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I
(Законодателни актове)

ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2012/18/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 4 юли 2012 година
относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за
изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета
(текст от значение за ЕИП)

гражданите, обществата и околната среда. Следователно е
необходимо да се гарантира, че съществуващото високо
ниво на защита най-малко ще се запази или ще се
повиши.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Евро
пейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

(3)

Директива 96/82/ЕО изигра важна роля за намаляването
на вероятността и последствията от такива аварии, като
доведе до по-добро ниво на защита в Съюза. При прераз
глеждане на посочената директива стана ясно, че броят на
големите аварии е останал стабилен. Въпреки че като цяло
действащите разпоредби са подходящи за целта, необ
ходими са известни промени, за да се засили още
повече нивото на защита, особено по отношение на пред
отвратяването на големи аварии. Същевременно устано
вената от Директива 96/82/ЕО система следва да бъде
адаптирана към промените в системата на Съюза за класи
фикация на вещества и смеси, обхванати от посочената
директива. Освен това някои други разпоредби следва да
бъдат изяснени и актуализирани.

(4)

Поради това е уместно Директива 96/82/ЕО да бъде
заменена, за да се осигури поддържане и по-нататъшно
подобряване на съществуващото ниво на защита чрез
подобряване на ефикасността и ефективността на
разпоредбите и, където е възможно — чрез намаляване
на ненужната административна тежест посредством рацио
нализиране или опростяване, при условие че не се заст
рашават безопасността и защитата на околната среда и
човешкото здраве. В същото време новите разпоредби
следва да са ясни, последователни и лесни за разбиране,
за да се спомогне подобряването на прилагането и
контрола, като същевременно нивото на защита на
човешкото здраве и околната среда остане най-малко
същото или се подобри. Комисията следва да си
сътрудничи с държавите членки в областта на практи
ческото прилагане на настоящата директива. Това сътруд
ничество следва да обхваща, inter alia, областта на само
класификацията на вещества и смеси. Когато е целесъоб
разно, заинтересовани лица, като представители на
промишлеността, работници и неправителствени органи
зации, които насърчават защитата на човешкото здраве
или опазването на околната среда, следва да участват в
прилагането на настоящата директива.

след предаване на проекта на законодателния акт на нацио
налните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и
социален комитет (1),
след консултация с Комитета на регионите,
в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),
като имат предвид, че:
(1)

Директива 96/82/ЕО на Съвета от 9 декември 1996 г.
относно контрола на опасностите от големи аварии,
които включват опасни вещества (3) установява правила
за предотвратяването на големи аварии, които могат да
бъдат причинени от определени промишлени дейности,
и за ограничаването на последствията от тях за човека и
за околната среда.

(2)

Големите аварии често имат тежки последствия, както е
известно от случаи като Seveso, Bhopal, Schweizerhalle,
Enschede, Toulouse и Buncefield. Освен това, въздей
ствието може да засегне територии отвъд националните
граници. Това подчертава необходимостта от осигуряване
на предприемането на подходящи предпазни действия за
осигуряване на високо ниво на защита в целия Съюз за

(1) ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 138.
(2) Позиция на Европейския парламент от 14 юни 2012 г. и решение на
Съвета от 26 юни 2012 г.
(3) ОВ L 10, 14.1.1997 г., стр. 13.
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(5)

Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на
Обединените нации за трансграничните последствия от
промишлените аварии, която бе одобрена от името на
Съюза с Решение 98/685/ЕО на Съвета от 23 март
1998 г. относно сключването на Конвенцията за транс
граничните последствия от промишлените аварии (1),
предвижда мерки относно предотвратяването на, готов
ността за и реагирането при промишлени аварии, които
могат да причинят трансгранични последствия, както и
относно международното сътрудничество в тази област.
Директива 96/82/ЕО въвежда Конвенцията в рамките на
законодателството на Съюза.

(6)

Големите аварии могат да имат трансгранични послед
ствия, а екологичната и икономическата цена на
авариите се понася не само от засегнатото предприятие,
но и от съответните държави членки. По тази причина е
необходимо да се разработят и приложат мерки за
безопасност и намаляване на риска с оглед предотвра
тяване на възможни аварии, намаляване на риска от
възникване на аварии и свеждане до минимум на въздей
ствието им, в случай че такива възникнат, като по този
начин се създаде възможност за гарантиране на високо
ниво на защита в целия Съюз.

(7)

Разпоредбите на настоящата директива се прилагат, без да
се накърняват разпоредбите на правото на Съюза относно
здравословните и безопасни условия на труд и работната
среда, и по-специално без да се накърнява Директива
89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за
въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на
безопасността и здравето на работниците на работното
място (2).

(8)

Някои промишлени дейности следва да се изключат от
обхвата на настоящата директива, при условие че са
предмет на друго законодателство на равнището на
Съюза или на национално равнище, което осигурява
равностойно ниво на защита. Комисията следва да
продължи да проверява дали в действащата регулаторна
рамка няма значителни пропуски, по-специално по
отношение на нови и възникващи рискове от други
дейности, както и от определени опасни вещества, и ако
е подходящо, да представи законодателно предложение за
преодоляване на тези пропуски.
В приложение I към Директива 96/82/ЕО са посочени
опасните вещества, попадащи в нейния обхват, inter alia
чрез позоваване на някои разпоредби от Директива
67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. за сближа
ването на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби относно класификацията, опаковането и
етикетирането на опасни вещества (3), както и Директива
1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
31 май 1999 г. за сближаване на законовите, подзако
новите и административните разпоредби на държавитечленки относно класифицирането, опаковането и етикети
рането на опасни препарати (4). Директиви 67/548/ЕИО и

(9)

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

ОВ
ОВ
ОВ
ОВ

L 326, 3.12.1998 г., стр. 1.
L 183, 29.6.1989 г., стр. 1.
196, 16.8.1967 г., стр. 1.
L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.
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1999/45/ЕО бяха заменени с Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етике
тирането и опаковането на вещества и смеси (5), с който
бе въведена в Съюза Глобалната хармонизирана система за
класифициране и етикетиране на химикали, която е
възприета на международно равнище, в рамките на струк
турата на Организацията на обединените нации (ООН). С
посочения регламент бяха въведени нови класове и
категории на опасност, които само частично съответстват
на тези, използвани съгласно посочените отменени
директиви. Въпреки това някои вещества или смеси не
следва да се класифицират по тази система поради
липса на критерии в тази рамка. Поради това приложение
I към Директива 96/82/ЕО следва да бъде изменено с цел
съгласуването му с посочения регламент, като в същото
време се запази съществуващото ниво или допълнително
се повиши нивото на защита, предвидено в посочената
директива.
(10)

За целите на класифицирането на подобрения биогаз
следва да се взема предвид всяко разработване на
стандарти в рамките на Европейския комитет по стандар
тизация (CEN).

(11)

Възможно е да възникнат нежелани последствия от съгла
суването с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и с последващи
адаптирания към този регламент, имащи отношение към
класификацията на вещества и смеси. Въз основа на
критерии, включени в настоящата директива, Комисията
следва да оцени дали са налице опасни вещества, които не
представляват значителна опасност за авария, независимо
от тяхната класификация като опасни вещества, и ако е
подходящо, да внесе законодателно предложение за
изключване на съответното опасно вещество от обхвата
на настоящата директива. Оценката следва да започне
бързо, особено след промяната на класификацията на
дадено вещество или смес, за да се избегнат ненужните
тежести за операторите и компетентните органи в
държавите членки. Изключения от обхвата на настоящата
директива не следва да възпират държавите членки да
запазват или въвеждат по-строги мерки за защита.

(12)

Операторите следва да имат общо задължение да вземат
всички необходими мерки за предотвратяване на големи
аварии, за облекчаване на последствията от тях и за пред
приемане на мерки по възстановяване. Когато в предпри
ятията съществуват опасни вещества над определени коли
чества, операторът следва да предостави на компетентния
орган достатъчно информация, която да му позволи да
идентифицира предприятието, съществуващите опасни
вещества и потенциалните опасности. Операторът също
следва да изготви и когато това се изисква от нацио
налното право, да изпрати до компетентния орган
политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА),
установяваща цялостния подход и мерки на оператора
за контролиране на опасностите от големи аварии, вклю
чително подходящи системи за управление на безопас
ността. Когато операторите установяват и оценяват
опасности от големи аварии, следва да се обърне
внимание и на опасните вещества, които могат да се
образуват по време на големи аварии в дадено пред
приятие.

(5) ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
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(13)

Обикновено Директива 2004/35/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно
екологичната отговорност по отношение на предотвратя
ването и отстраняването на екологичните щети (1) се
прилага при екологични щети, причинени от големи
аварии.

(14)

За намаляване на риска от „ефекти на доминото“, когато
дадени предприятия са разположени по определен начин
или толкова близо едно до друго, че вероятността от
големи аварии се увеличава или последствията от тях се
засилват, операторите следва да си сътрудничат за обмена
на подходяща информация и за информирането на
обществеността, включително информиране на съседни
предприятия, които могат да бъдат засегнати.

