrastruktūrą ar veiklą, yra pavojingų cheminių
medžiagų; objektai yra arba žemesnės pakopos, arba aukš
tesnės pakopos;

Ši direktyva netaikoma:

a) kariniams objektams, įrenginiams ar sandėliavimo įrengi
niams;
b) dėl cheminių medžiagų kylančios jonizuojančios spindu
liuotės keliamam pavojui;

2. žemesnės pakopos objektas – objektas, kuriame pavojingų
cheminių medžiagų yra tiek, kiek nurodyta I priedo
1 dalies antroje skiltyje arba I priedo 2 dalies antroje skil
tyje, arba daugiau, tačiau mažiau nei nurodyta I priedo 1
dalies trečioje skiltyje arba I priedo 2 dalies trečioje skiltyje,
jei taikytina, naudojant I priedo 4 pastaboje nurodytą
sumavimo taisyklę;

c) pavojingų cheminių medžiagų vežimui keliais, geležinkeliu,
vidaus vandenų keliais, jūra ir oru ir tiesiogiai susijusiam
tarpiniam laikinam jų sandėliavimui už šia direktyva regla
mentuojamų objektų ribų, įskaitant pakrovimą ir iškrovimą,
perkėlimą į kitas transporto priemones ar iš jų dokuose,
prieplaukose ir manevrinėse stotyse;

3. aukštesnės pakopos objektas – objektas, kuriame pavojingų
cheminių medžiagų yra tiek, kiek nurodyta I priedo
1 dalies trečioje skiltyje arba I priedo 2 dalies trečioje
skiltyje, arba daugiau, jei taikytina naudojant I priedo 4
pastaboje nurodytą sumavimo taisyklę;

d) pavojingų cheminių medžiagų transportavimui vamzdynais,
įskaitant siurblines, už šia direktyva reglamentuojamų
objektų ribų;

4. kaimyninis objektas – objektas, kuris yra taip arti kito
objekto, kad dėl to padidėja didelės avarijos rizika ar
pasunkėja jos padariniai;

e) mineralų eksploatavimui, t.y., žvalgybai, gavybai, ir perdir
bimui kasyklose bei karjeruose, įskaitant gręžinius;

5. naujas objektas – tai:

f) mineralų, įskaitant angliavandenilių, žvalgybai jūroje ir eksp
loatavimui;
(1) OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

a) objektas, kuris pradedamas eksploatuoti ar yra pasta
tytas 2015 m. birželio 1 d. arba vėliau; arba
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b) veiklos vykdymo vieta, patenkanti į šios direktyvos
taikymo sritį arba žemesnės pakopos objektas, kuris
2015 m. birželio 1 d. arba vėliau tampa aukštesnės
pakopos objektu, arba atvirkščiai – aukštesnės pakopos
objektas tampa žemesnės pakopos objektu dėl jo įren
ginių pakeitimo arba veiklos, dėl kurios pasikeičia jo
pavojingų cheminių medžiagų inventorinis aprašas;

6. esamas objektas – objektas, kuris 2015 m. gegužės 31 d.
patenka į Direktyvos 96/82/EB taikymo sritį ir kuris nuo
2015 m. birželio 1 d. patenka į šios direktyvos taikymo
sritį nekeičiant jo, kaip žemesnės pakopos objekto ar aukš
tesnės pakopos objekto, klasifikacijos;

7. kitas objektas – veiklos vykdymo vieta, patenkanti į šios
direktyvos taikymo sritį, arba žemesnės pakopos objektas,
kuris 2015 m. birželio 1 d. arba vėliau tampa aukštesnės
pakopos objektu, arba atvirkščiai – aukštesnės pakopos
objektas tampa žemesnės pakopos objektu dėl kitų nei 5
punkte nurodytų priežasčių;

8. įrenginys – objekte, esantis techninis įrenginys, žemės
lygyje ar po žeme, kuriame gaminamos, naudojamos, tvar
komos arba sandėliuojamos pavojingos cheminės medžia
gos; jis apima visą įrangą, struktūras, vamzdynus, mašinas,
įrankius, privačias geležinkelio atšakas, dokus, įrenginius
aptarnaujančias krovos krantines, dambas, sandėlius ir
kitas panašias sausumoje ar vandenyje esančias struktūras,
būtinas to įrenginio veiklai;

9. veiklos vykdytojas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo,
kuris eksploatuoja arba valdo objektą ar įrenginį arba, jei
tai numatyta nacionalinės teisės aktais, kuriam yra suteikti
ekonominiai arba sprendimų priėmimo įgaliojimai spręsti
objekto arba įrenginio veikimo techninius klausimus;

10. pavojinga cheminė medžiaga – cheminė medžiaga arba
mišinys, kuriems taikoma I priedo 1 dalis arba kurie išvar
dyti I priedo 2 dalyje, įskaitant žaliavos, produkto, šalutinio
produkto, liekanų ar tarpinio produkto pavidalu;
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taikoma ši direktyva, atsitinka nenumatytai, dėl kurio kyla
didelis tiesioginis ar uždelstas pavojus žmonių sveikatai ar
aplinkai objekte arba už jo ribų ir kuris yra susijęs su viena
ar keliomis pavojingomis cheminėmis medžiagomis;

14. pavojus – pavojingos cheminės medžiagos savybė arba
fizinė būklė, galinti padaryti žalos žmonių sveikatai arba
aplinkai;

15. rizika – tikimybė, kad per tam tikrą laiką arba tam tikromis
aplinkybėmis pasireikš tam tikras konkretus poveikis;

16. sandėliavimas – tam tikro pavojingų cheminių medžiagų
kiekio laikymas sandėlyje, saugojimas ar jų atsargų laiky
mas;

17. visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių
asmenų ir pagal nacionalinės teisės aktus ar praktiką jų
asociacijos, organizacijos ar grupės;

18. suinteresuota visuomenė – visuomenės dalis, kuri yra
paveikta ar gali būti paveikta arba kuri domisi sprendimo
priėmimu bet kokiu klausimu, kuriam taikoma 15
straipsnio 1 dalis; pagal šią apibrėžtį nevyriausybinės orga
nizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios
reikalavimus, taikomus pagal nacionalinę teisę, yra
laikomos besidominčiomis;

19. patikrinimas – visi veiksmai (įskaitant patikrinimus vietoje,
vidaus priemonių, sistemų ir ataskaitų, taip pat tolesnės
veiklos dokumentų patikras ir, jei reikia, pakartotines patik
ras), atliekami kompetentingos valdžios institucijos arba jos
vardu, siekiant tikrinti ir skatinti objektų atitiktį šios direk
tyvos reikalavimams.

4 straipsnis
11. mišinys – dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišinys ar
tirpalas;

12. pavojingų cheminių medžiagų buvimas – pavojingų
cheminių medžiagų, kurių iš tikrųjų yra objekte arba
manoma, kad gali būti objekte, arba pavojingų cheminių
medžiagų, kurių, kaip pagrįstai galima numatyti, gali susi
daryti, jei bet kuriame objekto įrenginyje procesai, įskaitant
sandėliavimo veiklą, taptų nebevaldomi, kiekis, atitinkantis
arba viršijantis I priedo 1 dalyje arba 2 dalyje nustatytus
kvalifikacinius kiekius;

13. didelė avarija – įvykis, kaip antai didelio masto išmetimas,
gaisras ar sprogimas, kuris eksploatuojant objektą, kuriam

Didelės avarijos pavojaus vertinimas atskiros pavojingos
cheminės medžiagos atžvilgiu
1.
Kai tinkama arba bet kuriuo valstybės narės pranešimo
pagal 2 dalį atveju, Komisija įvertina, ar praktikoje yra neįma
noma, kad atskira pavojinga cheminė medžiaga, kuriai taikoma I
priedo 1 dalis arba kuri išvardyta I priedo 2 dalyje, galėtų išskirti
medžiagos ar energijos, kuri galėtų sukelti didelę avariją, įpras
tomis ir neįprastomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numa
tyti. Tame vertinime atsižvelgiama į 3 dalyje nurodytą informa
ciją ir jis yra paremtas viena ar daugiau iš šių savybių:

a) fizinė pavojingos cheminės medžiagos forma įprastomis
perdirbimo ar tvarkymo sąlygomis ar įvykus nenumatytam
cheminės medžiagos laikymo pažeidimui;
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b) pavojingai cheminei medžiagai būdingos savybės, visų pirma
susijusios su dispersinėmis savybėmis, pavyzdžiui, santykinė
molekulinė masė ar sočiųjų garų slėgis, didelės avarijos
atveju;

c) didžiausia cheminės medžiagos koncentracija mišinių atveju.

Pirmos pastraipos tikslu, jei tinkama, taip pat turėtų būti atsi
žvelgiama į pavojingos cheminės medžiagos laikymo būdą ir
klasei taikomą įpakavimą, ypač įskaitant tuos atvejus, kai
jiems taikomi atskiri Sąjungos teisės aktai.

2.
Jei valstybė narė mano, kad pavojinga cheminė medžiaga
nekelia didelės avarijos pavojaus pagal 1 dalį, ji apie tai praneša
Komisijai ir prideda tai patvirtinantį pagrindimą, taip pat 3
dalyje nurodytą informaciją.
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4.
Atlikus 1 dalyje nurodytą vertinimą, Komisija, jei tinkama,
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros
procedūra priimamo akto siekiant atitinkamą pavojingą cheminę
medžiagą pašalinti iš šios direktyvos taikymo srities.
5 straipsnis
Bendri veiklos vykdytojo įpareigojimai
1.
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojas būtų
įpareigotas imtis visų būtinų priemonių, kad būtų išvengta
didelių avarijų ir sumažinti jų padariniai žmonių sveikatai ir
aplinkai.
2.
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojas būtų
įpareigotas 6 straipsnyje nurodytai kompetentingai valdžios
institucijai bet kuriuo metu, visų pirma 20 straipsnyje nurodytų
patikrinimų ir kontrolės tikslais, įrodyti, kad jis ėmėsi visų šioje
direktyvoje nurodytų būtinų priemonių.
6 straipsnis

3.
1 ir 2 dalių tikslu, informacija, kurios reikia atitinkamos
pavojingos cheminės medžiagos savybėms, keliančioms pavojų
sveikatai, fizinį pavojų ir pavojų aplinkai, įvertinti, apima šią
informaciją:

a) išsamų savybių, kurios turi būti žinomos siekiant įvertinti
pavojingos cheminės medžiagos galimybes padaryti fizinę
žalą, žalą sveikatai ar žalą aplinkai, sąrašą;

Kompetentinga valdžios institucija
1.
Nedarydamos poveikio veiklos vykdytojo pareigoms, vals
tybės narės įsteigia ar paskiria kompetentingą valdžios instituciją
ar institucijas (toliau – kompetentinga valdžios institucija), atsa
kingas už šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų vykdymą, ir,
jei reikia, įstaigas, kurios padėtų kompetentingai valdžios institu
cijai techniniais klausimais. Valstybės narės, kurios įsteigia arba
paskiria daugiau kaip vieną kompetentingą valdžios instituciją,
užtikrina, kad jų pareigų vykdymo procedūros būtų visapusiškai
koordinuojamos.

b) fizikines ir chemines savybes (pavyzdžiui, santykinė moleku
linė masė, sočiųjų garų slėgis, būdingas toksiškumas, virimo
taškas, reaktyvumas, klampumas, tirpumas ir kitos atitin
kamos savybės);

2.
Kompetentingos valdžios institucijos ir Komisija, prireikus
įtraukiant suinteresuotuosius subjektus, bendradarbiauja vykdy
damos veiklą, kuria siekiama palengvinti šios direktyvos įgyven
dinimą.

c) pavojų sveikatai ir fizinį pavojų keliančias savybes (pavyz
džiui, reaktyvumas, degumas, toksiškumas ir papildomi
faktoriai, pavyzdžiui, poveikio kūnui pobūdis, sužeidimų ir
mirštamumo santykis, ilgalaikis poveikis ir kitos atitinkamos
savybės);

3.
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos valdžios
institucijos šios direktyvos tikslais priimtų pagal kitus atitin
kamus Sąjungos teisės aktus veiklos vykdytojų pateikiamą lygia
vertę informaciją, kuri atitinka bet kuriuos šios direktyvos reika
lavimus. Tokiais atvejais kompetentingos valdžios institucijos
užtikrina, kad būtų laikomasi šios direktyvos reikalavimų.
7 straipsnis

d) pavojų aplinkai keliančias savybes (pavyzdžiui, ekotoksišku
mas, patvarumas, bioakumuliacija, pernešimo aplinkoje
dideliu atstumu potencialas ir kitos atitinkamos savybės);

e) cheminės medžiagos ar mišinio Sąjungos klasifikaciją (jei
yra);

f) informaciją apie cheminės medžiagos specifines eksploata
vimo sąlygas (pavyzdžiui, temperatūra, slėgis ir kitos atitin
kamos sąlygos), kuriomis pavojinga cheminė medžiaga yra
laikoma, naudojama ir (arba) į kurias gali patekti dėl
neįprastos veiklos ar avarinio įvykio, pavyzdžiui, gaisro,
kuriuos galima numatyti.

Pranešimas
1.
Valstybės narės reikalauja, kad veiklos vykdytojas kompe
tentingai valdžios institucijai nusiųstų pranešimą, kuriame būtų
pateikta tokia informacija:
a) veiklos vykdytojo vardas ir pavardė ir (arba) pavadinimas ir
visas atitinkamo objekto adresas;
b) veiklos vykdytojo registruotos buveinės vieta, nurodant jos
visą adresą;
c) už objektą atsakingo asmens (jei tai ne tas pats asmuo, kuris
nurodytas a punkte) vardas, pavardė ir pareigos;
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d) informacija, reikalinga pavojingoms cheminėms medžia
goms, kurių esama ar kurių gali būti, ir jų kategorijai iden
tifikuoti;
e) atitinkamos pavojingos cheminės medžiagos ar medžiagų
kiekis ir fizinis būvis;
f) įrenginyje ar sandėlyje vykdoma arba numatoma vykdyti
veikla;
g) informacija apie artimiausią objekto aplinką, veiksnius, kurie
tikėtina galėtų sukelti didelę avariją arba padidinti jos pada
rinius, įskaitant, jei turima, informaciją apie kaimyninius
objektus, vietas, nepatenkančias į šios direktyvos taikymo
sritį, teritorijas ir statomus objektus, kurie galėtų sukelti
arba dėl kurių galėtų padidėti didelės avarijos ar grandininės
reakcijos rizika ar pasunkėti padariniai.
2.
Pranešimas arba atnaujintas pranešimas kompetentingai
valdžios institucijai siunčiamas:
a) naujų objektų atveju – per protingą terminą iki statybos arba
eksploatacijos pradžios, arba prieš darant pakeitimus, dėl
kurių keistųsi pavojingų cheminių medžiagų inventorinis
aprašas;
b) visais kitais atvejais – per vienerius metus nuo datos, kurią
atitinkamam objektui pradedama taikyti ši direktyva.
3.
1 ir 2 dalys netaikomos, jei veiklos vykdytojas kompeten
tingai valdžios institucijai jau nusiuntė pranešimą pagal nacio
nalinės teisės aktų reikalavimus iki 2015 m. birželio 1 d., ir jei
tame pranešime nurodyta informacija atitinka 1 dalies reikala
vimus ir nepasikeitė.
4.
Veiklos vykdytojas iš anksto informuoja kompetentingą
valdžios instituciją apie tokius įvykius:
a) reikšmingą pavojingos cheminės medžiagos, nurodytos pagal
1 dalį veiklos vykdytojo pateiktame pranešime, kiekio padi
dėjimą ar sumažėjimą, arba reikšmingą jos pobūdžio arba
fizinio būvio pasikeitimą, arba reikšmingą proceso, kuriam
ji naudojama, pokytį;
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8 straipsnis
Didelių avarijų prevencijos politika
1.
Valstybės narės reikalauja, kad veiklos vykdytojas parengtų
rašytinį dokumentą, kuriame būtų išdėstoma didelių avarijų
prevencijos politika (DAPP), ir užtikrintų, kad ji būtų tinkamai
įgyvendinama. DAPP siekiama užtikrinti aukštą žmonių svei
katos ir aplinkos apsaugos lygį. Ji yra proporcinga didelių
avarijų pavojui. Joje nurodomi bendri veiklos vykdytojo tikslai
bei veikimo principai, vadovybės vaidmuo ir įsipareigojimas
nuolat gerinti didelių avarijų pavojaus kontrolę ir užtikrinti
esamą aukštą apsaugos lygį.
2.
DAPP parengiama ir, kai to reikalaujama pagal nacionalinę
teisę, siunčiama kompetentingai valdžios institucijai:
a) naujų objektų atveju – per protingą laiką iki statybos arba
eksploatacijos pradžios, arba prieš darant pakeitimus, dėl
kurių keistųsi pavojingų cheminių medžiagų inventorinis
aprašas;
b) visais kitais atvejais – per vienerius metus nuo datos, kurią
atitinkamam objektui pradedama taikyti ši direktyva.
3.
Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos, jei veiklos vykdy
tojas jau parengė DAPP ir ją nusiuntė kompetentingai valdžios
institucijai, jei to reikalaujama pagal nacionalinę teisę iki
2015 m. birželio 1 d., ir jei tame dokumente nurodyta infor
macija atitinka 1 dalies reikalavimus ir nepasikeitė.
4.
Nedarant poveikio 11 straipsnio taikymui, veiklos vykdy
tojas periodiškai bent kas penkerius metus persvarsto ir
prireikus atnaujina DAPP. Kai to reikalaujama pagal nacionalinę
teisę, veiklos vykdytojas atnaujintą DAPP kompetentingai
valdžios institucijai išsiunčia nedelsdamas.
5.
DAPP įgyvendinama taikant tinkamas priemones, struk
tūrą ir saugos valdymo sistemą pagal III priedą, atitinkančias
didelės avarijos pavojų ir objekto organizacijos arba jame
vykdomos veiklos sudėtingumą. Žemesnės pakopos objektų
atveju įpareigojimas įgyvendinti DAPP gali būti įvykdomas
taikant kitas tinkamas priemones, struktūrą ir saugos valdymo
sistemas, atitinkančias didelės avarijos pavojų, ir atsižvelgiant į
III priede nustatytus principus.
9 straipsnis

b) objekto arba įrenginio keitimą, kuris galėtų turėti lemiamos
įtakos didelių avarijų pavojui;
c) objekto uždarymą visam laikui arba jo eksploatavimo
nutraukimą; arba
d) 1 dalies a, b ar c punktuose nurodytos informacijos poky
čius.

Grandininė reakcija
1.
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga valdžios
institucija, naudodamasi informacija, gauta iš veiklos vykdytojų
pagal 7 ir 10 straipsnius ar kompetentingai valdžios institucijai
pateikus prašymą suteikti papildomą informaciją, arba pagal 20
straipsnį atliekamais tikrinimais, nustatytų žemesnės ir aukš
tesnės pakopos objektus ar jų grupes, kuriuose didelių avarijų
rizika ar padariniai gali padidėti ar pasunkėti dėl objektų geog
rafinės padėties, artumo vienas kito atžvilgiu ir laikomų pavo
jingų cheminių medžiagų.
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2.
Jei kompetentinga valdžios institucija turi pagal 7
straipsnio 1 dalies g punktą veiklos vykdytojo pateiktą informa
ciją papildančios informacijos, šią informaciją ji pateikia tam
veiklos vykdytojui, jei to reikia šiam straipsniui taikyti.

3.
Valstybės narės užtikrina, kad pagal 1 dalį nustatytų
objektų veiklos vykdytojai:

a) keistųsi reikiama informacija, kad tų objektų DAPP, saugos
valdymo sistemose, saugos ataskaitose ir vidaus avariniuose
planuose būtų atitinkamai atsižvelgta į viso didelės avarijos
pavojaus pobūdį ir mastą;

b) bendradarbiautų informuodami visuomenę bei kaimynines
vietas, nepatenkančias į šios direktyvos taikymo sritį, taip
pat teikdami informaciją valdžios institucijai, atsakingai už
išorės avarinių planų rengimą.

10 straipsnis
Saugos ataskaita
1.
Valstybės narės reikalauja, kad aukštesnės pakopos objekto
veiklos vykdytojai parengtų saugos ataskaitą, kurioje būtų:
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3.
Saugos ataskaita siunčiama kompetentingai valdžios
institucijai:

a) naujų objektų atveju – per protingą laiką iki statybos arba
eksploatacijos pradžios, arba prieš darant pakeitimus, dėl
kurių keistųsi pavojingų cheminių medžiagų inventorinis
aprašas;

b) esamų aukštesnės pakopos objektų atveju – iki 2016 m.
birželio 1 d.;

c) kitų objektų atveju – per dvejus metus nuo datos, kurią
atitinkamam objektui pradedama taikyti ši direktyva.

4.
1, 2 ir 3 dalys netaikomos, jei veiklos vykdytojas kompe
tentingai valdžios institucijai jau nusiuntė saugos ataskaitą pagal
nacionalinės teisės reikalavimus iki 2015 m. birželio 1 d., ir jei
toje ataskaitoje nurodyta informacija atitinka 1 ir 2 dalyse
nustatytąją ir nepasikeitė. Siekdamas laikytis 1 ir 2 dalių
nuostatų, veiklos vykdytojas kompetentingos valdžios institu
cijos nustatyta forma pateikia pakeistas saugos ataskaitos dalis
laikydamasis 3 dalyje nustatytų terminų.

a) įrodyta, kad DAPP ir jai įgyvendinti skirta saugos valdymo
sistema veikia pagal III priede nurodytą informaciją;

b) įrodyta, kad yra nustatyti galimi didelių avarijų pavojai ir
galimi didelių avarijų scenarijai ir kad imtasi būtinų prie
monių siekiant išvengti tokių avarijų ir sušvelninti jų pada
rinius žmonių sveikatai ir aplinkai;

c) įrodyta, kad projektuojant, statant, eksploatuojant, prižiūrint
visus įrenginius, sandėlius, įrangą ir visą su jos eksploatavimu
susijusią infrastruktūrą, kurie susiję su didelių avarijų objekte
pavojumi, buvo deramai laikomasi saugos ir patikimumo;

d) įrodyta, kad vidaus avariniai planai yra parengti ir kad
perduota informacija, reikalinga išorės avariniam planui
parengti;

e) kompetentingai valdžios institucijai suteikta pakankamai
informacijos, kad šios galėtų priimti sprendimus dėl naujos
veiklos ar statybų aplink esamus objektus vietos.

2.
Saugos ataskaitoje pateikiama bent II priede išvardyti
duomenys ir informacija. Joje turi būti nurodytos atitinkamos
organizacijos, dalyvavusios rengiant ataskaitą.

5.
Nedarant poveikio 11 straipsnio taikymui, veiklos vykdy
tojas periodiškai bent kas penkerius metus peržiūri ir prireikus
atnaujina saugos ataskaitą.

Veiklos vykdytojas persvarsto ir prireikus po didelės avarijos jo
objekte atnaujina saugos ataskaitą, o kitu metu – savo paties
iniciatyva arba kompetentingai valdžios institucijai pareikalavus,
kai tai svarbu atsižvelgiant į naujus faktus arba naujas techno
logines žinias saugos srityje, įskaitant žinias, gautas išnagrinėjus
avarijas arba, kiek įmanoma, vos neįvykusias avarijas ir žinias,
susijusias su pavojų vertinimu.

Veiklos vykdytojas atnaujintą saugos ataskaitą arba atnaujintas
jos dalis nedelsdamas išsiunčia kompetentingai valdžios institu
cijai.

6.
Prieš tai, kai veiklos vykdytojas pradeda statybas ar eksp
loataciją, arba šio straipsnio 3 dalies b ir c punktuose ir šio
straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais kompetentinga valdžios
institucija per protingą laikotarpį nuo ataskaitos gavimo praneša
veiklos vykdytojui saugos ataskaitos analizės išvadas ir, kai
tinkama, pagal 19 straipsnį uždraudžia pradėti arba tęsti atitin
kamo objekto eksploataciją.
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11 straipsnis

3.
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Avariniai planai sudaromi siekiant:

Įrenginio, objekto ar sandėlio pakeitimas
Įrenginio, objekto, sandėliavimo įrenginio arba pavojingų
cheminių medžiagų proceso, jų pobūdžio, fizinio būvio ar
kiekio pakeitimo, kuris galėtų turėti lemiamos įtakos didelių
avarijų pavojui, arba dėl kurio žemesnės pakopos objektas
galėtų tapti aukštesnės pakopos objektu, arba atvirkščiai – aukš
tesnės pakopos objektas galėtų tapti žemesnės pakopos objektu,
atveju valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojas persvars
tytų ir prireikus atnaujintų pranešimą, DAPP, saugos valdymo
sistemą bei saugos ataskaitą ir prieš pradėdamas minėtą pakei
timą kompetentingai valdžios institucijai pateiktų išsamią infor
maciją apie tuos atnaujinimus.

12 straipsnis
Avariniai planai
1.
Valstybės narės užtikrina, kad aukštesnės pakopos objektų
atveju:

a) veiklos vykdytojas sudarytų vidaus avarinį planą, kuriame
būtų numatytos priemonės, kurių reikia imtis objekte;

b) veiklos vykdytojas kompetentingai valdžios institucijai
pateiktų būtiną informaciją, kad ji galėtų sudaryti išorės
avarinius planus;

c) tuo tikslu valstybės narės paskirtos valdžios institucijos per
dvejus metus nuo veiklos vykdytojo pagal b punktą pateiktos
būtinos informacijos gavimo dienos sudarytų išorės avarinį
planą, kuriame numatytų priemones, kurių reikia imtis už
objekto ribų.

2.
1 dalies a ir b punktuose nustatytus įpareigojimus veiklos
vykdytojas įvykdo:

a) naujų objektų atveju – per protingą laikotarpį prieš eksp
loatacijos pradžią arba prieš darant pakeitimus, dėl kurių
keistųsi pavojingų cheminių medžiagų inventorinis aprašas;

b) esamų aukštesnės pakopos objektų atveju – ne vėliau kaip
2016 m. birželio 1 d., nebent iki tos dienos jau yra pagal
nacionalinės teisės reikalavimus sudarytas vidaus avarinis
planas ir jame nurodyta informacija ir 1 dalies b punkte
nurodyta informacija atitinka šį straipsnį ir nėra pasikeitusi;

c) kitų objektų atveju – per dvejus metus nuo datos, kurią
atitinkamam objektui pradedama taikyti ši direktyva.

a) suvaldyti įvykį ir jį kontroliuoti siekiant kuo labiau sumažinti
jo poveikį ir žalą žmonių sveikatai, aplinkai ir turtui;

b) įgyvendinti priemones, būtinas žmonių sveikatai ir aplinkai
apsaugoti nuo didelių avarijų padarinių;

c) pranešti visuomenei, atitinkamoms tarnyboms ir susijusioms
vietos valdžios institucijoms būtiną informaciją;

d) numatyti, kad po didelės avarijos būtų išvalyta aplinka ir
atkurta jos būklė.

Avariniuose planuose pateikiama IV priede nurodyta informa
cija.

4.
Valstybės narės užtikrina, kad rengiant šioje direktyvoje
numatytus vidaus avarinius planus būtų tariamasi su objekte
dirbančiu personalu, įskaitant atitinkamus ilgalaikius subrangovų
darbuotojus.

5.
Valstybės narės užtikrina, kad rengiant ar iš esmės keičiant
išorės avarinius planus suinteresuotai visuomenei iš anksto būtų
suteikta galimybė pateikti savo nuomonę dėl šių planų.

6.
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojai ir
paskirtos valdžios institucijos ne rečiau kaip kas trejus metus
persvarstytų, išbandytų ir prireikus atnaujintų atitinkamai vidaus
ir išorės avarinius planus. Persvarstant planus būtina atkreipti
dėmesį į atitinkamuose objektuose ar atitinkamose avarinėse
tarnybose įvykusius pokyčius, naujas technines žinias ir žinias,
susijusias su reagavimu į dideles avarijas.