(15)

За да покаже, че всичко необходимо е било направено за
предотвратяване на големи аварии и за подготовка на
аварийни планове и мерки за справяне с тях, операторът
следва, в случая на предприятия, в които има опасни
вещества в значителни количества, да предостави на
компетентния орган информация под формата на доклад
за безопасност. Този доклад следва да съдържа
подробности за предприятието, за съществуващите
опасни вещества, за инсталацията или складови съоръ
жения, за възможните сценарии за големи аварии и за
анализа на риска, за мерките за предотвратяване и интер
венция и за наличните системи на управление, с цел пред
отвратяване и намаляване на риска от големи аварии и
осигуряване на възможност да се предприемат необхо
димите стъпки за ограничаване на последствията от тях.
Рискът от големи аварии би могъл да се увеличи поради
вероятността от природни бедствия, свързани с разполо
жението на предприятието. Това следва да бъде
разгледано по време на подготовката на сценарии за
големи аварии.

(16)

С оглед готовността за извънредни ситуации при пред
приятия, където има опасни вещества в значителни коли
чества, е необходимо да се създадат вътрешни и външни
аварийни планове и да се създадат процедури за осигу
ряване на необходимите проверка и преразглеждане по
отношение на тези планове, както и на тяхното
прилагане в случай на голяма авария или вероятност за
такава. Трябва да се провеждат консултации с персонала
на предприятието относно вътрешния авариен план и
заинтересованата общественост следва да има възможност
да предостави мнението си относно външния авариен
план. Възможно е отдаването на подизпълнител да
окаже въздействие върху безопасността на предприятието.
Държавите членки следва да изискват от операторите да
вземат това предвид, когато съставят ППГА, доклад за
безопасност или вътрешен авариен план.

(17)

Когато разглеждат избора на подходящи оперативни
методи, включително методите за мониторинг и
контрол, операторите следва да вземат предвид достъпната
информация относно най-добрите практики.

(18)

За да се осигури по-голяма защита на жилищни райони,
значително използвани обществени места и околната
среда, включително райони от особен природозащитен
интерес или с по-голяма уязвимост, е необходимо поли
тиките за използването на земята или останалите
съответни политики, прилагани в държавите членки, да

(1) ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56.
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гарантират подходящи разстояния между такива райони и
предприятия, пораждащи такива опасности, а когато става
дума за изградени вече предприятия, при необходимост да
се прилагат допълнителни технически мерки, така че
рискът за хората или околната среда да се поддържа на
приемливо ниво. При вземането на решения следва да се
има предвид достатъчно информация за рисковете и
технически консултации по отношение на тези рискове.
Когато е възможно, с цел намаляване на админист
ративната тежест, особено за малките и средните пред
приятия, процедурите и мерките следва да се интегрират
с такива съгласно друго релевантно законодателство на
Съюза.
(19)

Следва да бъдат подобрени нивото и качеството на инфор
мацията за обществеността, за да се насърчи достъпът до
информация за околната среда съгласно Конвенцията на
Икономическата комисия към Организацията на обеди
нените нации за достъпа до информация, участието на
обществеността в процеса на вземането на решения и
достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда
(Орхуската конвенция), която бе одобрена от името на
Съюза с Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари
2005 г. за сключване от името на Европейската общност
на Конвенцията за достъп до информация, участие на
обществеността в процеса на вземане на решения и
достъп до правосъдие по екологични въпроси (2). Поспециално лицата, които е възможно да бъдат засегнати
от големи аварии, следва да получават достатъчно инфор
мация, която да им позволи да предприемат правилни
действия в такъв случай. Държавите членки следва да
предоставят информация за това къде може да се открие
информация относно правата на лицата, засегнати от
големи аварии. Информацията, която се предоставя на
обществеността, следва да бъде формулирана по ясен и
разбираем начин. В допълнение към активното пре
доставяне на информация, без да се налага обществеността
да отправя искане за това и без да се изключват други
форми на разпространение, тази информация също следва
да е постоянно налична по електронен път и да се
поддържа актуална. В същото време следва да има
подходящи мерки за защита на поверителността поради
опасенията (наред с други съображения), свързани със
сигурността.

(20)

Начинът на управление на информацията следва да е в
съответствие с инициативата за Обща информационна
система за околната среда (SEIS), въведена със
съобщение на Комисията от 1 февруари 2008 г.,
озаглавено „За Обща информационна система за
околната среда (SEIS)“. Той също следва да е в съот
ветствие с Директива 2007/2/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване
на инфраструктура за пространствена информация в Евро
пейската общност (INSPIRE) (3) и нейните правила за
прилагане, насочени към даване на възможност за
споделяне на пространствена информация за околната
среда между организации от публичния сектор и към
допълнително улесняване на достъпа на обществеността
до пространствена информация из целия Съюз. Инфор
мацията следва да се съхранява в публично достъпна
база данни на равнището на Съюза, което ще улесни
също мониторинга и докладването на изпълнението.

(2) ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1.
(3) ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.
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(21)

В съответствие с Орхуската конвенция е необходимо заин
тересованата общественост да участва реално във
вземането на решения, за да има възможност да изрази
становището и опасенията си, които може да са от
значение за тези решения, а органът за вземане на
решения да взема предвид тези становища и опасения,
като по този начин да се постигне по-голяма отчетност
и прозрачност на процеса на вземане на решения и да се
допринесе за обществената осведоменост по въпросите,
свързани с околната среда, и за обществена подкрепа за
взетите решения.

(22)

За да се осигури вземането на адекватни мерки за
реагиране при голяма авария, операторът следва
незабавно да информира компетентния орган и да
предаде необходимата му информация, за да може да
оцени въздействието на аварията върху човешкото здраве
и околната среда.

(23)

Местните органи са заинтересовани от предотвратяването
на големи аварии и облекчаването на последствията от
тях и могат да изиграят важна роля. Това следва да се
взема предвид от държавите членки при прилагането на
настоящата директива.

(24)

За да се улесни обменът на информация и да се пред
отвратят бъдещи аварии от сходно естество, държавите
членки следва да изпращат информация на Комисията
относно големите аварии, настъпили на тяхна територия,
така че Комисията да може да анализира произтичащите
опасности и да въведе система за разпространението на
съответната информация, най-вече относно големите
аварии и извлечените поуки от тях. Този обмен на
информация следва да обхваща също и „квазиаварии“,
които държавите членки считат, че са от особен
технически интерес за предотвратяването на големи
аварии и ограничаването на последствията от тях.
Държавите членки и Комисията следва да се стремят
информацията, съдържаща се в информационните
системи, създадени с цел обмен на информация за
сериозни аварии, да бъде пълна.

(25)

(26)

Държавите членки следва да определят компетентните
органи, отговорни за осигуряване на спазването от
страна на операторите на техните задължения. Компе
тентните органи и Комисията следва да си сътрудничат
в дейности в подкрепа на прилагането на изискванията,
като разработване на подходящи указания и обмен на
най-добри практики. С цел намаляване на админист
ративната тежест, когато е възможно, задълженията за
предоставяне на информация следва да се интегрират с
такива съгласно друго приложимо законодателство на
Съюза.

Държавите членки следва да осигурят предприемане от
компетентните органи на необходимите мерки в случай
на несъответствия с настоящата директива. С цел осигу
ряване на ефективно прилагане и контрол следва да има
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система за инспекции, включително програма за редовни
периодични инспекции и извънредни инспекции. Когато е
възможно, инспекциите следва да се координират с такива
съгласно друго законодателство на Съюза, включително
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от
промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването) (1), когато е целесъобразно. Държавите
членки следва да гарантират, че разполагат с достатъчен
брой персонал, притежаващ уменията и квалификациите,
необходими за ефективното осъществяване на инспек
циите. Компетентните органи следва да оказват
подходящо съдействие посредством инструменти и
механизми за обмен на опит и консолидиране на
знания, включително на равнището на Съюза.

(27)

За да се вземе под внимание техническото развитие,
правомощието да приема актове в съответствие с член
290 от Договора за функционирането на Европейския
съюз трябва да бъде делегирано на Комисията във
връзка с измененията на приложения от II до VI с
оглед адаптирането им спрямо техническия прогрес. От
особена важност е по време на подготвителната си
работа Комисията да проведе подходящи консултации,
включително на експертно равнище. При подготвянето и
съставянето на делегирани актове Комисията следва да
осигури едновременно, своевременно и подходящо
предаване на съответните документи на Европейския
парламент и на Съвета.

(28)

За да се осигурят еднакви условия за прилагане на
настоящата директива, на Комисията следва да се пре
доставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия
следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент
(ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите
правила и принципи относно реда и условията за
контрол от страна на държавите членки върху упражня
ването на изпълнителните правомощия от страна на
Комисията (2).

(29)

Държавите членки следва да установят правила относно
санкциите, приложими при нарушаване на националните
разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и да
осигурят тяхното привеждане в изпълнение. Тези санкции
следва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи.

(30)

Тъй като целите на настоящата директива, а именно да
осигури високо ниво на защита на човешкото здраве и
околната среда, не могат да бъдат постигнати в достатъчна
степен от държавите членки и поради това могат да бъдат
постигнати по-добре на равнище на Съюза, Съюзът има
право да предприеме мерки в съответствие с принципа на
субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Евро
пейския съюз. В съответствие с принципа на пропорцио
налност, уреден в същия член, настоящата директива не
надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(1) ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
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В съответствие със Съвместната политическа декларация
на държавите членки и Комисията от 28 септември
2011 г. относно обяснителните документи (1) държавите
членки са се задължили уведомяването за мерките им за
транспониране в обосновани случаи да бъде придру
жавано от един или повече документи, в които се
обяснява връзката между елементите на директивата и
съответстващите им части от националните инструменти
за транспониране. По отношение на настоящата директива
законодателят смята, че предоставянето на тези документи
е обосновано.
Директива 96/82/ЕО следователно следва да се измени и
впоследствие да се отмени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

L 197/5

ж) съхраняването на газ в подземни депа в морето, включващо
както депа изключително за съхранение, така и депа, където
се извършват и проучване и експлоатация на минерали, вклю
чително въглеводороди;
з) депа за отпадъци, включително подземно съхраняване на
отпадъци.
Без да се засягат букви д) и з) от първа алинея, подземните депа
за съхранение на газ на брега в геоложки формации, водоеми,
солни каверни и изоставени мини и химическа и термична
обработка и складиране, свързани с тези операции, които
включват опасни вещества, както и действащи съоръжения за
обезвреждане на промишлени и миннодобивни отпадъци, вклю
чително хвостохранилища или шламохранилища, съдържащи
опасни вещества, са включени в обхвата на настоящата
директива.

Предмет
Настоящата директива има за цел предотвратяването на големи
аварии, които включват опасни вещества, и ограничаването на
последствията от тях за човека и за околната среда, с оглед
осигуряване на високо ниво на защита в целия Съюз по един
последователен и ефективен начин.
Член 2
Обхват
1.
Настоящата директива се
определени в член 3, параграф 1.
2.

прилага

за

предприятия,

Настоящата директива не се прилага за:

а) военни предприятия, инсталации или складови съоръжения;
б) опасности, дължащи се на йонизираща радиация, породена от
вещества;
в) превоза на опасни вещества и пряко свързаното с него
междинно временно складиране по време на превоз по
пътища, железопътни линии, вътрешни водни пътища, море
или въздух извън предприятията, обхванати от настоящата
директива, включително товарене, разтоварване и превоз до
или от друго превозно средство на докове, кейове или
разпределителни станции;
г) превоза на опасни вещества по тръбопроводи, включително
съответните помпени/компресорни станции извън предпри
ятията, обхванати от настоящата директива;
д) експлоатацията, по-специално проучванията, извличането и
обработката, на минералите в мините и кариерите, вклю
чително чрез сондажни отвори;

Член 3
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните опред
еления:
1. „предприятие“ означава целият район
оператора, в който има опасни вещества
инсталации, включително и общи или
руктура или дейности; предприятията
висок рисков потенциал;

под контрола на
в една или повече
свързани инфраст
са с нисък или

2. „предприятие с нисък рисков потенциал“ означава пред
приятие, в което има опасни вещества в количества, равни
или надвишаващи количествата, посочени в приложение I,
част 1, колона 2 или част 2, колона 2, но по-малки от
количествата, посочени в приложение I, част 1, колона 3
или част 2, колона 3, когато е приложимо, като се използва
правилото за сумиране, посочено в бележка 4 от
приложение I;
3. „предприятие с висок рисков потенциал“ означава пред
приятие, в което има опасни вещества в количества, равни
или надвишаващи количествата, посочени в приложение I,
част 1, колона 3 или част 2, колона 3, когато е приложимо,
като се използва правилото за сумиране, посочено в бележка
4 от приложение I;
4. „съседно предприятие“ означава предприятие, което е
разположено в такава близост до друго предприятие,
която увеличава опасността или последствията от голяма
авария;
5. „ново предприятие“ означава:

е) проучване и експлоатация в морски райони на минерали,
включително въглеводороди;
(1) ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

а) предприятие, което влиза в експлоатация или е
построено на или след 1 юни 2015 г.; или
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б) действаща площадка, която попада в обхвата на
настоящата директива, или предприятие с нисък рисков
потенциал, което към или след 1 юни 2015 г. поради
изменения на инсталациите или дейностите, довели до
промяна на неговия списък на опасни вещества, се
превръща в предприятие с висок рисков потенциал или
обратно;
6. „съществуващо предприятие“ означава предприятие, което
към 31 май 2015 г. попада в обхвата на Директива
96/82/ЕО и от 1 юни 2015 г. попада в обхвата на
настоящата директива без изменение на класификацията
му като предприятие с нисък рисков потенциал или пред
приятие с висок рисков потенциал;
7. „друго предприятие“ означава действаща площадка, която
попада в обхвата на настоящата директива, или предприятие
с нисък рисков потенциал, което се превръща в предприятие
с висок рисков потенциал или обратно, към или след 1 юни
2015 г. по причини, различни от посочените в точка 5;
8. „инсталация“ означава техническа единица в рамките на
предприятието, независимо на или под земното ниво, в
която се произвеждат, използват, обработват или
складират опасни вещества; тя включва цялото оборудване,
структури, тръбопроводи, машини, инструменти, частни
железопътни коловози, докове, кейове за разтоварване,
които обслужват инсталацията, пристани, складове или
подобни структури, плаващи или не, необходими за
работата на тази инсталация;
9. „оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице,
което експлоатира или осъществява контрол върху дадено
предприятие или инсталация, или в случаите, когато това се
предвижда от националното законодателство, такова лице,
на което е предоставена решаваща икономическа власт или
власт за вземане на решения върху техническата
експлоатация на предприятието или инсталацията;
10. „опасно вещество“ означава вещество или смес, обхванати в
част 1 или изброени в част 2 от приложение I, вклю
чително във форма на суровина, продукт, страничен
продукт, остатък или междинен продукт;
11. „смес“ означава смес или разтвор, състоящи се от две или
повече вещества;
12. „наличие на опасни вещества“ означава действителното или
предполагаемо наличие на опасни вещества в предприятието
или на опасни вещества, за които с основание може да се
предположи, че ще се образуват при загубата на контрол
върху процесите, включително дейностите по складиране в
някоя от инсталациите в предприятието, в количества, равни
или надвишаващи праговите количества от част 1 или част
2 от приложение I;
13. „голяма авария“ означава възникване на събитие, като
голяма емисия, пожар или експлозия, което възниква в
резултат на неконтролируеми събития в хода на дейностите
в дадено предприятие, обхванато от настоящата директива, и
води до сериозна опасност за човешкото здраве или за
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околната среда, която опасност е непосредствена или
забавена във времето, вътре или извън предприятието, и
включва едно или повече опасни вещества;

14. „опасност“ означава вътрешно свойство на опасни вещества
или физическа ситуация с възможности за нанасяне на вреда
на човешкото здраве или на околната среда;

15. „риск“ означава възможност за специфичен ефект в рамките
на специфичен период или при определени обстоятелства;

16. „складиране“ означава наличие на определено количество
опасни вещества за целите на съхранението, оставяне на
отговорно пазене или държане на склад;

17. „общественост“ означава едно или повече физически или
юридически лица и, в съответствие с националното право
или практика, техните сдружения, организации или групи;

18. „засегнатата общественост“ означава обществеността,
засегната или която е вероятно да бъде засегната от, или
която се интересува от вземането на решения за околната
среда по силата на член 15, параграф 1 от настоящата
директива; за целите на настоящото определение неправи
телствените организации, които подкрепят опазването на
околната среда и отговарят на всички изисквания на нацио
налното право, се считат за заинтересовани;

19. „инспекция“ означава всички действия, включително
посещения на място, проверки на вътрешни мерки,
системи и доклади и последващи документи, както и
всички необходими последващи действия, предприемани от
(или от името на) компетентния орган с цел проверка и
насърчаване на съгласуваността на предприятията с изиск
ванията на настоящата директива.

Член 4
Оценка на опасността от големи аварии от определено
опасно вещество
1.
При необходимост или при всяко уведомление от страна
на държава членка Комисията оценява в съответствие с параграф
2 дали на практика е невъзможно определено опасно вещество,
обхванато от част 1 или изброено в част 2 от приложение I, да
емитира материя или енергия, която би могла да причини
голяма авария както при нормални, така и при извънредни
обстоятелства, които могат разумно да бъдат предвидени.
Оценката взема предвид информацията, посочена в параграф 3,
и се основава на едно или повече от следните свойства:

а) физичната форма на опасното вещество при нормална
преработка или оперативни условия или при непланирана
загуба на съдържимо;
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б) присъщите свойства на опасното вещество, по-конкретно свър
заните с неговото разпространение при сценарий за големи
аварии, като молекулна маса и налягане на наситени водни
пари;

в) максимална концентрация на веществата в случай на смеси.