Rengdamos išorės avarinius planus valstybės narės atsižvelgia į
poreikį palengvinti aktyvesnį bendradarbiavimą teikiant civilinės
saugos pagalbą didelių avarijų atveju.

7.
Valstybės narės užtikrina, kad įvykus didelei avarijai (arba
nekontroliuojamam įvykiui, jei, atsižvelgiant į jo pobūdį, galima
pagrįstai manyti, kad po to kils didelė avarija) veiklos vykdyto
jas, o prireikus – ir tuo tikslu paskirta kompetentinga valdžios
institucija nedelsiant pradėtų vykdyti avarinius planus.

8.
Kompetentinga valdžios institucija, atsižvelgdama į saugos
ataskaitoje pateiktą informaciją, gali nuspręsti, nurodžiusi savo
sprendimo priežastis, kad 1 dalies reikalavimas sudaryti išorės
avarinį planą yra netaikytinas.
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13 straipsnis
Žemėtvarka
1.
Valstybės narės užtikrina, kad jų žemėtvarkos arba kitoje
atitinkamoje politikoje būtų atsižvelgiama į didelių avarijų
prevencijos ir tokių avarijų padarinių žmonių sveikatai ir
aplinkai švelninimo uždavinius. Įgyvendindamos šiuos uždavi
nius jos kontroliuoja:
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4.
Šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalių reikalavimai taikomi nedarant
poveikio 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir
privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (1), 2001 m.
birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai
vertinimo (2) ir kitų atitinkamų Sąjungos teisės aktų nuostatų
taikymui. Valstybės narės gali nustatyti koordinuotą arba jung
tinę tvarką, pagal kurią būtų įvykdomi šio straipsnio ir tų teisės
aktų reikalavimai, inter alia, siekiant išvengti vertinimo ar
konsultacijų dubliavimo.

a) naujų objektų vietos parinkimą;
14 straipsnis
b) objektų pakeitimus, kuriems taikomas 11 straipsnis;

c) naujas statybas, įskaitant transporto kelių, visuomenės dažnai
lankomų vietų ir gyvenamųjų rajonų netoli objektų statybas,
jei dėl jų vietos ar statybos darbų gali kilti didelė avarija arba
padidėti jos kilimo rizika arba pasunkėti padariniai.

Visuomenei teikiama informacija
1.
Valstybės narės užtikrina, kad V priede nurodyta informa
cija būtų nuolat prieinama visuomenei, taip pat ir elektroniniu
būdu. Informacija prireikus atnaujinama, taip pat padarius
pakeitimus, kuriems taikomas 11 straipsnis.

2.
Aukštesnės pakopos objektų atveju valstybės narės taip
pat užtikrina, kad:
2.
Valstybės narės užtikrina, kad jų žemėtvarkos ar kitoje
atitinkamoje politikoje ir tos politikos įgyvendinimo tvarkoje
ilguoju laikotarpiu būtų atsižvelgiama į poreikį:

a) išlaikyti tinkamą saugų atstumą tarp objektų, kuriems
taikoma ši direktyva, ir gyvenamųjų rajonų, visuomeninės
paskirties pastatų ir teritorijų, poilsio zonų ir, kiek įmanoma,
didelių transporto kelių;

a) visiems asmenims, kuriuos, tikėtina, gali paveikti didelė
avarija, reguliariai tinkamiausiu būdu ir be atskiro prašymo
būtų pateikiama aiški ir suprantama informacija apie saugos
priemones ir apie tai, kaip reikia elgtis įvykus didelei avarijai;

b) apsaugoti ypač jautrias ar svarbias gamtos vietas, esančias
netoli objektų, kai tinkama, nustatant tinkamus saugius
atstumus ir kitas atitinkamas priemones;

b) saugos ataskaita pateikiama visuomenei, kai to prašoma,
laikantis 22 straipsnio 3 dalies; kai taikoma 22 straipsnio
3 dalis, pateikiama iš dalies pakeista ataskaita, pavyzdžiui,
netechninio pobūdžio jos santrauka, kurioje nurodoma
bent bendro pobūdžio informacija apie didelės avarijos
pavojus ir galimą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai,
jeigu įvyktų didelė avarija;

c) esamų objektų atveju imtis papildomų techninių priemonių
pagal 5 straipsnį, kad nepadidėtų rizika žmonių sveikatai ir
aplinkai.

c) pavojingų cheminių medžiagų inventorinis aprašas patei
kiamas visuomenei, kai to prašoma, laikantis 22 straipsnio
3 dalies;

3.
Valstybės narės užtikrina, kad visos kompetentingos
valdžios institucijos ir planavimo valdžios institucijos, atsa
kingos už šios srities sprendimus, nustatytų tinkamą konsulta
cijų tvarką, kad būtų lengviau įgyvendinti 1 dalyje nustatytą
politiką. Konsultacijų tvarkos tikslas – užtikrinti, kad veiklos
vykdytojai teiktų pakankamai informacijos apie objekto keliamą
riziką ir kad priimant sprendimus kiekvienu konkrečiu atveju ar
bendra tvarka būtų teikiamos techninės rekomendacijos dėl tos
rizikos.

Valstybės narės užtikrina, kad žemesnės pakopos objektų
veiklos vykdytojai kompetentingai valdžios institucijai paprašius
pateiktų pakankamai žemėtvarkos reikmėms būtinos informa
cijos apie objekto keliamą riziką.

Informacija, kuri turi būti pateikta pagal šios dalies pirmos
pastraipos a punktą, apima bent V priede nurodytą informaciją.
Ta informacija taip pat pateikiama visiems visuomeninės paskir
ties pastatų ir teritorijų, įskaitant mokyklas ir ligonines, valdy
tojams, o objektų, kuriems taikomas 9 straipsnis, atveju infor
muojami ir visų kaimyninių objektų valdytojai. Valstybės narės
užtikrina, kad informacija būtų teikiama bent kas penkerius
metus, periodiškai persvarstoma ir prireikus atnaujinama, taip
pat padarius pakeitimus, kuriems taikomas 11 straipsnis.

3.
Jei aukštesnės pakopos objekte gali įvykti didelė avarija,
kurios padariniai būtų juntami už atitinkamos valstybės narės
(1) OL L 26, 2012 1 28, p. 1.
(2) OL L 197, 2001 7 21, p. 30.

L 197/12

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

ribų, valstybės narės pateikia pakankamai informacijos galin
čioms nukentėti valstybėms narėms, kad atitinkamas 12 ir 13
straipsnių bei šio straipsnio nuostatas, jei taikoma, galėtų taikyti
valstybės narės, kurios gali nukentėti.
4.
Jei valstybė narė nusprendžia, kad netoli kitos valstybės
narės teritorijos esančiame objekte didelė avarija, kurios padari
niai būtų juntami kitoje valstybėje narėje, įvykti negali ir todėl
12 straipsnio 8 dalies taikymo tikslais nebūtina sudaryti išorės
avarinio plano pagal 12 straipsnio 1 dalį, ji apie savo pagrįstą
sprendimą informuoja kitą valstybę narę.
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f) išsamią informaciją apie visuomenės dalyvavimo ir konsulta
cijų pagal šio straipsnio 7 punktą tvarką.

3.
Valstybės narės užtikrina, kad per tinkamą laikotarpį suin
teresuotai visuomenei 1 dalyje nurodytų konkrečių atskirų
projektų klausimu būtų pateikta:

a) pagal nacionalinės teisės aktus – svarbiausios ataskaitos ir
patarimai, pateikti kompetentingai valdžios institucijai tuo
metu, kai suinteresuota visuomenė buvo informuota pagal
2 dalį;

15 straipsnis
Konsultacijos su visuomene ir jos dalyvavimas priimant
sprendimus
1.
Valstybės narės užtikrina, kad suinteresuotai visuomenei iš
anksto būtų suteikta galimybė pateikti savo nuomonę dėl konk
rečių atskirų projektų dėl:
a) naujų objektų planavimo pagal 13 straipsnį;
b) reikšmingų objektų pakeitimų pagal 11 straipsnį, jei tokiems
pakeitimams taikomi 13 straipsnyje nustatyti įpareigojimai;
c) naujų statybų netoli objektų, jei dėl parinktos vietos ar
statybos darbų gali padidėti didelės avarijos rizika arba
pasunkėti padariniai pagal 13 straipsnį.
2.
Apie 1 dalyje nurodytus konkrečius atskirus projektus
ankstyvu sprendimo priėmimo etapu arba vėliausiai tada, kai
tik galima pagrįstai suteikti informaciją, visuomenė informuo
jama pateikiant viešus pranešimus arba kitomis tinkamomis
priemonėmis, įskaitant elektroninę žiniasklaidą, apie:
a) konkretaus projekto turinį;
b) jei taikytina, tai, kad bus atliekamas nacionalinis ar tarpvals
tybinis projekto poveikio aplinkai vertinimas arba bus
konsultuojamasi su valstybėmis narėmis pagal 14 straipsnio
3 dalį;
c) kompetentingos valdžios institucijos, atsakingos už spren
dimo priėmimą, iš kurios galima gauti atitinkamos informa
cijos ir kuriai galima pateikti pastabas ar klausimus, kontak
tinius duomenis, taip pat pastabų ar klausimų pateikimo
terminus;

b) pagal 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti
su informacija apie aplinką (1) nuostatas – kita informacija
negu nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, kuri yra svarbi
priimant atitinkamą sprendimą ir kuri tampa prieinama tik
informavus suinteresuotą visuomenę pagal tą dalį.

4.
Valstybės narės užtikrina, kad prieš priimant sprendimą
dėl 1 dalyje nurodyto konkretaus atskiro projekto suinteresuota
visuomenė turėtų teisę išreikšti savo pastabas ir nuomonę
kompetentingai valdžios institucijai ir kad į konsultacijų,
surengtų pagal 1 dalį, rezultatus būtų deramai atsižvelgta
priimant sprendimą.

5.
Valstybės narės užtikrina, kad priėmusios atitinkamus
sprendimus kompetentingos valdžios institucijos visuomenei
pateiktų:

a) sprendimo turinį ir priežastis, kuriomis jis pagrįstas, įskaitant
visus tolesnius jo atnaujinimus;

b) prieš priimant sprendimą surengtų konsultacijų rezultatus ir
paaiškinimą, kaip į juos atsižvelgta priimant tą sprendimą.

6.
Kai sudaromi su 1 dalies a arba c punktuose nurodytais
klausimais susiję bendri planai ar programos, valstybės narės
užtikrina, kad prieš priimant sprendimą visuomenei iš anksto
būtų sudarytos tinkamos sąlygos dalyvauti juos rengiant,
keičiant ar persvarstant, laikantis 2003 m. gegužės 26 d.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/35/EB, nusta
tančios visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka
susijusius planus ir programas (2), 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų
procedūrų.

d) galimų sprendimų pobūdį arba sprendimo projektą, jei jis
yra;

Valstybės narės nustato visuomenės dalį, turinčią teisę dalyvauti
šios straipsnio dalies tikslais, įskaitant atitinkamas nevyriausy
bines organizacijas, atitinkančias susijusius nacionalinės teisės
nustatytus reikalavimus, pavyzdžiui, užsiimančias aplinkos
apsaugos veikla.

e) atitinkamos informacijos pateikimo laiką ir vietą ar priemo
nes;

(1) OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
(2) OL L 156, 2003 6 25, p. 17.
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Ši dalis netaikoma planams ir programoms, kurių atveju
taikoma visuomenės dalyvavimo procedūra pagal Direktyvą
2001/42/EB.
7.
Išsamią visuomenės informavimo ir konsultacijų su suin
teresuota visuomene tvarką nustato valstybės narės.
Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suintere
suotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant
sprendimą aplinkos klausimais pagal šio straipsnio nuostatas,
turi būti numatyti protingi įvairių etapų terminai.
16 straipsnis
Veiklos vykdytojo pateiktina informacija ir veiksmai, kurių
jis turi imtis įvykus didelei avarijai
Valstybės narės užtikrina, kad įvykus didelei avarijai veiklos
vykdytojas kuo skubiau ir tinkamiausiu būdu:
a) apie tai informuotų kompetentingą valdžios instituciją;
b) pateiktų kompetentingai valdžios institucijai informaciją, kai
tik ji surenkama, apie:
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b) atliekant patikrinimus, tyrimus ar kitomis tinkamomis prie
monėmis surinktų informaciją, reikalingą siekiant išsamiai
išnagrinėti avarijos techninius, organizacinius ir valdymo
aspektus;
c) imtųsi atitinkamų veiksmų siekiant užtikrinti, kad veiklos
vykdytojas imtųsi visų reikiamų padarinių likvidavimo prie
monių;
d) teiktų rekomendacijas dėl ateityje taikytinų prevencinių prie
monių; taip pat
e) informuotų asmenis, kurie gali nukentėti, apie įvykusią
avariją ir, kai tinkama, jiems praneštų apie priemones,
kurių imtasi siekiant sušvelninti jos padarinius.
18 straipsnis
Valstybių narių pateiktina informacija įvykus didelei
avarijai
1.
Siekiant išvengti didelių avarijų ir sušvelninti jų padarinius,
valstybės narės informuoja Komisiją apie jų teritorijoje įvykusias
dideles avarijas, atitinkančias VI priede nustatytus kriterijus. Jos
pateikia šiuos duomenis:

i) avarijos aplinkybes;
ii) su avarija susijusias pavojingas chemines medžiagas;

a) valstybės narės pavadinimas, už ataskaitą atsakingos kompe
tentingos valdžios institucijos pavadinimas ir adresas;

iii) turimus duomenis, pagal kuriuos galima įvertinti avarijos
poveikį žmonių sveikatai, aplinkai ir turtui;

b) avarijos data, laikas ir vieta, veiklos vykdytojo visas pavadi
nimas ir objekto, kuriame įvyko avarija, adresas;

iv) avarines priemones, kurių imtasi;
c) informuotų kompetentingą valdžios instituciją apie numa
tomus veiksmus, kuriais siekiama:
i) sušvelninti vidutinės trukmės ir ilgalaikį avarijos poveikį;

c) trumpas avarijos aplinkybių aprašymas, nurodant su avarija
susijusias pavojingas chemines medžiagas, ir tiesioginis
poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai;
d) trumpas taikytų avarinių priemonių ir neatidėliotinų atsar
gumo priemonių, būtinų, kad avarija nepasikartotų, aprašy
mas;

ii) neleisti tokiai avarijai pasikartoti;
e) valstybių narių atliktos analizės rezultatai ir rekomendacijos.
d) atnaujinti jau suteiktą informaciją, jei tolesnis tyrimas atsklei
džia papildomų faktų, dėl kurių tenka keisti ankstesnę infor
maciją ar padarytas išvadas.
17 straipsnis
Kompetentingos valdžios institucijos veiksmai įvykus
didelei avarijai
Įvykus didelei avarijai valstybės narės reikalauja, kad kompeten
tinga valdžios institucija:
a) užtikrintų, kad būtų imamasi visų reikiamų skubių, vidutinės
trukmės ir ilgalaikių priemonių;

2.
Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, kai tik
įmanoma, bet ne vėliau kaip per vienus metus po įvykusios
avarijos, pateikiama naudojantis 21 straipsnio 4 dalyje nurodyta
duomenų baze. Tais atvejais, kai per šį nustatytą įtraukimo į
duomenų bazę terminą galima pateikti tik preliminarią informa
ciją pagal 1 dalies e punktą, informacija atnaujinama, kai tik
tampa prieinami tolesnės analizės rezultatai ir pateikiamos
tolesnės rekomendacijos.
Valstybės narės gali atidėti informacijos teikimą pagal 1 dalies e
punktą, kol bus baigtas teismo procesas, kuriam toks informa
cijos pateikimas gali turėti įtakos.
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3.
Ataskaitos forma, kuria naudodamosi valstybės narės
teikia šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, nustatoma
įgyvendinimo aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
27 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
4.
Valstybės narės Komisijai praneša visų įstaigų, galinčių
turėti svarbios informacijos apie dideles avarijas ir konsultuoti
kitų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, turin
čias įsikišti tokių avarijų atveju, pavadinimus ir adresus.
19 straipsnis
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d) visuomenei suteikta informacija pagal 14 straipsnį.

3.
Valstybės narės užtikrina, kad visi objektai būtų įtraukti į
nacionalinį, regioninį ar vietos patikrinimų planą ir kad tas
planas būtų reguliariai persvarstomas ir prireikus atnaujinamas.

Kiekviename patikrinimų plane pateikiama ši informacija:

a) bendras atitinkamų saugos klausimų vertinimas;

Draudimas eksploatuoti
1.
Valstybės narės uždraudžia eksploatuoti ar pradėti eksp
loatuoti bet kokį objektą, įrenginį ar sandėliavimo įrenginį ar
bet kurią jų dalį, jei veiklos vykdytojo taikomos didelių avarijų
prevencijos ar švelninimo priemonės turi rimtų trūkumų. Tuo
tikslu valstybės narės, inter alia, atsižvelgia į svarbius nesugebė
jimo imtis patikrinimo ataskaitoje nurodytų reikiamų veiksmų
faktus.
Valstybės narės gali uždrausti eksploatuoti ar pradėti eksploa
tuoti bet kokį objektą, įrenginį ar sandėliavimo įrenginį ar bet
kurią jų dalį, jei veiklos vykdytojas per nurodytą laiką nėra
pateikęs pranešimo, ataskaitų ar kitos šioje direktyvoje reikalau
jamos informacijos.
2.
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojai galėtų
atitinkamai įstaigai, nustatytai pagal nacionalinės teisės aktus ir
procedūras, apskųsti kompetentingos valdžios institucijos pagal
1 dalį nustatytą draudimą.

b) geografinė vietovė, kuriai taikomas patikrinimų planas;

c) objektų, kuriems taikomas patikrinimų planas, sąrašas;

d) objektų grupių, kuriose gali įvykti grandininė reakcija, kaip
numatyta 9 straipsnyje, sąrašas;

e) objektų, su kurių eksploatavimu susijusi didelės avarijos
rizika padidėja arba padariniai pasunkėja dėl tam tikrų
išorinių rizikos arba pavojaus šaltinių, sąrašas;

f) planinių patikrinimų tvarka, įskaitant tokių patikrinimų
programas pagal 4 dalį;

g) pagal 6 dalį atliekamų neplaninių patikrinimų tvarka;
20 straipsnis
Patikrinimai
1.
Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos valdžios
institucijos turėtų patikrinimų sistemą.
2.
Patikrinimai atitinka objekto tipą. Tokie patikrinimai
nepriklauso nuo to, ar gauta saugos ataskaita ar pateikta kokia
nors kita ataskaita. Tokių patikrinimų pakanka, kad būtų
planingai ir sistemingai įvertintos objekte naudojamos techninės,
organizacinės ar valdymo sistemos, visų pirma siekiant užtik
rinti, kad:
a) veiklos vykdytojas galėtų įrodyti, kad vykdydamas objekte
įvairią veiklą jis ėmėsi tinkamų priemonių didelėms avari
joms išvengti;

h) skirtingų tikrinimo valdžios institucijų bendradarbiavimo
nuostatos.

4.
Remdamasi 3 dalyje nurodytais patikrinimų planais,
kompetentinga valdžios institucija reguliariai sudaro visų
objektų planinių patikrinimų programas, kuriose numatomas
patikrinimų vietoje dažnumas atsižvelgiant į skirtingus objektų
tipus.

Laikotarpis tarp dviejų paeiliui vykdomų patikrinimų vietoje
aukštesnės pakopos objektų atveju yra ne ilgesnis kaip vieni
metai, o žemesnės pakopos objektų atveju – ne ilgesnis kaip
treji metai, nebent kompetentinga valdžios institucija yra paren
gusi patikrinimų programą, pagrįstą sisteminiu atitinkamų
objektų didelės avarijos pavojų vertinimu.

b) veiklos vykdytojas galėtų įrodyti, kad jis numatė tinkamas
priemones didelių avarijų padariniams objekto teritorijoje ir
už jos ribų sumažinti;

5.
Sisteminis atitinkamų objektų keliamų pavojų vertinimas
grindžiamas bent šiais kriterijais:

c) pateiktos saugos ar kitos ataskaitos duomenys ir informacija
tinkamai atspindi objekte susidariusias sąlygas;

a) galimas atitinkamų objektų poveikis žmonių sveikatai ir
aplinkai;
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b) su šios direktyvos reikalavimų laikymusi susiję duomenys.

Kai tinkama, taip pat atsižvelgiama į atitinkamas patikrinimų,
atliktų pagal kitus Sąjungos teisės aktus, išvadas.

6.
Neplaniniai patikrinimai atliekami kuo skubiau, siekiant
ištirti rimtus skundus, rimtas avarijas arba vos neįvykusias avari
jas, incidentus ir reikalavimų nesilaikymo faktus.

7.
Per keturis mėnesius nuo kiekvieno patikrinimo dienos
kompetentinga valdžios institucija veiklos vykdytojui pateikia
patikrinimo išvadas ir nurodo visus veiksmus, kurių jis turi
imtis. Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad veiklos
vykdytojas visų tų reikiamų veiksmų imtųsi per protingą laiko
tarpį nuo pranešimo gavimo.

8.
Jei per patikrinimą nustatytas reikšmingas šios direktyvos
nuostatų nesilaikymas, per šešis mėnesius atliekamas papil
domas patikrinimas.

9.
Kai įmanoma, patikrinimai koordinuojami su patikrini
mais, atliekamais pagal kitus Sąjungos teisės aktus, ir, kai
tinkama, derinami.

10.
Valstybės narės skatina kompetentingas valdžios institu
cijas nustatyti keitimosi patirtimi ir žinių kaupimo sistemas bei
priemones, taip pat, jei taikytina, dalyvauti tokiose sistemose
Sąjungos lygmeniu.

11.
Valstybės narės užtikrina, kad veiklos vykdytojai kompe
tentingoms valdžios institucijoms suteiktų visą reikiamą pagalbą,
kad tos kompetentingos valdžios institucijos galėtų atlikti visus
reikiamus patikrinimus ir surinkti visą informaciją, kurios reikia,
kad jos galėtų atlikti savo pareigas pagal šią direktyvą, visų
pirma, kad kompetentingos valdžios institucijos galėtų išsamiai
įvertinti didelės avarijos galimybę ir nustatyti didelės avarijos
galimos padidėjusios tikimybės ar galimo padarinių padidinimo
mastą, parengti išorės avarinį planą ir atsižvelgti į chemines
medžiagas, kurioms reikia skirti papildomai dėmesio dėl jų
fizinės formos, ypatingų sąlygų ar buvimo vietos.

21 straipsnis
Informacijos sistema ir keitimasis informacija
1.
Valstybės narės ir Komisija keičiasi informacija apie įgytą
patirtį, susijusią su didelių avarijų prevencija ir jų padarinių
mažinimu. Tai visų pirma pasakytina apie informaciją, susijusią
su šioje direktyvoje numatytų priemonių taikymu.
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3.
Valstybės narės pateikia Komisijai bent jau šią informaciją
apie objektus, kuriems taikoma ši direktyva:
a) veiklos vykdytojo vardas ir pavardė arba pavadinimas ir visas
atitinkamo objekto adresas;
b) objekto veikla.
Komisija sukuria ir nuolat atnaujina duomenų bazę, kurioje yra
valstybių narių pateikta informacija. Šia baze gali naudotis tik
Komisijos arba valstybių narių kompetentingų valdžios institu
cijų įgalioti asmenys.
4.
Komisija sukuria duomenų bazę, kurioje visų pirma patei
kiama išsami informacija apie valstybių narių teritorijose įvyku
sias dideles avarijas, ir leidžia valstybėms narėms ja naudotis
siekdama, kad:
a) visoms kompetentingoms valdžios institucijoms būtų greitai
perduota valstybių narių pagal 18 straipsnio 1 ir 2 dalį
teikiama informacija;
b) kompetentingoms valdžios institucijoms būtų perduota
didelių avarijų priežasčių analizė ir po avarijų padarytos išva
dos;
c) kompetentingoms valdžios institucijoms būtų suteikta infor
macijos apie prevencines priemones;
d) būtų suteikta informacijos apie organizacijas, kurios gali
konsultuoti ir suteikti informacijos apie dideles avarijas, jų
prevenciją ir padarinių švelninimą.
5.
Ne vėliau kaip 2015 m. sausio 1 d. Komisija priima
įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos šio straipsnio 2 ir 3
dalyse nurodytos iš valstybių narių ir atitinkamų duomenų
bazių, minimų 3 ir 4 dalyse, gaunamos informacijos teikimo
formos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 27 straipsnio
2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
6.

4 dalyje nurodytoje duomenų bazėje pateikiama bent:

a) informacija, kurią valstybės narės teikia pagal 18 straipsnio 1
ir 2 dalis;
b) avarijų priežasčių analizė;
c) po avarijų padarytos išvados;

2.
Ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 30 d. ir kas ketverius
metus po šios datos valstybės narės teikia Komisijai šios direk
tyvos įgyvendinimo ataskaitas.

d) prevencinės priemonės, kurių būtina imtis, kad avarijos
nepasikartotų.
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Nekonfidencialią duomenų dalį Komisijai skelbia viešai.
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25 straipsnis
Priedų keitimas

22 straipsnis
Galimybė gauti informaciją ir konfidencialumas
1.
Siekdamos skaidrumo, valstybės narės užtikrina, kad
kompetentinga valdžios institucija pagal šią direktyvą turimą
informaciją suteiktų visiems fiziniams ir juridiniams asmenims,
kurie jos paprašo, laikantis Direktyvos 2003/4/EB.

Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti dele
guotuosius aktus siekiant II–VI priedus suderinti su technine
pažanga. Dėl tokio suderinimo valstybių narių ir veiklos vykdy
tojų pareigos, kaip nustatyta šioje direktyvoje, iš esmės nepasi
keičia.

26 straipsnis
Naudojimasis įgaliojimais

2.
Kompetentinga valdžios institucija gali atsisakyti atskleisti
bet kokią pagal šią direktyvą, įskaitant pagal 14 straipsnį, reika
laujamą informaciją ar apriboti jos teikimą, jei tenkinamos
Direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnyje nurodytos sąlygos.

1.
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius
aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.

3.
Kompetentinga valdžios institucija gali atsisakyti atskleisti
išsamią pagal 14 straipsnio 2 dalies b ir c punktus tos kompe
tentingos valdžios institucijos turimą informaciją, nedarant
poveikio šio straipsnio 2 dalies nuostatų taikymui, jei veiklos
vykdytojas paprašo neatskleisti tam tikrų saugos ataskaitos arba
pavojingų cheminių medžiagų inventorinio aprašo dalių dėl
Direktyvos 2003/4/EB 4 straipsnyje numatytų priežasčių.

2.
Įgaliojimai priimti 25 straipsnyje nurodytus deleguotuosius
aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo
2012 m. rugpjūčio 13 d. Komisija parengia ataskaitą dėl įgalio
jimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki
penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas auto
matiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams,
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia
prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip ketu
riems mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

Kompetentinga valdžios institucija dėl tų pačių priežasčių gali
nuspręsti, kad tam tikros ataskaitos arba inventorinio aprašo
dalys yra neatskleistinos. Tokiais atvejais, tai valdžios institucijai
pritarus, veiklos vykdytojas kompetentingai valdžios institucijai
pateikia pakeistą ataskaitos arba inventorinio aprašo variantą be
tų dalių.

3.
Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu
atšaukti 25 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Spren
dimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų
įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo
paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę
jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių dele
guotųjų aktų teisėtumui.

23 straipsnis
Teisė kreiptis į teismą
Valstybės narės užtikrina, kad:

a) visi pareiškėjai, prašantys suteikti informaciją pagal šios
direktyvos 14 straipsnio 2 dalies b ar c punktus ar 22
straipsnio 1 dalį, gali pagal Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsnį
kreiptis dėl kompetentingos valdžios institucijos veiksmų
arba neveikimo, susijusio su tokiu prašymu, peržiūrėjimo;

b) pagal savo atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suintere
suota visuomenė tais atvejais, kai taikoma šios direktyvos
15 straipsnio 1 dalis, gali pasinaudoti Direktyvos
2011/92/ES 11 straipsnyje numatytomis peržiūros procedū
romis.