За целите на първа алинея изолацията и общото опаковане на
опасното вещество също следва, когато е целесъобразно, да се
вземат предвид, включително по-специално когато са обхванати
от специално законодателство на Съюза.

2.
Ако дадена държава членка сметне, че опасно вещество не
представлява опасност от голяма авария в съответствие с
параграф 1, тя уведомява Комисията, като предоставя и удосто
верителна документация, включително информацията, посочена
в параграф 3.
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4.
Вследствие на посочената в параграф 1 оценка Комисията
представя, ако е необходимо, законодателно предложение на
Европейския парламент и на Съвета с цел да изключи съот
ветното опасно вещество от обхвата на настоящата директива.
Член 5
Общи задължения на оператора
1.
Държавите членки трябва да осигурят задължение на
оператора да взема всички необходими мерки за предотвратяване
на големи аварии и да ограничава последствията от тях за
човешкото здраве и за околната среда.
2.
Държавите членки трябва да осигурят изискване към
оператора да доказва пред компетентния орган, посочен в член
6, по всяко време, особено за целите на инспекциите и контрола,
посочени в член 20, че е взел всички необходими мерки, уста
новени в настоящата директива.
Член 6

3.
За целите на параграфи 1 и 2 необходимата информация за
оценка на свойствата на опасното вещество, които представляват
физична опасност, опасност за здравето и опасност за околната
среда, включва:

а) изчерпателен списък от свойства, необходими за оценка на
потенциала на опасното вещество да причинява физична
вреда, вреда за здравето или околната среда;

Компетентен орган
1.
Без да се засягат отговорностите на оператора, държавите
членки създават или назначават компетентния орган или органи,
отговорни за изпълнението на задълженията, постановени в
настоящата директива („компетентния орган“), и ако е необ
ходимо, органи, които да помагат на компетентния орган на
техническо ниво. Държавите членки, които създават или
назначават повече от един компетентен орган, гарантират
цялостното координиране на процедурите за изпълнение на
техните задължения.

б) физически и химически свойства (например молекулна маса,
налягане на наситените водни пари, присъща токсичност,
точка на кипене, реактивоспособност, вискозитет, разтво
римост и други релевантни свойства);

2.
Компетентните органи и Комисията си сътрудничат в
дейности в подкрепа на изпълнението на настоящата директива,
като включват заинтересованите лица, когато е целесъобразно.

в) физични свойства и опасни за здравето свойства (например
реактивност, запалимост, токсичност съвместно с допъл
нителни фактори, като начин на атакуване на тялото, заст
рашаващо живота увреждане и дълготрайни ефекти и други
релевантни свойства);

3.
Държавите членки осигуряват приемане от страна на
компетентните органи за целите по настоящата директива на
еквивалентна информация, предавана от операторите в съот
ветствие с други релевантни законодателни актове на Съюза,
която съответства на някое от изискванията по настоящата
директива. В такива случаи компетентните органи осигуряват
спазването на изискванията по настоящата директива.

г) свойства, опасни за околната среда (например екотоксичност,
продължителност, биологично натрупване, потенциал за
разпространение на голямо разстояние в околната среда и
други релевантни свойства);

д) когато е достъпна, класификация на Съюза за веществото или
сместа;

е) информация относно специфични за веществото условия за
експлоатация (например температура, налягане и други реле
вантни условия), при които се съхранява и използва съот
ветното опасно вещество и/или може да се появи в случай
на предвидими необичайни операции или произшествия, като
например пожар.

Член 7
Уведомяване
1.
Държавите членки трябва да изискват от оператора да
изпрати на компетентния орган уведомление, съдържащо
следната информация:
а) името и/или търговското наименование на оператора и
пълния адрес на въпросното предприятие;
б) седалището на оператора и пълния му адрес;
в) името и длъжността на лицето, което отговоря за предпри
ятието, ако е различно от това в буква а);
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г) достатъчно информация, за да се установят опасните вещества
и категорията на съответните вещества или на тези, за които
има вероятност да се установят;
д) количеството и физичната форма на опасните вещества или на
съответните вещества;
е) дейността или предполаганата дейност на инсталацията или
съоръжението за складиране;
ж) непосредствената околна среда на предприятието и фактори,
които могат да причинят голяма авария или да влошат
последствията от нея, включително, когато е достъпна,
информация за съседни предприятия, както и за обекти,
които не попадат в обхвата на настоящата директива,
райони и строежи, които биха могли да бъдат източник на
или да увеличат риска или последствията от голяма авария и
от ефекта на доминото.
2.
Уведомлението или негова актуализация се изпраща до
компетентния орган в следните срокове:
а) за новите предприятия, в разумен срок преди началото на
строежа или експлоатацията или преди изменения, водещи
до промяна в списъка на опасни вещества;
б) за всички останали случаи, една година от датата, на която
настоящата директива започва да се прилага за въпросното
предприятие.
3.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако операторът вече е
изпратил уведомление до компетентния орган съгласно изиск
ванията на националното законодателство преди 1 юни
2015 г. и информацията, съдържаща се там, е в съответствие с
параграф 1 и е останала непроменена.
4.
Операторът уведомява предварително компетентния орган
за следните случаи:
а) значително увеличаване или намаляване на количеството или
значителна промяна в естеството или физичната форма на
наличното опасно вещество, както е посочено в уведомле
нието, предоставено от оператора съгласно параграф 1, или
всяка значителна промяна в процесите на употребата му;
б) изменение на предприятие или на инсталация, което би могло
да има значителни последствия върху опасностите от големи
аварии;
в) окончателното закриване на инсталацията или извеждането ѝ
от експлоатация; или
г) промени в информацията, посочена в параграф 1, буква а), б)
или в).
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Член 8
Политика за предотвратяване на големи аварии
1.
Държавите членки изискват от оператора да състави
документ в писмен вид, в който да изложи политиката си за
предотвратяване на големи аварии (ППГА) и да осигури
правилното ѝ изпълнение. ППГА има за цел осигуряване на
високо ниво на опазване на човешкото здраве и околната
среда. Политиката е пропорционална на опасностите от големи
аварии. Тя включва целите на оператора като цяло и прин
ципите на действие, ролята и отговорността на управлението,
както и ангажимента за постоянно подобряване на контрола
над опасностите от голяма авария и осигуряване на високо
ниво на защита.
2.
ППГА се съставя и когато това се изисква от националното
право, се изпраща до компетентния орган в следните срокове:
а) за новите предприятия, в разумен срок преди началото на
строежа или експлоатацията или преди изменения, водещи
до промяна в списъка на опасни вещества;
б) за всички останали случаи, една година от датата, на която
настоящата директива започва да се прилага за въпросното
предприятие.
3.
Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако операторът вече е
съставил ППГА и когато това се изисква от националното зако
нодателство, я е изпратил до компетентния орган преди 1 юни
2015 г., и информацията, съдържаща се там, е в съответствие с
параграф 1 и е останала непроменена.
4.
Без да се засяга член 11, операторът периодично прераз
глежда и когато е необходимо, обновява ППГА най-малко
веднъж на всеки пет години. Когато това се изисква от нацио
налното право, обновената ППГА се изпраща до компетентния
орган незабавно.
5.
ППГА се прилага чрез подходящи средства, структури и
безопасна система за управление, в съответствие с приложение
III, пропорционално на опасността от големи аварии и слож
ността на организацията на дейностите на предприятието. За
предприятията с нисък рисков потенциал задължението за
прилагане на ППГА може да бъде изпълнено чрез други
подходящи средства, структури и системи на управление,
пропорционални на опасността от големи аварии, като се
вземат предвид принципите, изложени в приложение III.
Член 9
Ефект на доминото
1.
Държавите членки трябва да гарантират, че компетентният
орган, като използва получената в съответствие с членове 7 и 10
информация от операторите, или вследствие на искане за допъл
нителна информация от компетентния орган, или чрез
инспекции съгласно член 20, е длъжен да идентифицира
всички предприятия с нисък или висок рисков потенциал или
групи от такива предприятия, където опасността или послед
ствията от големи аварии могат да се увеличат поради
географското положение и близостта на такива предприятия,
както и инвентара им от опасни вещества.
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2.
Когато компетентният орган разполага с допълнителна
информация към предоставената от оператора съгласно член 7,
параграф 1, буква ж), той предоставя информацията на съот
ветния оператор, ако е необходимо за прилагането на
настоящия член.

3.
Държавите членки трябва да осигурят следните
задължения на операторите на предприятията, определени в
съответствие с параграф 1:

а) да обменят подходящата информация, за да се даде
възможност на тези предприятия да вземат предвид естеството
и обхвата на цялата опасност от голяма авария в своите
ППГА, системи за управление на безопасността, доклади за
безопасност и вътрешни аварийни планове, когато е целесъоб
разно;

б) да си сътрудничат при информирането на обществеността и
съседните обекти, които не попадат в обхвата на настоящата
директива, и при предоставянето на информация на компет
ентния орган за подготовката на външни аварийни планове.

Член 10
Доклад за безопасност
1.
Държавите членки изискват от оператора на предприятие с
висок рисков потенциал да представя доклад за безопасност с
цел:

а) да покаже, че ППГА и съответната система за управление на
безопасността, необходима за прилагането на ППГА, са
въведени в действие в съответствие с информацията,
изложена в приложение III;

б) да покаже, че опасностите от големи аварии и възможните
сценарии за големи аварии са идентифицирани и че са взети
необходимите мерки за предотвратяване на такива аварии и за
ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и
за околната среда;

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

г) да покаже, че са изготвени вътрешни аварийни планове и да
доставя информация за съставяне на външен авариен план;

д) да предоставя достатъчно информация на компетентния орган,
за да му даде възможност да взема решения по отношение на
ситуирането на нови дейности или строежи около същест
вуващите предприятия.
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2.
Докладът за безопасност трябва да съдържа най-малко
данните и информацията, посочени в приложение II. В него се
посочват организациите, участвали в изготвянето на доклада.

3.
Докладът за безопасност се изпраща до компетентния
орган в следните срокове:

а) за новите предприятия, в разумен срок преди началото на
строежа или експлоатацията или преди изменения, водещи
до промяна в списъка на опасни вещества;

б) за съществуващи предприятия с висок рисков потенциал,
1 юни 2016 г.;

в) за други предприятия, в срок две години от датата, от която
настоящата директива започва да се прилага за въпросното
предприятие.

4.
Параграфи 1, 2 и 3 не се прилагат, ако операторът вече е
изпратил доклад за безопасност до компетентния орган съгласно
изискванията на националното законодателство преди 1 юни
2015 г. и информацията, съдържаща се там, е в съответствие с
параграфи 1 и 2 и е останала непроменена. За да се съобрази с
параграфи 1 и 2, операторът внася всички изменени части от
доклада за безопасност във формата, одобрена от компетентния
орган, в сроковете, посочени в параграф 3.

5.
Без да се засягат разпоредбите на член 11, операторът
периодично преразглежда и когато е необходимо, обновява
уведомлението най-малко веднъж на всеки пет години.

Операторът също преразглежда и ако е необходимо, обновява
доклада за безопасност след голяма авария в неговото пред
приятие и по всяко друго време по инициатива на оператора
или по молба на компетентния орган, когато това е оправдано
поради нови факти или нови технологични знания относно
въпросите за безопасност, включително знания, произтичащи
от анализа на аварии или, доколкото е възможно, „квазиаварии“,
както и от развитие на познанията относно оценяването на опас
ностите.

Обновеният доклад за безопасност или обновени части от него се
изпращат до компетентния орган незабавно.

6.
Преди операторът да започне строежа или експлоатацията
или в случаите, посочени в параграф 3, букви б) и в) и параграф
5 от настоящия член, компетентният орган в разумен срок от
получаването на доклада съобщава изводите си от прегледа на
доклада за безопасност на оператора и когато е целесъобразно, в
съответствие с член 19, забранява въвеждането в експлоатация
или продължителното експлоатиране на въпросното пред
приятие.
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Член 11
Изменения на инсталация, на предприятие или на
складово съоръжение
В случай на изменение на инсталация, на предприятие, на
складово съоръжение или на процес, или на естеството или
физичната форма, или количеството на опасните вещества,
което би могло да има значителни последствия за опасностите
от големи аварии или може да доведе до превръщането на пред
приятие с нисък рисков потенциал в предприятие с висок рисков
потенциал или обратно, държавите членки трябва да осигуряват
операторът да преразгледа и където е необходимо, да актуа
лизира уведомлението, ППГА, системите за управление на
безопасността и докладите за безопасност и да информира
компетентния орган за подробностите на посочената актуа
лизация преди съответното изменение.

Член 12
Аварийни планове
1.
Държавите членки осигуряват за всички предприятия с
висок рисков потенциал следните задължения:

а) операторът да състави вътрешен авариен план относно
мерките, които ще се вземат вътре в предприятието;

б) операторът да предостави на компетентния орган необхо
димата информация, за да му даде възможност да състави
външни аварийни планове;

в) определените за тази цел от държавите членки органи да
съставят външен авариен план относно мерките, които се
вземат извън предприятието, в срок две години от получа
ването от оператора на необходимата информация съгласно
буква б).

2.
Операторите спазват задълженията, установени в параграф
1, букви а) и б), в следните срокове:

а) за новите предприятия, в разумен срок преди началото на
експлоатацията или преди изменения, водещи до промяна в
списъка на опасни вещества;

б) за съществуващи предприятия с висок рисков потенциал, до
1 юни 2016 г., освен ако вътрешният авариен план е
изготвен съгласно изискванията на националното законода
телство преди тази дата и информацията, съдържаща се в
него, както и информацията, посочена в параграф 1, буква
б), е в съответствие с настоящия член и е останала непро
менена;

в) за други предприятия, в срок от две години от датата, на
която настоящата директива започва да се прилага за
въпросното предприятие.

3.
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Аварийните планове се изготвят със следните цели:

а) да се ограничават и контролират произшествията, така че да
се сведе до минимум въздействието и да се ограничи вредата
за човешкото здраве, за околната среда и за имуществото;
б) да се прилагат необходими мерки за защита на човешкото
здраве и на околната среда от въздействието на големи
аварии;
в) да се съобщава необходимата информация на обществеността
и на засегнатите служби или органи в района;
г) да се осигури възстановяване и почистване на околната среда
след голяма авария.
Аварийните планове съдържат информацията, посочена в
приложение IV.
4.
Държавите членки трябва да гарантират, че вътрешните
аварийни планове, предвидени в настоящата директива, се
изготвят след обсъждане с персонала, който работи в предпри
ятието, включително със съответния персонал, който работи по
дългосрочни договори за подизпълнителство.
5.
Държавите членки гарантират, че на засегнатата общест
веност е предоставена навременна възможност да изрази
мнението си относно външните аварийни планове, когато те
биват изготвяни или съществено изменяни.
6.
Държавите членки трябва да осигурят, че вътрешните и
външните аварийни планове се преразглеждат, проверяват и
когато е необходимо, актуализират, съответно от операторите и
определените органи, на подходящи интервали от време, но не
по-дълги от три години. Преразглеждането отчита промените,
които са настъпили във въпросните предприятия или в
рамките на въпросните спасителни служби, новите технически
познания, както и познанията относно реагирането при големи
аварии.
По отношение на външните аварийни планове държавите членки
трябва да отчитат необходимостта да улесняват активното
сътрудничество на гражданската защита при големи аварии.
7.
Държавите членки трябва да осигурят задължение за
незабавно изпълнение на аварийните планове от оператора и
ако е необходимо, от компетентния орган, определен за тази
цел, когато настъпи голяма авария или когато настъпи некон
тролируемо събитие, което по своето естество е разумно да се
допусне, че би довело до голяма авария.
8.
Компетентният орган може да реши, като обоснове
решението си, с оглед на информацията, съдържаща се в
доклада за безопасност, да не се прилага изискването по
параграф 1 за представяне на външен авариен план.
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Член 13
Планиране на използването на земята
1.
Държавите членки осигуряват, че целите за предотвра
тяване на големи аварии и ограничаването на последствията от
такива аварии за човешкото здраве и околната среда се вземат
предвид в техните политики по отношение на използването на
земята или други свързани с това политики. Те изпълняват тези
цели чрез контрол върху:
а) местоположението на новите предприятия;
б) изменения в предприятия, обхванати от член 11;
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4.
Изискванията на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се
прилагат, без да се накърняват разпоредбите на Директива
2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на
някои публични и частни проекти върху околната среда (1),
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 27 юни 2001 г. относно оценката на последствията на някои
планове и програми върху околната среда (2) и друго съответно
законодателство на Съюза. Държавите членки могат да уредят
координирани или съвместни процедури с цел изпълняване на
изискванията на настоящия член и изискванията на посоченото
законодателство, inter alia, за избягване на дублиране на оценка
или консултации.
Член 14
Информация за обществеността

в) нови строежи, включително изграждане на транспортни
пътища, обществени места и жилищни райони в околностите
на предприятия, където ситуирането или новите строежи
могат да бъдат източник или да увеличат риска или послед
ствията от голяма авария.

1.
Държавите членки осигуряват информацията, посочена в
приложение V, да е постоянно достъпна за обществеността,
включително електронно. Информацията се актуализира, когато
е необходимо, включително в случай на изменения, обхванати от
член 11.