24 straipsnis

4.
Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo
pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.
Pagal 25 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik
tuomet, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos
Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei
Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio
pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komi
sijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba
Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

27 straipsnis
Komiteto procedūra
1.
Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Direktyvą
96/82/EB. Tas komitetas – komitetas, kaip apibrėžta Reglamente
(ES) Nr. 182/2011.

Gairės
Komisija gali parengti gaires dėl saugaus atstumo ir grandininės
reakcijos.

2.
Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES)
Nr. 182/2011 5 straipsnis.
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28 straipsnis
Sankcijos
Valstybės narės nustato sankcijas, taikytinas pažeidus naciona
lines nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą. Šios sankcijos yra
veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės ne
vėliau kaip 2015 m. birželio 1 d. Komisijai praneša apie tas
nuostatas ir nedelsdamos informuoja apie vėliau padarytus su
jomis susijusius pakeitimus.
29 straipsnis
Ataskaitų teikimas ir peržiūra
1.
Ne vėliau kaip 2020 m. rugsėjo 30 d., o vėliau – kas
ketveri metai, Komisija, remdamasi valstybių narių pagal 18
straipsnį ir 21 straipsnio 2 dalį pateikta informacija ir 21
straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytose duomenų bazėse esančia
informacija, taip pat atsižvelgiant į 4 straipsnio įgyvendinimą,
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyven
dinimo ir efektyvaus veikimo ataskaitą, kurioje taip pat patei
kiama informacija apie Sąjungos teritorijoje įvykusias dideles
avarijas ir galimą jų poveikį šios direktyvos įgyvendinimui. Į
pirmąją iš tų ataskaitų Komisija įtraukia vertinimą, ar reikia
keisti šios direktyvos taikymo sritį. Prireikus prie bet kurios
ataskaitos gali būti pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros proce
dūra priimamo akto.
2.
Atsižvelgdama į atitinkamus Sąjungos teisės aktus Komi
sija gali išnagrinėti, ar reikia spręsti veiklos vykdytojo finansinės
atsakomybės klausimą didelių avarijų atvejais, įskaitant su drau
dimu susijusius klausimus.

Nepaisant pirmos pastraipos, valstybės narės užtikrina, kad
įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi
šios direktyvos 30 straipsnio, ne vėliau kaip 2014 m. vasario
14 d. Jos taiko tas priemones nuo 2014 m. vasario 15 d.
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.
Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.
32 straipsnis
Panaikinimas
1.
Direktyva 96/82/EB panaikinama nuo 2015 m. birželio
1 d.
2.
Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į
šią direktyvą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikties
lentelę.
33 straipsnis
Įsigaliojimas
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

30 straipsnis

34 straipsnis

Direktyvos 96/82/EB dalinis pakeitimas
Direktyvos 96/82/EB I priedo I dalies antraštė „Naftos produk
tai“ papildoma žodžiais „d) sunkusis mazutas“.
31 straipsnis

L 197/17

Adresatai
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.
Priimta Strasbūre 2012 m. liepos 4 d.

Perkėlimas į nacionalinę teisę
1.
Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti
teisės aktai, būtini, kad būtų laikomasi šios direktyvos ne vėliau
kaip 2015 m. gegužės 31 d. Jos taiko tas priemones nuo
2015 m. birželio 1 d.

Europos Parlamento vardu
Pirmininkas

Tarybos vardu
Pirmininkas

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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PRIEDŲ SĄRAŠAS
I priedas.

Pavojingos cheminės medžiagos

II priedas.

Būtinieji duomenys ir informacija, kurie turi būti aptarti 10 straipsnyje nurodytoje saugos ataskaitoje

III priedas.

8 straipsnio 5 dalyje ir 10 straipsnyje nurodyta informacija apie objekto saugos valdymo sistemą ir
organizacinę struktūrą atsižvelgiant į didelių avarijų prevenciją

IV priedas.

Duomenys ir informacija, kurie turi būti įtraukti į 12 straipsnyje nurodytus avarinius planus

V priedas.

Visuomenei teiktina informacija, kaip numatyta 14 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 2 dalies a punkte

VI priedas.

Pranešimų Komisijai apie didelę avariją kriterijai, kaip numatyta 18 straipsnio 1 dalyje

VII priedas.

Atitikties lentelė
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2012 7 24

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 197/19

I PRIEDAS
PAVOJINGOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS
Šio priedo 1 dalies 1 skilties pavojingumo kategorijoms priskirtoms pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomi
1 dalies 2 ir 3 skiltyse nustatyti kvalifikaciniai kiekiai.
Kai pavojinga cheminė medžiaga, kuriai taikoma šio priedo 1 dalis, taip pat yra išvardinta 2 dalyje, taikomi 2 dalies 2 ir
3 skiltyse nustatyti kvalifikaciniai kiekiai.
1 DALIS
Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos
Ši dalis taikoma visoms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurie priskiriami 1 skiltyje išvardytoms pavojingumo
kategorijoms:
1 skiltis

Pavojingumo kategorijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

2 skiltis

3 skiltis

Kvalifikacinis pavojingų cheminių medžiagų,
nurodytų 3 straipsnio 10 dalyje, kiekis (tonomis)
taikant
žemesnės pakopos
reikalavimus

aukštesnės pakopos
reikalavimus

5

20

50

200

50

200

10

50

50

200

10

50

„H“ skirsnis – PAVOJAI SVEIKATAI
H1 ŪMUS TOKSIŠKUMAS, 1 kategorija, visi paveikimo būdai
H2 ŪMUS TOKSIŠKUMAS
— 2 kategorija, visi paveikimo būdai
— 3 kategorija, paveikimo būdai – įkvėpus (žr. 7 pastabą)
H3 SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI (STOT) – VIEN
KARTINIS POVEIKIS
STOT SE 1 kategorija
„P“ skirsnis – FIZINIAI PAVOJAI
P1a SPROGMENYS (žr. 8 pastabą)
— nestabilieji sprogmenys arba
— 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 arba 1.6 poklasių sprogmenys, arba
— cheminės medžiagos arba mišiniai, turintys sprogstamųjų savybių pagal
Reglamente (EB) Nr. 440/2008 (žr. 9 pastabą) pateiktą A.14 metodą ir
nepriklausantys pavojingumo klasėms „Organiniai peroksidai“ arba
„Savaime reaguojančiosios cheminės medžiagos ir mišiniai“
P1b SPROGMENYS (žr. 8 pastabą)
1.4 poklasio sprogmenys (žr. 10 pastabą)
P2 DEGIOSIOS DUJOS
1 arba 2 kategorijos degiosios dujos
P3a DEGIEJI AEROZOLIAI (žr. 11.1 pastabą)
1 arba 2 kategorijos „degieji“ aerozoliai, kuriuose yra 1 arba 2 kategorijos
degiųjų dujų arba 1 kategorijos degiųjų skysčių
P3b DEGIEJI AEROZOLIAI (žr. 11.1 pastabą)
1 arba 2 kategorijos „degieji“ aerozoliai, kuriuose nėra 1 arba 2 kategorijos
degiųjų dujų arba 1 kategorijos degiųjų skysčių (žr. 11.2 pastabą)

150 (grynojo
svorio)

500 (grynojo
svorio)

5 000 (grynojo
svorio)

50 000 (grynojo
svorio)
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1 skiltis

Pavojingumo kategorijos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
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2 skiltis

3 skiltis

Kvalifikacinis pavojingų cheminių medžiagų,
nurodytų 3 straipsnio 10 dalyje, kiekis (tonomis)
taikant
žemesnės pakopos
reikalavimus

aukštesnės pakopos
reikalavimus

50

200

10

50

50

200

5 000

50 000

10

50

50

200

50

200

50

200

E1 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama ūmaus pavojaus 1 kategorijai
arba lėtinio pavojaus 1 kategorijai

100

200

E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama lėtinio pavojaus 2 kategorijai

200

500

O1 Cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriems priskiriama pavojingumo
frazė EUH014

100

500

O2 1 kategorijos cheminės medžiagos ir mišiniai, kuriems reaguojant su
vandeniu išsiskiria degiosios dujos

100

500

O3 Cheminės medžiagos arba mišiniai, kuriems priskiriama pavojingumo
frazė EUH029

50

200

P4 OKSIDUOJANČIOSIOS DUJOS
1 kategorijos oksiduojančiosios dujos
P5a DEGIEJI SKYSČIAI
— 1 kategorijos degieji skysčiai, arba
— 2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, laikomi aukštesnėje nei jų virimo
temperatūroje, arba
— kiti skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra ≤ 60 °C, laikomi aukštesnėje
nei jų virimo temperatūroje (žr. 12 pastabą)
P5b DEGIEJI SKYSČIAI
— 2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, jei dėl konkrečių perdirbimo sąlygų,
pavyzdžiui, didelio slėgio ar aukštos temperatūros, gali kilti didelės
avarijos pavojus, arba
— kiti skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra ≤ 60 °C, jei dėl konkrečių
perdirbimo sąlygų, pavyzdžiui, didelio slėgio ar aukštos temperatūros,
gali kilti didelės avarijos pavojus (žr. 12 pastabą)
P5c DEGIEJI SKYSČIAI
2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, kurių neapima P5a ir P5b kategorijos
P6a SAVAIME REAGUOJANČIOSIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR MIŠI
NIAI, taip pat ORGANINIAI PEROKSIDAI
A arba B tipo savaime reaguojančiosios cheminės medžiagos ir mišiniai A
arba B tipo organiniai peroksidai
P6b SAVAIME REAGUOJANČIOSIOS CHEMINĖS MEDŽIAGOS IR MIŠI
NIAI, taip pat ORGANINIAI PEROKSIDAI
C, D, E arba F tipų savaime reaguojančiosios cheminės medžiagos ir mišiniai
C, D, E arba F tipų organiniai peroksidai
P7 PIROFORINIAI SKYSČIAI IR PIROFORINĖS KIETOSIOS MEDŽIAGOS
1 kategorijos piroforiniai skysčiai
1 kategorijos piroforinės kietosios medžiagos
P8 OKSIDUOJANTIEJI SKYSČIAI IR OKSIDUOJANČIOSIOS KIETOSIOS
MEDŽIAGOS
1, 2 arba 3 kategorijos oksiduojantieji skysčiai
1, 2 arba 3 kategorijos oksiduojančiosios kietosios medžiagos
„E“ skirsnis – PAVOJAI APLINKAI

„O“ skirsnis – KITI PAVOJAI
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2 DALIS
Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas
1 skiltis

2 skiltis
CAS numeris

(1)

Pavojingos cheminės medžiagos

3 skiltis

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos aukštesnės pakopos
reikalavimus
reikalavimus

1. Amonio nitratas (žr. 13 pastabą)

—

5 000

10 000

2. Amonio nitratas (žr. 14 pastabą)

—

1 250

5 000

3. Amonio nitratas (žr. 15 pastabą)

—

350

2 500

4. Amonio nitratas (žr. 16 pastabą)

—

10

50

5. Kalio nitratas (žr. 17 pastabą)

—

5 000

10 000

6. Kalio nitratas (žr. 18 pastabą)

—

1 250

5 000

1

2

7. Arseno pentoksidas, arseno (V) rūgštis ir (arba) druskos

1303-28-2

8. Arseno trioksidas, arsenito (III) rūgštis ir (arba) druskos

1327-53-3

9. Bromas

7726-95-6

20

100

10. Chloras

7782-50-5

10

25

11. Nikelio junginiai miltelių, kuriuos galima įkvėpti, pavidalu:
nikelio monoksidas, nikelio dioksidas, nikelio sulfidas,
trinikelio disulfidas, dinikelio trioksidas

0,1

—

1

12. Etileniminas

151-56-4

10

20

13. Fluoras

7782-41-4

10

20

50-00-0

5

50

15. Vandenilis

1333-74-0

5

50

16. Vandenilio chloridas (suskystintos dujos)

7647-01-0

25

250

17. Alkilšvinas

—

5

50

18. Suskystintos degiosios dujos 1 arba 2 kategorija (įskaitant
SND) ir gamtinės dujos (žr. 19 pastabą)

—

50

200

19. Acetilenas

74-86-2

5

50

20. Etileno oksidas

75-21-8

5

50

21. Propileno oksidas

75-56-9

5

50

22. Metanolis

67-56-1

500

5 000

23. 4,4′-metilenebis (2-chloranilinas) ir (arba) druskos, miltelių
pavidalo

101-14-4

0,01

24. Metilizocianatas

624-83-9

0,15

25. Deguonis

7782-44-7

200

2 000

26. Toluen-2,4-diizocianatas

584-84-9

10

100

Toluen-2,6-diizocianatas

91-08-7

14. Formaldehidas (koncentracija ≥ 90 %)
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1 skiltis
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2 skiltis
CAS numeris (1)

Pavojingos cheminės medžiagos

3 skiltis

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos aukštesnės pakopos
reikalavimus
reikalavimus

75-44-5

0,3

0,75

28. Arsinas (arseno trihidridas)

7784-42-1

0,2

1

29. Fosfinas (fosforo trihidridas)

7803-51-2

0,2

1

30. Sieros dichloridas

10545-99-0

31. Sieros trioksidas

7446-11-9

27. Karbonildichloridas (fosgenas)

32. Polichlorodibenzofuranai ir polichlorodibenzodioksinai
(įskaitant TCDD), apskaičiuoti TCDD ekvivalentu (žr. 20
pastabą)

—

33. Toliau išvardyti KANCEROGENAI arba mišiniai, kuriuose
yra toliau išvardytų kancerogenų, jei jų koncentracija
didesnė kaip 5 % masės:

—

1
15

75
0,001

0,5

2

4-animobifenilas ir (arba) jo druskos, benzotrichloridas,
benzidinas ir (arba) jo druskos, bis(chlormetilo) eteris,
chlormetilo metilo eteris, 1,2-dibrometanas, dietilo sulfatas,
dimetilo sulfatas, dimetilkarbamoilo chloridas, 1,2dibromo-3-chlorpropanas, 1,2-dimetilhidrazinas, dimetil
nitrozaminas, heksametilfosforo triamidas, hidrazinas, 2naftilaminas ir (arba) jo druskos, 4-nitrodifenilas ir 1,3propansultonas
34. Naftos produktai ir alternatyvus kuras:

—

2 500

25 000

a) benzinai ir pirminiai benzinai;
b) žibalai (įskaitant reaktyvinių variklių kurą);
c) gazoliai (įskaitant dyzelinius degalus, buitinio šildymo
alyvas ir gazolių sumaišymo sroves);
d) sunkusis mazutas;
e) alternatyvus kuras, kurio tokia pati paskirtis ir degumas
bei pavojai aplinkai panašūs į a–d punktuose nurodytų
produktų
35. Amoniakas, bevandenis

7664-41-7

50

200

36. Boro trifluoridas

7637-07-2

5

20

37. Vandenilio sulfidas

7783-06-4

5

20

38. Piperidinas

110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)aminas

3030-47-5

50

200

40. 3-(2-etilheksiloksi)propilaminas

5397-31-9

50

200

200

500

41. Mišiniai (*), kurių sudėtyje yra natrio hipochlorito, priski
riami ūmaus toksiškumo vandens organizmams 1 katego
rijai [H400], kuriuose yra mažiau kaip 5 % aktyviojo
chloro ir kurie nepriskiriami jokiai kitai I priedo 1 dalies
pavojingumo kategorijai.
_____________
(*) Jei mišinys, jo sudėtyje nesant natrio hipochlorito, nepriskiriamas
ūmaus toksiškumo vandens organizmams, 1 kategorijai [H400].
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1 skiltis

2 skiltis
CAS numeris (1)

3 skiltis

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant

Pavojingos cheminės medžiagos

žemesnės pakopos aukštesnės pakopos
reikalavimus
reikalavimus

42. Propilaminas (žr. 21 pastabą)

107-10-8

500

2 000

43. Tret-butilakrilatas (žr. 21 pastabą)

1663-39-4

200

500

44. 2-Metil-3- butennitrilas (žr. 21 pastabą)

16529-56-9

500

2 000

45. Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionas (dazometas)
(žr. 21 pastabą)

533-74-4

100

200

46. Metilakrilatas (žr. 21 pastabą)

96-33-3

500

2 000

47. 3-Metilpiridinas (žr. 21 pastabą)

108-99-6

500

2 000

48. 1-Brom-3-chlorpropanas (žr. 21 pastabą)

109-70-6

500

2 000

(1) CAS numeris pateikiamas tik informaciniais tikslais.

I PRIEDO PASTABOS
1.

Cheminės medžiagos ir mišiniai klasifikuojami pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.

Mišiniai traktuojami taip pat kaip grynos medžiagos, jei jų koncentracija atitinka ribas, nustatytas atsižvelgiant į jų
savybes pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba pagal naujausius jo pakeitimus, atliktus derinant su technikos
pažanga, nebent konkrečiai būtų nurodyta jų procentinė sudėtis ar kita indikacija.

3.

Pirmiau nurodyti kvalifikaciniai kiekiai taikomi visiems objektams.
Taikant atitinkamus straipsnius reikia atsižvelgti į didžiausius esamus kiekius arba didžiausius kiekius, kurie gali būti
bet kuriuo metu. Jei objekte pavojingų cheminių medžiagų yra tik 2 % atitinkamo kvalifikacinio kiekio ar mažiau, į
jas neatsižvelgiama apskaičiuojant visą esamą kiekį, jei objekte jos laikomos tokioje vietoje, kur jos negali būti
didelės avarijos kitoje to objekto vietoje priežastis.

4.

Atitinkamais atvejais taikomos tokios atskirų pavojingų cheminių medžiagų arba pavojingų cheminių medžiagų
pagal kategorijas sumavimo taisyklės:
jeigu objekte nėra tokio atskiros pavojingos cheminės medžiagos kiekio, kuris viršija atitinkamą kvalifikacinį kiekį
ar yra jam lygus, norint nustatyti, ar objektui taikomi atitinkami šios direktyvos reikalavimai, taikoma toliau
nurodyta taisyklė.
Ši direktyva taikoma aukštesnės pakopos objektams, jeigu suma:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … yra didesnė arba lygi 1,
kai qx = pavojingos x cheminės medžiagos (arba tam tikros x kategorijos cheminių medžiagų), patenkančios į šio
priedo 1 arba 2 dalį, kiekis,
o QUX = atitinkamas x cheminės medžiagos arba tam tikros x kategorijos pavojingų cheminių medžiagų kvalifi
kacinis kiekis, nurodytas šio priedo 1 dalies 3 skiltyje arba 2 dalies 3 skiltyje.
Ši direktyva taikoma žemesnės pakopos objektams, jeigu suma:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … yra didesnė arba lygi 1,
kai qx = pavojingos x cheminės medžiagos (arba tam tikros x kategorijos cheminių medžiagų), patenkančios į šio
priedo 1 arba 2 dalį, kiekis,

LT

L 197/24

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

o QLX = atitinkamas pavojingos x cheminės medžiagos ar mišinio arba tam tikros x kategorijos cheminių medžiagų
ir mišinių kvalifikacinis kiekis, nurodytas šio priedo 1 dalies 2 skiltyje arba 2 dalies 2 skiltyje.
Ši taisyklė taikoma siekiant įvertinti pavojus sveikatai, fizinius pavojus ir pavojus aplinkai. Todėl ji turi būti taikoma
tris kartus:
a) susumuojamos 2 dalyje išvardytos pavojingos cheminės medžiagos, kurios priskiriamos ūmaus toksiškumo 1, 2
arba 3 kategorijai (paveikimo būdas – įkvėpus) arba STOT SE 1 kategorijai, ir pavojingos cheminės medžiagos,
priskiriamos „H“ skirsniui – nuo 1 dalies H1 įrašo iki H3 įrašo;
b) susumuojamos pavojingos cheminės medžiagos, 2 dalyje išvardytos kaip sprogmenys, degiosios dujos, degieji
aerozoliai, oksiduojančiosios dujos, degieji skysčiai, savaime reaguojančiosios cheminės medžiagos ir mišiniai,
organiniai peroksidai, piroforiniai skysčiai ir piroforinės kietosios medžiagos, oksiduojantieji skysčiai ir oksiduo
jančiosios kietosios medžiagos, ir pavojingos cheminės medžiagos, priskiriamos P skirsniui – nuo 1 dalies įrašo
P1 iki įrašo P8;
c) susumuojamos 2 dalyje išvardytos pavojingos cheminės medžiagos, kurie klasifikuojamos kaip pavojingos
vandens aplinkai (ūmaus pavojaus 1 kategorijos, lėtinio pavojaus 1 kategorijos arba lėtinio pavojaus 2 katego
rijos), ir cheminės medžiagos, priskiriamos „E“ skirsniui – 1 dalies įrašai E1 ir E2.
Atitinkamos šios direktyvos nuostatos taikomos tik kai kuri nors iš pagal a, b arba c punktą gautų sumų yra
didesnė už 1 arba lygi 1.
5.

Jei objekte yra (arba tikėtina, kad gali būti) pavojingų cheminių medžiagų, įskaitant atliekas, kurios nepatenka į
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 taikymo sritį, tačiau dėl sąlygų objekte jos turi arba gali turėti su didelių avarijų
pavojumi susijusių lygiaverčių savybių, jos laikinai priskiriamos tinkamiausiai kategorijai arba prilyginamos tinka
miausiai konkrečiai pavojingai cheminei medžiagai, kuriai taikoma ši direktyva.

6.

Jei pavojinga cheminė medžiaga turi įvairių savybių, dėl kurių ji galėtų būti priskirta daugiau kaip vienai kategorijai,
taikant šią direktyvą taikomi mažiausi kvalifikaciniai kiekiai. Tačiau taikant 4 pastabos taisyklę kiekvienai 4 pastabos
a–c punktuose nurodytų kategorijų grupei naudojamas mažiausias kvalifikacinis kiekis, atitinkantis reikiamą klasi
fikaciją.

7.

Pavojingos cheminės medžiagos, patenkančios į ūmiai toksiškų pagal 3 kategoriją per burną (H 301) kategoriją,
priskiriamos H2 ŪMAUS TOKSIŠKUMO pavojaus klasei tais atvejais, kai negali būti priskirti nei ūmaus toksiškumo
įkvėpus pavojaus klasei, nei ūmaus toksiškumo patekus ant odos klasei, pavyzdžiui, dėl galutinių duomenų apie
toksiškumą įkvėpus ar patekus ant odos stokos.

8.

Pavojaus klasei „Sprogmenys“ priskiriami ir sprogieji gaminiai (žr. Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.1
skirsnį). Jei žinomas gaminyje esantis sprogiosios cheminės medžiagos arba mišinio kiekis, tas kiekis skaičiuojamas
šios direktyvos taikymo tikslu. Jeigu gaminyje esantis sprogiosios cheminės medžiagos arba mišinio kiekis nėra
žinomas, tada šios direktyvos taikymo tikslu visas gaminys laikomas sprogmeniu.

9.

Išbandyti, ar cheminės medžiagos bei mišiniai turi sprogiųjų savybių, būtina tik jei pagal JT rekomendacijų dėl
pavojingų krovinių vežimo bandymų ir kriterijų vadovo (toliau – JT bandymų ir kriterijų vadovas) (1) 6 priedėlio
3 dalyje nurodytą atrankos procedūrą nustatyta, kad cheminė medžiaga arba mišinys gali turėti sprogiųjų savybių.

10.

Jei 1.4 poklasio sprogmenys išpakuojami arba perpakuojami, jie priskiriami P1a kategorijai, nebent būtų žinoma,
kad pavojus ir toliau atitinka priskyrimo 1.4 poklasiui kriterijus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

11.1. Degieji aerozoliai klasifikuojami pagal 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyvą 75/324/EEB dėl valstybių narių
įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo (2) (Aerozolių balionėlių direktyva). „Labai degūs“ ir „degūs“
aerozoliai pagal Direktyvą 75/324/EEB atitinka degiųjų aerozolių atitinkamai 1 ir 2 kategorijas pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1272/2008.
11.2. Norint, kad būtų taikomas šis įrašas, turi būti dokumentais įrodyta, kad aerozolio balionėlyje nėra 1 arba
2 kategorijos degiųjų dujų arba 1 kategorijos degiųjų skysčių.
(1) Daugiau gairių, ar galima nedaryti bandymo, galima rasti A.14 bandymų metodo aprašyme, žr. 2008 m. gegužės 30 d. Komisijos
reglamentą (EB) Nr. 440/2008 nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL L 142, 2008 5 31, p. 1).
2
( ) OL L 147, 1975 6 9, p. 40.
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12.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priedo 2.6.4.5 punktą skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip
35 °C, neturi būti priskiriami 3 kategorijai, jei atlikto JT bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 32 skyriaus tvaraus
degumo bandymo L.2 rezultatai yra neigiami. Tačiau tai negalioja tokiomis griežtomis sąlygomis kaip aukšta
temperatūra ar slėgis, todėl šie skysčiai į šį įrašą vis tiek įtraukti.

13.

Amonio nitratas (5 000 / 10 000): trąšos, kurios gali irti savaime
Tai taikoma amonio nitrato sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms (sudėtinėse arba kompleksinėse trąšose yra
amonio nitrato su fosfatu ir (arba) kalio karbonatu), kurios gali irti savaime, kaip nustatyta atliekant JT bandymą
„Trough Test“ (žr. JT bandymų ir kriterijų vadovo, III dalies 38.2 poskirsnis), ir kuriose azoto kiekis dėl esamo
amonio nitrato sudaro
— nuo 15,75 % (1) iki 24,5 % (2) svorio ir kuriose yra ne daugiau kaip 0,4 % bendro sprogstamųjų ar organinių
medžiagų kiekio arba kurios atitinka 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. 2003/2003 dėl trąšų (3) III-2 priedo reikalavimus,
— 15,75 % svorio arba mažiau, o sprogstamųjų medžiagų kiekis neribotas.

14.

Amonio nitratas (1 250 / 5 000): trąšų klasė
Tai taikoma paprastoms amonio nitrato trąšoms ir amonio nitrato sudėtinėms arba kompleksinėms trąšoms, kurios
atitinka Reglamento (EB) Nr. 2003/2003 III-2 priedo reikalavimus ir kuriose azoto kiekis dėl esamo amonio nitrato
sudaro
— daugiau kaip 24,5 % svorio, išskyrus paprastų amonio nitrato trąšų ir dolomito, kalkių ir (arba) kalcio karbo
nato mišinius, kurių grynumas yra ne mažesnis kaip 90 %,
— daugiau kaip 15,75 % svorio amonio nitrato ir amonio sulfato mišinių atveju,
— daugiau kaip 28 % (4) svorio paprastų amonio nitrato trąšų ir dolomito, kalkių ir (arba) kalcio karbonato
mišinių, kurių grynumas yra ne mažesnis kaip 90 %, atveju.

15.

Amonio nitratas (350 / 2 500): techninė klasė
Tai taikoma amonio nitratui ir jo mišiniams, kuriuose azoto kiekis dėl esamo amonio nitrato sudaro
— nuo 24,5 % iki 28 % svorio ir kuriuose yra ne daugiau kaip 0,4 % sprogstamųjų medžiagų,
— daugiau kaip 28 % svorio ir kuriuose yra ne daugiau kaip 0,2 % sprogstamųjų medžiagų.
Tai taip pat taikoma vandeniniams amonio nitrato tirpalams, kuriuose amonio nitrato koncentracija yra didesnė
kaip 80 % svorio.

16.

Amonio nitratas (10 / 50): „neatitinkančios specifikacijų“ medžiagos ir trąšos, neatitinkančios sprogimo bandymo
kriterijų
Tai taikoma:
— gamybos procese išbrokuotų medžiagų ir minimų 14 ir 15 pastabose amonio nitrato bei jo mišinių, paprastų
amonio nitrato trąšų ir amonio nitrato sudėtinių arba kompleksinių trąšų, kurias gamintojui grąžina arba
grąžino galutinis vartotojas, laikinam sandėliavimui arba perdirbimo gamykloje atliekamam pataisymui, perdir
bimui ar apdirbimui, kad būtų galima saugiai naudoti, kadangi jos nebeatitinka specifikacijų, nurodytų 14 ir 15
pastabose,
— trąšoms, minimoms šio priedo 13 pastabos pirmoje įtraukoje ir 14 pastaboje, kurios neatitinka Reglamento (EB)
Nr. 2003/2003 III-2 priedo reikalavimų.