2.
Държавите членки гарантират, че политиката им по
отношение на използването на земята или друга подобна
политика и процедурите за прилагане на тази политика
отчитат необходимостта в дългосрочен план:

2.
За предприятия с висок рисков потенциал държавите
членки също осигуряват:

а) да поддържат безопасно отстояние между предприятията,
обхванати от настоящата директива, и жилищни райони,
обществени сгради и площи, зони за отдих и, доколкото е
възможно, големи транспортни пътища;
б) да опазват райони от особен природозащитен интерес или с
по-голяма уязвимост в околностите на предприятия, когато е
целесъобразно, чрез поддържане на безопасно отстояние или
други подходящи мерки;
в) в случая на съществуващи предприятия, да предприемат
допълнителни технически мерки в съответствие с член 5,
така че да не се увеличава рискът за човешкото здраве и
околната среда.
3.
Държавите членки осигуряват от страна на всички
компетентни органи, както и органите по планирането,
отговорни за решенията в тази област, въвеждане на
подходящи процедури за консултации с цел улесняване прила
гането на политиките, формулирани съгласно параграф 1. Проце
дурите са предназначени да осигурят наличието на достатъчно
информация от операторите относно рисковете, произтичащи от
предприятието, и на техническо становище по тези рискове, било
за всеки отделен случай, или на обща основа, при вземането на
решения.
Държавите членки осигуряват задължение на операторите на
предприятия с нисък рисков потенциал да предоставят, при
искане от страна на компетентния орган, достатъчно информация
относно рисковете, произтичащи от предприятието, необходима
за целите на планиране на използването на земята.

а) всички лица, които има вероятност да бъдат засегнати от
голяма авария, да получават редовно и в най-подходящата
форма, без да се налага да я изискват, ясна и разбираема
информация относно мерките за сигурност и за съответното
поведение в случай на голяма авария;
б) докладът за безопасност да бъде предоставян на общест
веността при поискване при условията на член 22, параграф
3; когато се прилага член 22, параграф 3, се предоставя
изменен доклад, например под формата на нетехническо
резюме, което включва като минимум обща информация
относно опасностите от големи аварии и относно потенци
алните последствия за човешкото здраве и околната среда в
случай на голяма авария;
в) списъкът с опасните вещества да се предоставя на общест
веността при поискване съгласно член 22, параграф 3.
Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно
първа алинея, буква а), включва като мимимум информацията,
посочена в приложение V. Тази информация също така се пре
доставя на всички обществени сгради и площи, включително
училища и болници, и на всички съседни предприятия в
случая на предприятия, попадащи в обхвата на член 9.
Държавите членки гарантират, че информацията се предоставя
поне на всеки пет години и се преразглежда периодично, и
когато е необходимо, се актуализира, включително в случай на
изменения, обхванати от член 11.
3.
По отношение на вероятността от голяма авария с транс
гранично въздействие, произтичаща от предприятие с висок
рисков потенциал, държавите членки предоставят достатъчно
(1) ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1.
(2) ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30.
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информация на потенциално засегнатите държави членки, за да
могат всички съответни разпоредби, съдържащи се в членове 12,
13 и в настоящия член, да се приложат, когато е възможно, от
потенциално засегнатите държави членки.
4.
Когато заинтересованата държава членка реши, че пред
приятие в близост до територията на друга държава членка не
е в състояние да създаде опасност от голяма авария отвъд
нейните граници за целите на член 12, параграф 8 и след
ователно няма нужда да представя външен авариен план
съгласно член 12, параграф 1, тя уведомява другата държава
членка за обоснованото си решение.

24.7.2012 г.

е) подробни данни за организирането на участие на общест
веността и на обществено обсъждане съгласно параграф 7 от
настоящия член.
3.
По отношение на посочените в параграф 1 конкретни
индивидуални проекти държавите членки гарантират, че в
подходящи срокове на заинтересованата общественост се предос
тавя следното:
а) в съответствие с националното законодателство, основните
доклади и становища, предадени на компетентния орган по
времето, когато заинтересованата общественост е била инфор
мирана съгласно параграф 2;

Член 15
Обществено обсъждане и участие на обществеността в
процеса на вземане на решения
1.
Държавите членки осигуряват навременна възможност на
заинтересованата общественост да даде своето становище по
конкретни индивидуални проекти, свързани със:
а) планиране на нови предприятия в съответствие с член 13;
б) значителни изменения на предприятия съгласно член 11,
когато такива изменения са предмет на задълженията, пред
видени в член 13;
в) нови строежи около предприятия, където ситуирането или
новите строежи могат да увеличат риска или последствията
от голяма авария, в съответствие с член 13.
2.
По отношение на посочените в параграф 1 конкретни
индивидуални проекти обществеността се информира чрез
публично разгласяване или други подходящи средства, вклю
чително електронни медии, ако има такива, по следните
въпроси на ранен етап от процедурата по вземане на решение
или най-късно веднага след като може разумно да се очаква
информацията да бъде предоставена:
а) предмета на конкретния проект;
б) ако случаят е такъв — факта, че проектът е предмет на
национална или трансгранична оценка на въздействието
върху околната среда или на консултации между държавите
членки в съответствие с член 14, параграф 3;
в) данни за компетентните органи, отговорни за вземането на
решение, от които може да бъде получена съответната
информация и до които могат да бъдат отправени
коментари или въпроси, и данни за графика за предаване на
коментари или въпроси;
г) същността на вероятните решения или на проекторешението,
ако има такова;
д) посочване на времето и мястото или средствата, чрез които
съответната информация ще се предостави;

б) в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на
Европейския Парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г.
за достъпа на обществеността до информация по околната
среда (1), информация, различна от посочената в параграф 2
от настоящия член, която се отнася до решението в съот
ветствие с член 8 и която се предоставя, след като заинтере
сованата общественост е била информирана в съответствие с
посочения параграф.
4.
Държавите членки осигуряват на заинтересованата общест
веност възможност да представи коментари и мнения пред
компетентния орган преди вземане на решение относно
посочен в параграф 1 конкретен индивидуален проект, както и
надлежно отчитане при вземането на решение на резултатите от
проведените обсъждания по параграф 1.
5.
Държавите членки гарантират, че когато се вземат съот
ветните решения, компетентният орган предоставя на общест
веността:
а) съдържанието на решението и основанията, на които се
базира, включително евентуални последващи актуализации;
б) резултатите от консултациите, проведени преди вземане на
решението, и обяснение за начина, по който те са взети
предвид в това решение.
6.
Когато се съставят общи планове или програми, засягащи
въпроси, посочени в параграф 1, буква а) или в), държавите
членки гарантират, че на обществеността е предоставена
навременна и действителна възможност да участват в
подготовката и изменението или преразглеждането им, като
използват процедурите, установени в член 2, параграф 2 от
Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
от 26 май 2003 г. за осигуряване участието на обществеността
при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се
до околната среда (2).
Държавите членки определят обществеността, която има право
да участва за целите на настоящия параграф, включително реле
вантните неправителствени организации, отговарящи на всички
релевантни изисквания, предвидени от националното законода
телство, като изискванията за насърчаване на опазването на
околната среда.
(1) ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.
(2) ОВ L 156, 25.6.2003 г., стр. 17.
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Настоящият параграф не се прилага за планове и програми, за
които се осъществява предвидената от Директива 2001/42/ЕО
процедура на участие.
7.
Подробните условия за информиране на обществеността и
обсъждания със заинтересованата общественост се определят от
държавите членки.
Предоставят се разумни срокове за различните фази, които
позволяват достатъчно време за информиране на обществеността,
и за да може заинтересованата общественост да се подготви и да
участва ефективно при вземането на решения по околната среда,
предмет на разпоредбите на настоящия член.
Член 16
Информация, която се предоставя от оператора, и
действия, които се предприемат след голяма авария
Държавите членки трябва да осигурят изискване към оператора
да извърши следните действия веднага щом това стане възможно
след голяма авария, като съответно използва най-подходящите
средства:
а) да информира компетентния орган;
б) да предостави на компетентния органследната информация
веднага след като стане налична:
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б) събира чрез инспектиране, разследване или други подходящи
средства необходимата информация за пълния анализ на
техническите, организационните и управленските аспекти на
всяка авария;
в) предприеме подходящи действия за гарантиране операторът
да вземе необходимите предпазни мерки;
г) прави препоръки за бъдещи превантивни мерки; и
д) да информира лицата, които могат да бъдат засегнати от
състояла се авария, и когато е приложимо, относно
мерките, предприети за смекчаване на последствията.
Член 18
Информация, която следва да бъде предоставена от
държавите членки след голяма авария
1.
За целите на предотвратяване и ограничаване на послед
ствията от големи аварии държавите членки информират
Комисията за големи аварии, отговарящи на критериите от
приложение VI, които са настъпили на тяхна територия. Те
предоставят следните подробни данни:
а) държавата членка, наименованието и адреса на органа,
отговарящ за доклада;

i) условията на аварията;
б) датата, часа и мястото на аварията, включително и пълното
наименование на оператора и адреса на засегнатото пред
приятие;

ii) включените опасни вещества;
iii) наличните данни за оценяване на въздействието на
аварията върху човешкото здраве и имущество;
iv) предприетите спешни мерки;
в) да информира компетентния орган за предвидените стъпки за:
i) смекчаване на средносрочното
въздействие на аварията;

и

дългосрочното

ii) предотвратяване на повторна такава авария;
г) да актуализира предоставената информация, ако по-ната
тъшното разследване разкрие допълнителни факти, които
изменят тази информация или направените изводи.
Член 17
Действия на компетентния орган след голяма авария
След голяма авария държавите членки изискват от компетентния
орган да:
а) осигури вземането на всички спешни, средносрочни и
дългосрочни мерки, които могат да се окажат необходими;

в) кратко описание на обстоятелствата на аварията, включително
и съответните опасни вещества и непосредственото им
въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
г) кратко описание на взетите спешни мерки и непосредствените
предохранителни мерки, необходими за предотвратяване на
повторна авария;
д) резултатите от техните анализи и препоръки.
2.
Посочената в параграф 1 от настоящия член информация
се предоставя при първа възможност и най-късно една година
след датата на аварията, като се използва базата данни, посочена
в член 21, параграф 4. Когато в указания срок е възможно да
бъде предоставена единствено предварителна информация
съгласно параграф 1, буква д), за да бъде включена в базата
данни, информацията се актуализира веднага щом са достъпни
резултатите от допълнителни анализи и препоръки.
Докладването от държавите членки на информацията, посочена в
параграф 1, буква д), може да се забави, за да се даде възможност
да приключат съдебните процедури, ако такова докладване би
могло да се отрази на самите процедури.
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3.
За целите на предоставянето от държавите членки на
информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член, се
съставя формуляр под формата на актове за изпълнение. Тези
актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата
за разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.
4.
Държавите членки информират Комисията за наимено
ванието и адреса на всеки орган, който е възможно да има
съответна информация за големи аварии и който е в състояние
да консултира компетентните органи на другите държави
членки, които трябва да се намесят в случай на такава авария.
Член 19
Забрана за използване
1.
Държавите членки забраняват използването или пускането
в експлоатация на всяко предприятие, инсталация или складово
съоръжение или част от такива, където мерките, взети от
оператора за предотвратяването или намаляването на големи
аварии, са напълно недостатъчни. За тази цел държавите
членки, наред с другото, вземат предвид сериозните пропуски
при предприемането на необходимите действия, определени в
инспекционния доклад.
Държавите членки могат да забранят използването или пускането
в експлоатация на всяко предприятие, инсталация или складово
съоръжение или част от такива, ако операторът не е представил
уведомление, доклади или друга информация, изисквана според
настоящата директива в посочените срокове.
2.
Държавите членки осигуряват на операторите възможност
за обжалване на заповедта за забрана, издадена от даден
компетентен орган съгласно параграф 1, пред съответен орган,
определен от националното право и процедури.
Член 20

24.7.2012 г.

г) на обществеността е била предоставена информацията
съгласно член 14.
3.
Държавите членки трябва да осигурят обхващането на
всички предприятия в инспекционен план на национално,
регионално или местно равнище и съответно редовно прераз
глеждане и, където е целесъобразно, актуализиране на този план.
Всеки инспекционен план включва следните въпроси:
а) обща оценка на съответните проблеми във връзка с безопас
ността;
б) географския район, обхванат в инспекционния план;
в) списък на предприятията, обхванати в плана;
г) списък на групите от предприятия, при които са възможни
„ефекти на доминото“, съгласно член 9;
д) списък на предприятия, при които определени външни
рискове или източници на опасност биха могли да увеличат
риска или последствията от голяма авария;
е) процедури за редовни инспекции, включително програмите за
такива инспекции, съгласно параграф 4;
ж) процедури за извънредни инспекции съгласно параграф 6;

Инспекции
1.
Държавите членки трябва да осигурят организиране от
страна на компетентните органи на система за инспекции.
2.
Инспекциите трябва да са подходящи за вида на
въпросното предприятие. Те не трябва да зависят от получа
ването на доклада за безопасност или от друг представен
доклад. Тези инспекции трябва да са достатъчни за планирано
и систематично проверяване на използваните в предприятието
системи, независимо дали системите са от техническо, организа
ционно или управленско естество, за да се гарантира поспециално, че:
а) операторът може да покаже, че е взел подходящите мерки,
във връзка с разните дейности на предприятието, за пред
отвратяване на големи аварии;

з) разпоредби за сътрудничеството между различните инспек
ционни органи.
4.
Въз основа на инспекционните планове, предвидени в
параграф 3, компетентният орган редовно изготвя програми за
редовни инспекции за всички предприятия, включващи честотата
на посещенията на място за различните видове предприятия.
Периодът между две последователни посещения на място не
надвишава една година за предприятия с висок рисков
потенциал и три години за предприятия с нисък рисков
потенциал, освен ако компетентният орган не е разработил
програма за инспекции, основана на системно оценяване на опас
ностите от големи аварии в съответните предприятия.

б) операторът може да покаже, че е осигурил подходящи
средства за ограничаване на последствията от големи аварии
в обекта и извън обекта;

5.
Системната оценка на опасностите за засегнатите пред
приятия се основава най-малкото на следните критерии:

в) данните и информацията от доклада за безопасност или всеки
друг предоставен доклад адекватно отразяват условията в
предприятието;

а) потенциалното въздействие на съответните предприятия върху
човешкото здраве и околната среда;
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б) данните за спазването на изискванията на настоящата
директива.

2.
До 30 септември 2019 г. и на всеки четири години след
това държавите членки изпращат на Комисията доклад за прила
гането на настоящата директива.

В случаите, при които това е уместно, се вземат предвид също
съответни констатации от инспекции, проведени в изпълнение на
други законодателни актове на Съюза.

3.
За предприятия, обхванати от настоящата директива,
държавите членки предоставят на Комисията поне следната
информация:

6.
За проучване на сериозни жалби, тежки аварии и „квазиа
варии“, произшествия и случаи на неизпълнение на изискванията
се провеждат във възможно най-кратки срокове извънредни
инспекции.

7.
В рамките на четири месеца след всяка инспекция на място
компетентният орган съобщава на оператора заключенията от
инспекцията и всичките набелязани необходими действия.
Компетентният орган осигурява операторът да предприеме
всичките тези необходими действия в разумен срок от получа
ването на съобщението.

8.
Ако при дадена инспекция е констатиран важен случай на
неспазване на настоящата директива, в рамките на шест месеца се
извършва допълнителна инспекция.

9.
Когато е възможно, инспекциите се координират с
инспекции съгласно други законодателни актове на Съюза и се
съчетават, когато това е уместно.

10.
Държавите членки насърчават компетентните органи да
предоставят механизми и инструменти за обмен на опит и консо
лидиране на знания и да участват в такива механизми на
равнище на Съюза, когато е приложимо.

11.
Държавите членки трябва да осигурят предоставяне от
страна на операторите на компетентните органи на цялото необ
ходимо съдействие, за да може тези органи да извършват евен
туални инспекции и да събират всякаква информация, необ
ходима за изпълнението на техните задължения за целите на
настоящата директива, по-специално за да се даде възможност
на органите да оценят изцяло вероятността от голяма авария и
да определят размера на възможното увеличаване на вероят
ността или усложняване на обстоятелствата при голяма авария,
да се позволи подготовката на външен авариен план, както и да
се вземат предвид веществата, които поради физичната си форма,
конкретни условия или местоположение могат да пораждат
необходимост от допълнително разглеждане.

Член 21
Информационна система и обмен
1.
Държавите членки и Комисията обменят информация за
придобития опит по отношение на предотвратяването на
големи аварии и ограничаването на последствията от тях. Тази
информация се отнася по-специално до функционирането на
мерките, предвидени в настоящата директива.

а) името или търговското наименование на оператора и пълния
адрес на въпросното предприятие;
б) дейността или дейностите на предприятието.
Комисията създава и поддържа актуална база данни, съдържаща
информацията, доставена от държавите членки. Достъпът до
базата данни е ограничен до лица, които имат разрешение за
това от Комисията или компетентните органи на държавите
членки.
4.
Комисията създава и поддържа на разположение на
държавите членки база данни, съдържаща по-специално
подробности за големи аварии, които са възникнали на тери
торията на държавите членки, с цел:
а) бързо разпространяване на информацията, предоставена от
държавите членки съгласно член 18, параграфи 1 и 2,
между всички компетентни органи;
б) изпращане до компетентните органи на анализ за причините
за големи аварии и поуките, взети от тях;
в) предоставяне на информация на компетентните органи за
превантивните мерки;
г) снабдяване с информация за организациите, които са в
състояние да дадат препоръки или подходяща информация
за появата, предотвратяването и ограничаване на послед
ствията от големи аварии.
5.
Комисията приема до 1 януари 2015 г. актове за изпъл
нение, за да определи форматите за съобщаване на информа
цията, посочена в параграфи 2 и 3 от настоящия член, от
държавите членки и съответните бази данни, посочени в
параграфи 3 и 4. Тези актове за изпълнение се приемат в съот
ветствие с процедурата за разглеждане, посочена в член 27,
параграф 2.
6.