17.

Kalio nitratas (5 000 / 10 000)
Tai taikoma toms kompleksinėms kalio nitrato trąšoms (priliuotoms arba granulių pavidalo), kurioms būdingos tos
pačios pavojingos savybės kaip grynam kalio nitratui.

(1)
(2)
(3)
(4)

Azoto kiekis, lygus 15,75 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 45 % amonio nitrato.
Azoto kiekis, lygus 24,5 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 70 % amonio nitrato.
OL L 304, 2003 11 21, p. 1.
Azoto kiekis, lygus 28 % svorio dėl esamo amonio nitrato, atitinka 80 % amonio nitrato.
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Kalio nitratas (1 250 / 5 000)
Tai taikoma toms kompleksinėms kalio nitrato trąšoms (kristalų pavidalo), kurioms būdingos tos pačios pavojingos
savybės kaip grynam kalio nitratui.

19.

Pagerintos biodujos
Šios direktyvos įgyvendinimo tikslu pagerintos biodujos gali būti klasifikuojamos pagal I priedo 2 dalies 18-ąjį įrašą,
jei jos buvo perdirbtos laikantis išvalytoms ir pagerintoms biodujoms taikomų standartų, jei užtikrinama kokybė,
lygiavertė gamtinių dujų kokybei, įskaitant metano kiekį, ir jei jose yra ne daugiau kaip 1 % deguonies.

20.

Polichlorodibenzofuranai ir polichlorodibenzodioksinai
Polichlorodibenzofuranų ir polichlorodibenzodioksinų kiekiai apskaičiuojami pagal šiuos koeficientus:
PSO 2005 m. TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

OCDD

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(T = tetra, P = penta, Hx = heksa, Hp = hepta, O = okta).
Nuoroda. Van den Berg et al: The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic
Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds.
21.

Jei ši pavojinga cheminė medžiaga taip pat patenka į P5a ar P5b kategoriją kaip degusis skystis, taikant šią direktyvą
taikomi mažiausi kvalifikaciniai kiekiai.
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II PRIEDAS
Būtinieji duomenys ir informacija, kurie turi būti aptarti 10 straipsnyje nurodytoje saugos ataskaitoje
1. Informacija apie objekto valdymo sistemą ir organizacinę struktūrą atsižvelgiant į didelių avarijų prevenciją.
Ši informacija apima III priede nurodytus elementus.
2. Objekto aplinkos apibūdinimas:
a) objekto ir jo aplinkos aprašymas, įskaitant geografinės vietovės, meteorologinių, geologinių, hidrografinių sąlygų ir,
jei reikia, jos istorijos apibūdinimas;
b) nurodyti objekto įrenginiai ir kita veikla, kurie gali kelti didelės avarijos pavojų;
c) remiantis turima informacija nurodyti kaimyniniai objektai, taip pat kitos vietos, kurios nepatenka į šios direktyvos
taikymo sritį, teritorijos ir statomi objektai, kurie galėtų būti didelės avarijos ar grandininės reakcijos priežastis, arba
galėtų padidinti jų riziką arba padarinius;
d) vietų, kuriose gali įvykti didelė avarija, aprašymas.
3. Įrenginio aprašymas:
a) objekto dalių pagrindinės veiklos ir produktų, kurie yra svarbūs saugos atžvilgiu, apibūdinimas; didelių avarijų
rizikos priežasčių ir sąlygų, kuriomis galėtų įvykti didelė avarija, apibūdinimas bei siūlomų prevencinių priemonių
aprašas;
b) procesų, ypač veiklos metodų, apibūdinimas; jei tinkama, atsižvelgiant į turimą informaciją apie geriausią praktiką;
c) pavojingų cheminių medžiagų apibūdinimas:
i) pavojingų cheminių medžiagų inventorinis aprašas, kuriame nurodoma:
— pavojingų cheminių medžiagų identifikacija: cheminis pavadinimas, CAS numeris, pavadinimas pagal IUPAC
nomenklatūrą,
— didžiausias pavojingų cheminių medžiagų kiekis, kuris yra arba gali būti;
ii) fizinės, cheminės, toksinės savybės ir tiesioginis bei uždelstas pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai;
iii) fizinės ir cheminės savybės įprastomis naudojimo sąlygomis arba prognozuojamomis avarijos sąlygomis.
4. Avarijų rizikos nustatymas, analizė ir prevenciniai metodai
a) išsamus galimų didelių avarijų scenarijų, jų tikimybės arba sąlygų, kuriomis jos gali įvykti, aprašymas, kuriame taip
pat nurodomi įvykiai, galintys turėti reikšmės sukeliant kiekvieną iš tų scenarijų, nesvarbu, ar priežastys būtų
įrenginio viduje, ar išorėje; aprašyme visų pirma nurodoma:
i) su veikla susijusios priežastys;
ii) išorinės priežastys, pavyzdžiui, susijusios su grandinine reakcija arba su kitomis vietomis, kurios nepatenka į
šios direktyvos taikymo sritį, teritorijomis ar statomais objektais, kurie galėtų būti didelės avarijos priežastis arba
galėtų padidinti jos riziką arba padarinius;
iii) gamtinės priežastys, pavyzdžiui, žemės drebėjimai arba potvyniai;
b) nustatytų didelių avarijų masto ir padarinių sunkumo vertinimas, įskaitant žemėlapius, vaizdus arba, jei tinka,
lygiaverčius apibūdinimus, kuriuose būtų nurodomos vietos, kurios, tikėtina, gali būti paveiktos tokioms avarijoms
įvykus objekte;
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c) praeityje įvykusių avarijų ir incidentų, susijusių su tomis pačiomis cheminėmis medžiagomis ir procesais, apžvalga,
taip pat po jų padarytų išvadų aprašymas ir aiški nuoroda į konkrečias priemones, kurių imtasi siekiant tokių
avarijų išvengti;
d) įrenginių saugai naudojamos įrangos ir techninių parametrų aprašymas.
5. Apsaugos ir intervencinės priemonės, skirtos didelės avarijos padariniams mažinti:
a) gamykloje sumontuotos įrangos, skirtos didelės avarijos padariniams žmonių sveikatai ir aplinkai mažinti, įskaitant,
pavyzdžiui, aptikimo ir (arba) apsaugos sistemas, techninius prietaisus, kurie riboja atsitiktinį išmetimą, įskaitant
vandens purškimo sistemas, garų užtvaras; avarinius separatorius ar surinkimo talpas, užsidarančius vožtuvus;
inertines sistemas, gaisrui gesinti naudoto vandens sulaikymo sistemas, aprašymas;
b) pavojaus skelbimo ir intervencijos organizavimas;
c) vidaus ir išorės išteklių, kuriuos galima mobilizuoti, aprašymas;
d) bet kokių techninių ir netechninių priemonių, galinčių sumažinti didelės avarijos poveikį, aprašymas.
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III PRIEDAS
8 straipsnio 5 dalyje ir 10 straipsnyje nurodyta informacija apie objekto saugos valdymo sistemą ir organizacinę
struktūrą atsižvelgiant į didelių avarijų prevenciją
Siekiant įgyvendinti veiklos vykdytojo saugos valdymo sistemą, turi būti atsižvelgiama į tokius elementus:
a) saugos valdymo sistema turi būti proporcinga pavojams, pramoninei veiklai ir objekto organizacinės struktūros
sudėtingumui ir turi būti grindžiama rizikos vertinimu; ii turėtų apimti bendrosios valdymo sistemos dalį, į kurią
įeina organizacinė struktūra, pareigos, nusistovėjusi tvarka, procedūros, procesai ir ištekliai, naudojami nustatant ir
įgyvendinant didelių avarijų prevencijos politiką (DAPP);
b) saugos valdymo sistemoje turi būti numatyti šie aspektai:
i) organizacija ir personalas: darbuotojų, dalyvaujančių didelių pavojų valdyme visais organizacijos lygmenimis,
funkcijos ir pareigos, taip pat priemonės, kurių imtasi siekiant didinti supratimą, kad reikia nuolatinio tobulinimo.
Taip pat turi būti nustatyti tokių darbuotojų mokymo poreikiai ir organizuojamas pats mokymas. Objekto
darbuotojų ir objekte dirbančių subrangovų darbuotojų, kurių pareigos svarbios saugos požiūriu, dalyvavimas;
ii) didelių pavojų nustatymas ir įvertinimas: patvirtinama ir įgyvendinama tvarka, kurią taikant sistemingai nustatomi
dideli pavojai, kylantys dėl įprastos ir neįprastos veiklos, įskaitant, jei taikoma, pagal subrangos sutartis vykdomą
veiklą, ir vertinama jų tikimybė bei rimtumas;
iii) veiklos kontrolė: nustatoma ir įgyvendinama gamyklos, procesų, įrangos, saugios veiklos, įskaitant priežiūrą, bei
pavojaus valdymo ir laikino sustabdymo tvarka ir instrukcijos; siekiant sumažinti sistemos gedimų riziką, atsi
žvelgiama į turimą informaciją apie geriausią stebėjimo ir kontrolės praktiką; rizikos, susijusios su objekte
sumontuotos įrangos susidėvėjimu ir korozija; valdymas ir kontrolė – objekto įrangos inventorizacija, įrangos
būklės stebėjimo ir kontrolės strategija ir metodika; tinkami tolesni veiksmai ir visos kitos būtinos atsakomosios
priemonės;
iv) pokyčių valdymas: nustatoma ir įgyvendinama pakeitimų planavimo arba naujų įrenginių, procesų arba sandėlia
vimo įrenginių projektavimo tvarka;
v) pasirengimas avarijoms: patvirtinama ir įgyvendinama tvarka, pagal kurią sistemingai analizuojant numatomos
galimos avarijos, rengiami, išbandomi ir peržiūrimi avariniai planai, skirti reaguoti į tokias avarijas, ir atitinka
miems darbuotojams organizuojamas specialus mokymas. Toks mokymas organizuojamas visam objekte dirban
čiam personalui, įskaitant atitinkamus subrangovų darbuotojus;
vi) vykdymo stebėjimas: patvirtinama ir įgyvendinama tvarka, pagal kurią nuolat vertinama, kaip vykdomi veiklos
vykdytojo parengtos DAPP ir saugos valdymo sistemos tikslai, ir sukuriami tyrimo ir korekcinių veiksmų mecha
nizmai, taikomi tuo atveju, jei minėtų tikslų nesilaikoma. Tvarkoje turi būti numatyta veiklos vykdytojo pranešimo
apie dideles avarijas arba apie vos neįvykusias avarijas, ypač tokias, kai nesuveikia apsaugos priemonės, sistema,
taip pat jų tyrimas ir tolesni veiksmai atsižvelgiant į padarytas išvadas. Tvarkoje taip pat gali būti numatyti
veiksmingumo rodikliai, tokie kaip saugos veiksmingumo rodikliai ir (arba) kiti atitinkami rodikliai;
vii) auditas ir peržiūra: patvirtinama ir įgyvendinama tvarka, pagal kurią periodiškai sistemingai vertinama DAPP ir
saugos valdymo sistemos veiksmingumas ir tinkamumas; politikos ir saugos valdymo sistemos veiksmingumo
peržiūra dokumentuojama ir atnaujinama vadovybės, kartu apsvarstomi ir įdiegiami atliekant auditą ir peržiūrą
nustatyti būtini pakeitimai.
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IV PRIEDAS
Duomenys ir informacija, kurie turi būti įtraukti į 12 straipsnyje nurodytus avarinius planus
1. Vidaus avariniai planai:
a) asmenų, įgaliotų inicijuoti procedūras avarijos atveju, ir asmens, atsakingo už avarijos padarinių švelninimo prie
mones ir jų koordinavimą objekte, pavardės arba pareigos;
b) asmens, atsakingo už ryšius su valdžios institucija, atsakinga už išorės avarinį planą, pavardė arba pareigos;
c) jei galima numatyti sąlygas ar įvykius, kurie gali gerokai prisidėti prie didelės avarijos kilimo, apibūdinami veiksmai,
kurių turėtų būti imtasi siekiant suvaldyti tas sąlygas arba įvykius ir sušvelninti jų pasekmes, įskaitant saugos
įrangos ir turimų išteklių aprašymą;
d) rizikos objekte esantiems asmenims mažinimo tvarka, įskaitant tai, kaip skelbiamas įspėjimas apie pavojų, ir
veiksmai, kurių žmonės turėtų imtis gavę tokį įspėjimą;
e) išankstinio įspėjimo apie incidentą perdavimo valdžios institucijai, atsakingai už išorės avarinio plano vykdymo
inicijavimą, tvarka, taip pat tai, kokia informacija turėtų būti pateikiama išankstiniame įspėjime, ir, kai turima
išsamios informacijos, jos perdavimo tvarka;
f) jei būtina, darbuotojų apmokymo atlikti jiems priklausančias užduotis susitarimai ir atitinkamai jų koordinavimas
su išorės avarinėmis tarnybomis;
g) pagalbos teikimo tiems, kurie vykdo padarinių švelninimo veiksmus už objekto teritorijos ribų, tvarka.
2. Išorės avariniai planai:
a) asmenų, įgaliotų inicijuoti procedūras avarijos atveju, ir asmenų, įgaliotų vadovauti veiksmams už objekto teritorijos
ribų ir juos koordinuoti, pavardės arba pareigos;
b) išankstinių įspėjimų apie incidentus priėmimo, pavojaus skelbimo ir atšaukimo tvarka;
c) išteklių, būtinų išorės avariniams planams įgyvendinti, koordinavimo tvarka;
d) pagalbos teikimo tiems, kurie vykdo padarinių švelninimo veiksmus objekte, tvarka;
e) avarijos padarinių švelninimo veiksmų už teritorijos ribų, įskaitant reagavimą į saugos ataskaitoje numatytus didelių
avarijų scenarijus ir atsižvelgiant į galimas grandinines reakcijas, įskaitant tuos scenarijus, kurie daro poveikį
aplinkai, vykdymo tvarka;
f) su avarija susijusios konkrečios informacijos ir informacijos apie tai, kaip elgtis, teikimo visuomenei ir visiems
kaimyniniams objektams ar vietoms, kurios nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį, pagal 9 straipsnį tvarka;
g) jei didelės avarijos padariniai gali būti juntami kitose valstybėse narėse, informacijos kitų valstybių narių avarinėms
tarnyboms teikimo tvarka.
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V PRIEDAS
Visuomenei teiktina informacija, kaip numatyta 14 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio 2 dalies a punkte
1 DALIS
Visi objektų, kuriems taikoma ši direktyva, veiklos vykdytojai pateikia:
1. veiklos vykdytojo vardą ir pavardę arba pavadinimą ir visą atitinkamo objekto adresą;
2. patvirtinimą, kad objektui taikomos taisyklės ir (arba) administracinės nuostatos, kuriomis įgyvendinta ši direktyva, ir
kad 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pranešimas arba 10 straipsnio 1 dalyje nurodyta saugos ataskaita yra pateikta
kompetentingai valdžios institucijai;
3. lengvai suprantamą objekte vykdomos veiklos ar veiklos rūšių paaiškinimą;
4. objekte esančių pavojingų cheminių medžiagų, galinčių sukelti didelę avariją, bendrinius pavadinimus arba, jei tai
atitinkamos pavojingos cheminės medžiagos, kurioms taikoma I priedo 1 dalis, jų bendrinius pavadinimus arba
pavojaus klasę, taip pat jų pagrindinių pavojingų ypatybių nurodymą paprastais žodžiais;
5. bendrą informaciją apie tai, kaip jei būtina būtų informuojama suinteresuota visuomenė; atitinkamą informaciją apie
tai, kaip tinkamai elgtis įvykus didelei avarijai, arba nuorodą, kur tą informaciją rasti elektroniniu formatu;
6. paskutinio patikrinimo vietoje pagal 20 straipsnio 4 dalį datą arba nuorodą, kur tą informaciją rasti elektroniniu
formatu; informaciją apie tai, kur reikėtų kreiptis dėl išsamesnės informacijos apie patikrinimą, taip atitinkamo
patikrinimų plano, kuriuos galima gauti paprašius, atsižvelgiant į 22 straipsnio reikalavimus;
7. išsamią informaciją apie tai, kur galima gauti daugiau atitinkamos informacijos atsižvelgiant į 22 straipsnyje nustatytus
reikalavimus.
2 DALIS
Aukštesnės pakopos objektų veiklos vykdytojai, be šio priedo 1 dalyje nurodytos informacijos, pateikia:
1. bendrą informaciją apie didelių avarijų pavojaus pobūdį, įskaitant jų galimas pasekmes žmonių sveikatai ir aplinkai,
pagrindinių didelės avarijos scenarijų santraukas ir jiems išvengti skirtas kontrolės priemones;
2. patvirtinimą, kad veiklos vykdytojas privalo imtis atitinkamų veiksmų objekte, ypač palaikyti ryšius su avarinėmis
tarnybomis, siekdamas susidoroti su didelėmis avarijomis ir sušvelninti jų padarinius;
3. atitinkamą išorės avarinio plano, sudaryto siekiant susidoroti su bet kokiais avarijos padariniais už objekto teritorijos
ribų, informaciją. Ta informacija turėtų apimti patarimus avarijos metu laikytis visų avarinių tarnybų pateikiamų
nurodymų ir reikalavimų;
4. jei taikoma, nurodoma, ar objektas yra netoli kitos valstybės narės teritorijos ir ar didelės avarijos padariniai gali būti
tarpvalstybiniai pagal Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Konvenciją dėl tarpvalstybinio pramoninių
avarijų poveikio.
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VI PRIEDAS
Pranešimo komisijai apie didelę avariją kriterijai, kaip numatyta 18 straipsnio 1 dalyje
I. Komisijai turi būti pranešta apie visas dideles avarijas, kurioms taikoma 1 dalis, arba kurių bent vienas iš padarinių yra
apibūdinti 2, 3, 4 ir 5 dalyse.
1. Su avarija susijusios pavojingos cheminės medžiagos
Bet koks gaisras, sprogimas ar atsitiktinis pavojingų cheminių medžiagų kiekio išmetimas, kurie susiję bent su 5 %
I priedo 1 dalies 3 skiltyje ar 2 dalies 3 skiltyje nustatyto kvalifikacinio kiekio.
2. Žmonių sužeidimas ir nekilnojamajam turtui padaryta žala:
a) mirtis;
b) šešių žmonių sužeidimas objekte ir jų hospitalizavimas bent 24 valandas;
c) vieno žmogus sužeidimas už objekto ribų ir jo hospitalizavimas bent 24 valandas;
d) dėl avarijos gyvenamasis (-ieji) pastatas (-ai) už objekto ribų apgadinamas (-i) ir tampa netinkamas (-i) naudoti;
e) žmonių evakavimas ar izoliavimas daugiau kaip dviem valandoms (asmenys × valandų) – vertė mažiausiai 500;
f) geriamojo vandens, elektros, dujų ar telefono paslaugų teikimo nutraukimas daugiau kaip dviem valandoms
(asmenys × valandų) – vertė mažiausiai 1 000.
3. Tiesioginė žala aplinkai:
a) nuolatinė ar ilgalaikė žala sausumos buveinėms:
i) 0,5 ha ar daugiau teisės aktais saugomos buveinės, svarbios aplinkos apsaugos arba gamtos išsaugojimo
požiūriu;
ii) 10 ha ar daugiau plačiau paplitusio tipo buveinės, įskaitant žemės ūkio paskirties žemę;
b) didelė ar ilgalaikė žala gėlo vandens ir jūros buveinėms:
i) 10 km ar daugiau upės ar kanalo;
ii) 1 ha ar daugiau ežero ar tvenkinio;
iii) 2 ha ar daugiau deltos;
iv) 2 ha ar daugiau jūros pakrantės ar atviros jūros;
c) didelė žala vandeningajam sluoksniui arba požeminiam vandeniui:
1 ha ar daugiau.
4. Žala turtui:
a) žala turtui objekte, kuri sudaro bent 2 000 000 EUR;
b) žala turtui už objekto ribų, kuri sudaro bent 500 000 EUR.
5. Žala kitoje valstybėje
Visos didelės avarijos, tiesiogiai susijusios su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, kurių padariniai jaučiami už
tos valstybės narės teritorijos ribų.
II. Komisijai turėtų būti pranešama apie avarijas arba vos neįvykusias avarijas, kurios, valstybių narių nuomone, yra
techniniu požiūriu ypač svarbios didelių avarijų prevencijai, jų pasekmių ribojimui ir kurios neatitinka pirmiau pateiktų
kiekybinių kriterijų.
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VII PRIEDAS
ATITIKTIES LENTELĖ
Direktyva 96/82/EB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalis ir 3 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

3 straipsnio 12 dalis

2 straipsnio 2 dalis

—

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 9 dalis

3 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 10 dalis

3 straipsnio 5 dalis

3 straipsnio 13 dalis

3 straipsnio 6 dalis

3 straipsnio 14 dalis

3 straipsnio 7 dalis

3 straipsnio 15 dalis

3 straipsnio 8 dalis

3 straipsnio 16 dalis

—

3 straipsnio 2–7 dalys, 3 straipsnio 11 ir 12 dalys bei
3 straipsnio 17–19 dalys

4 straipsnis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a–f punktai ir
h punktas

—

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos g punktas ir
2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

—

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalies a–g punktai

7 straipsnio 1 dalies a–g punktai

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 4 dalis a–c punktai

—

7 straipsnio 4 dalies d punktas

7 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

—

8 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

7 straipsnio 1a dalis

8 straipsnio 2 dalies a punktas

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 3 dalis

—

—

8 straipsnio 3 dalis

—

8 straipsnio 4 dalis

—

8 straipsnio 5 dalis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

9 straipsnio 1 ir 2 dalys
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Direktyva 96/82/EB
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Ši direktyva

—

9 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

—

9 straipsnio 3 dalis

10 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 6 dalis

9 straipsnio 5 dalis

10 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 6 dalis

—

—

10 straipsnio 4 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies a ir b punktai

12 straipsnio 1 dalies a ir b punktai bei 12 straipsnio
2 dalis

11 straipsnio 1 dalies c punktas

12 straipsnio 1 dalies c punktas

11 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 3 dalis

11 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 4 ir 5 dalys

11 straipsnio 4 dalis

12 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa

11 straipsnio 4a dalis

12 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

11 straipsnio 5 dalis

12 straipsnio 7 dalis

11 straipsnio 6 dalis

12 straipsnio 8 dalis

12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1a dalis

—

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnio 3 dalis

—

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

14 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas ir
14 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antras sakinys

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos pirmas ir trečias
sakiniai

14 straipsnio 2 dalies antros pastraipos paskutinis sakinys

13 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antras sakinys

14 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

14 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmas sakinys

—

14 straipsnio 1 dalies antras sakinys

13 straipsnio 2 dalis

14 straipsnio 3 dalis

13 straipsnio 3 dalis

14 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalies pirmas sakinys

14 straipsnio 2 dalies b punktas

13 straipsnio 4 dalies antras ir trečias sakiniai

22 straipsnio 3 dalies pirma ir antra pastraipos

13 straipsnio 5 dalis

15 straipsnio 1 dalis

13 straipsnio 6 dalis

14 straipsnio 2 dalies c punktas
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Direktyva 96/82/EB
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Ši direktyva

—

15 straipsnio 2–7 dalys

14 straipsnio 1 dalis

16 straipsnis

14 straipsnio 2 dalis

17 straipsnis

15 straipsnio 1 dalies a–d punktai

18 straipsnio 1 dalies a–d punktai ir 18 straipsnio 2 dalies
pirma pastraipa

15 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

18 straipsnio 1 dalies e punktas ir 18 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

18 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

15 straipsnio 3 dalis

18 straipsnio 4 dalis

16 straipsnis

6 straipsnio 1 dalis

—

6 straipsnio 2 ir 3 dalys

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 ir 2 dalys

18 straipsnio 2 dalies a punktas

20 straipsnio 4 dalis

18 straipsnio 2 dalies b ir c punktai

20 straipsnio 7 dalis

18 straipsnio 3 dalis

20 straipsnio 11 dalis

—

20 straipsnio 3, 5, 6, 8, 9 ir 10 dalys

19 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 1 dalis

19 straipsnio 1a dalies pirma pastraipa

21 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

19 straipsnio 1a dalies antra pastraipa

21 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

21 straipsnio 4 dalis

19 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

21 straipsnio 6 dalis

19 straipsnio 3 dalis

21 straipsnio 7 dalis

—

21 straipsnio 5 dalis

19 straipsnio 4 dalis

21 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

22 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

22 straipsnio 2 dalis

20 straipsnio 2 dalis

—

—

23 straipsnis

—

24 straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

25 straipsnis

21 straipsnio 2 dalis

21 straipsnio 5 dalis

22 straipsnis

27 straipsnis

23 straipsnis

32 straipsnis

24 straipsnis

31 straipsnis

25 straipsnis

33 straipsnis
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Direktyva 96/82/EB
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Ši direktyva

26 straipsnis

34 straipsnis

—

26 straipsnis ir 28–30 straipsniai

—

I priedo įžanginės dalys

I priedo įvadinės dalies 1–5 punktai

I priedas, I priedo pastabų 1–3 pastabos

I priedo įvadinės dalies 6–7 punktai

—

I priedo 1 dalis

I priedo 2 dalis

I priedo 1 dalis, 1 dalies pastabų 1–6 pastabos

I priedas, I priedo pastabų 13–18 pastabos

I priedo 1 dalis, 1 dalies pastabų 7 pastaba

I priedas, I priedo pastabų 20 pastaba

—

I priedas, I priedo pastabų 7 pastaba

I priedo 2 dalis

I priedo 1 dalis

I priedo 2 dalis, 2 dalies pastabų 1 pastaba

I priedas, I priedo pastabų 1, 5 ir 6 pastabos

I priedo 2 dalis, 2 dalies pastabų 2 pastaba

I priedas, I priedo pastabų 8–10 pastabos

I priedo 2 dalis, 2 dalies pastabų 3 pastaba

I priedas, I priedo pastabų 11.1, 11.2 ir 12 pastabos

I priedo 2 dalis, 2 dalies pastabų 4 pastaba

I priedas, I priedo pastabų 4 pastaba

II priedo I–III dalys

II priedo 1–3 punktai

II priedo IV dalies A punktas

II priedo 4 punkto a papunktis

—

II priedo 4 punkto a papunkčio i–iii punktai

II priedo IV dalies B punktas

II priedo 4 punkto b papunktis

—

II priedo 4 punkto c papunktis

II priedo IV dalies C punktas

II priedo 4 punkto d papunktis

II priedo V dalies A–C punktai

II priedo 5 punkto a–c papunkčiai

II priedo V dalies D punktas

—

—

II priedo 5 punkto d papunktis

III priedo įvadinė pastraipa ir a–b punktai

III priedo įžanginė pastraipa ir a punktas
8 straipsnio 1 ir 5 dalys

III priedo c punkto i–iv papunkčiai

III priedo b punkto i–iv papunkčiai

III priedo c punkto v–vii papunkčiai

III priedo b punkto v–vii papunkčiai

IV priedas

IV priedas

V priedo 1 punktas

V priedo 1 dalies 1 punktas

V priedo 2 punktas

—

V priedo 3–5 punktai

V priedo 1 dalies 2–4 punktai

V priedo 6 punktas

V priedo 2 dalies 1 punktas

V priedo 7–8 punktai

V priedo 1 dalies 5 punktas

—

V priedo 1 dalies 6 punktas

V priedo 9–10 punktai

V priedo 2 dalies 2–3 punktai
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Ši direktyva

V priedo 11 punktas

V priedo 1 dalies 7 punktas

—

V priedo 2 dalies 4 punktas

VI priedo I dalis

VI priedo I dalis

VI priedo II dalis

VI priedo II dalis

—

VII priedas