Базите данни, посочени в параграф 4, съдържат най-малко:

а) информацията, доставена от държавите членки в съответствие
с член 18, параграфи 1 и 2;
б) анализ на причините за авариите;
в) извлечените поуки във връзка с авариите;
г) превантивните мерки, необходими за предотвратяване на нови
аварии.
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Комисията публикува неповерителната част от данните.
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Член 25
Изменение на приложенията

Член 22
Достъп до информация и поверителност
1.
Държавите членки осигуряват, в интерес на прозрачността,
изискване към компетентния орган да предоставя всякаква
информация, притежавана съгласно настоящата директива, на
всяко физическо или юридическо лице, което я поиска в съот
ветствие с Директива 2003/4/ЕО.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съот
ветствие с член 26 с цел адаптиране на приложения II—VI към
техническия прогрес. Това адаптиране не води до съществени
промени в задълженията на държавите членки и операторите,
установени в настоящата директива.
Член 26
Упражняване на делегирането на правомощия

2.
Оповестяването на всяка информация, изискана съгласно
настоящата директива, включително съгласно член 14, може да
бъде отказано или ограничено от компетентния орган, ако са
изпълнени условията, посочени в член 4 от Директива
2003/4/ЕО.

3.
Оповестяването на пълната информация, посочена в член
14, параграф 2, букви б) и в), притежавана от компетентния
орган, може да бъде отказано от този компетентен орган, без
да се засяга параграф 2 от настоящия член, ако операторът е
поискал определени части от доклада за безопасността или
списъка на опасните вещества да не се разкриват поради
причините, предвидени в член 4 от Директива 2003/4/ЕО.

Компетентният орган може също да реши поради тези причини
определени части от доклада или списъка да не се разкриват. В
такива случаи и след одобрение от този компетентен орган
операторът предоставя на компетентния орган изменен доклад
или списък, в който тези части не са включени.

1.
Правомощието да приема делегирани актове се предоставя
на Комисията при спазване на условията, установени в
настоящия член.
2.
Правомощието да приема делегирани актове, посочени в
член 25, се предоставя на Комисията за срок от пет години,
считано от 13 август 2012 г. Комисията изготвя доклад
относно делегирането на правомощия най-късно девет месеца
преди края на петгодишния срок. Делегирането на правомощия
се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност,
освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят
срещу подобно продължаване не по-късно от четири месеца
преди изтичането на всеки срок.
3.
Делегирането на правомощия, посочено в член 25, може да
бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от
Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в
него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня
след публикуването на решението в Официален вестник на Евро
пейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не
засяга действителността на делегираните актове, които вече са в
сила.

Член 23
Достъп до правосъдие
Държавите членки гарантират, че:

а) всеки заявител, изискващ информация съгласно член 14,
параграф 2, буква б) или в) или член 22, параграф 1 от
настоящата директива, има възможност да изисква прераз
глеждане в съответствие с член 6 от Директива 2003/4/ЕО
на действията или бездействията на компетентен орган във
връзка с такова искане;

б) членовете на заинтересованата общественост, в съответствие
със съответната национална правна система, имат достъп до
процедурите за преразглеждане, установени в член 11 от
Директива 2011/92/ЕС, за случаите, предмет на член 15,
параграф 1 от настоящата директива.

Член 24

4.
Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията ноти
фицира акта едновременно на Европейския парламент и на
Съвета.
5.
Делегиран акт, приет съгласно член 25, влиза в сила, един
ствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са пред
ставили възражения в срок два месеца от нотифицирането на
акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди
изтичането на този срок както Европейският парламент, така и
Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят
възражения. Този срок се удължава с два месеца по искане на
Европейския парламент или на Съвета.
Член 27
Процедура на комитет
1.
Комисията се подпомага от комитета, създаден с Директива
96/82/ЕО. Той е комитет по смисъла на Регламент (ЕС)
№ 182/2011.

Насоки
Комисията може да изготвя насоки относно безопасното
отстояние и ефектите на доминото.

2.
При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5
от Регламент (ЕС) № 182/2011.
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Член 28
Санкции
Държавите членки определят санкции, приложими при
нарушения на националните разпоредби, приети съгласно
настоящата директива. Така предвидените санкции трябва да са
ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите членки ноти
фицират Комисията за тези разпоредби до 1 юни 2015 г.,
както и за всяко последващо изменение, свързано с тях, във
възможно най-кратък срок.
Член 29
Докладване и преглед
1.
До 30 септември 2020 г. и на всеки четири години след
това, въз основа на информацията, предоставяна от държавите
членки в съответствие с член 18 и член 21, параграф 2, и на
информацията, съдържаща се в базите данни, посочени в член
21, параграфи 3 и 4, и като има предвид прилагането на член 4,
Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета
доклад относно прилагането и ефективното действие на
настоящата директива, включително информация относно
големите аварии, настъпили на територията на Съюза, и
относно тяхното потенциално въздействие върху прилагането
на настоящата директива. Комисията включва в първия от тези
доклади оценка на необходимостта от изменение на обхвата на
настоящата директива. В случаите, когато това е целесъобразно,
всеки доклад може да се придружава от законодателно пред
ложение.
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Независимо от първа алинея държавите членки въвеждат в сила
законовите, подзаконовите и административните разпоредби,
необходими, за да се съобразят с член 30 от настоящата
директива в срок до 14 февруари 2014 г. Те прилагат тези
мерки от 15 февруари 2014 г.
Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Когато държавите членки приемат такива разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва
при официалното им публикуване. Условията и редът на позо
ваване се определят от държавите членки.
2.
Държавите членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
приемат в областта, уредена с настоящата директива.
Член 32
Отмяна
1.

Директива 96/82/ЕО се отменя, считано от 1 юни 2015 г.

2.
Позоваванията на отменената директива се считат за позо
вавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата
на съответствието в приложение VII.
Член 33

2.
В контекста на съответното законодателство на Съюза
Комисията може да проучи необходимостта от разглеждане на
въпроса за финансовите отговорности на оператора във връзка с
големи аварии, включително застрахователни въпроси.

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Член 34

Изменение на Директива 96/82/ЕО

Адресати

В Директива 96/82/ЕО думите „г) тежки горива“ се добавят към
заглавието „Нефтопродукти“ в част I от приложение I.
Член 31

Влизане в сила

Адресати на настоящата директива са държавите членки.
Съставено в Страсбург на 4 юли 2012 година.

Транспониране
1.
Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзако
новите и административните разпоредби, необходими, за да се
съобразят с тази директива в срок до 31 май 2015 г. Те
прилагат тези мерки до 1 юни 2015 г.

За Европейския парламент
Председател

За Съвета
Председател

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Приложение I

— Опасни вещества

Приложение II — Минимум от данни и информация, които трябва да се разглеждат в доклада за безопасността, посочен в
член 10
Приложение III — Информация, посочена в член 8, параграф 5 и член 10, за системата на управление на безопасността и
организацията на предприятието с оглед предотвратяването на големи аварии
Приложение IV — Данни и информация, вписвани в аварийните планове, предвидени в член 12
Приложение V — Информация, която се съобщава на обществеността съгласно член 14, параграф 1 и параграф 2,
буква а)
Приложение VI — Критерии за уведомяване на Комисията за голяма авария съгласно член 18, параграф 1
Приложение VII — Таблица на съответствието

24.7.2012 г.

24.7.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
Към опасните вещества, които са включени в категориите на опасност, посочени в част 1, колона 1 от настоящото
приложение, се прилагат праговете за минимални количества, посочени в част 1, колони 2 и 3.
Когато опасно вещество е включено в част 1 от настоящото приложение и също така е посочено в част 2, се прилагат
праговете за минимални количества, посочени в част 2, колони 2 и 3.
ЧАСТ 1
Категории опасни вещества
Настоящата част включва всички опасни вещества, попадащи в категориите на опасност, посочени в колона 1:
Колона 1

Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

Колона 2

Колона 3

Прагово количество (в тонове) от опасни
вещества, посочени в член 3, параграф 10 за
целите наприлагане на
Изисквания при нисък
рисков потенциал

Изисквания при висок
рисков потенциал

5

20

50

200

50

200

10

50

50

200

10

50

Раздел „Н“ – ОПАСНОСТИ ЗА ЗДРАВЕТО
Н1 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ Категория 1, всички пътища на експозиция
Н2 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ
— Категория 2, всички пътища на експозиция
— Категория 3, инхалационен път на експозиция (вж. бележка 7)
Н3 СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ — ЕДНО
КРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ
STOT SE Категория 1
Раздел „Р“ — ФИЗИЧНИ ОПАСНОСТИ
Р1а ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА (вж. бележка 8)
— Нестабилни взривни вещества или
— Взривни вещества, подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, или
— Вещества или смеси, които имат експлозивни свойства съгласно метод
А.14 от Регламент (ЕО) № 440/2008 (вж. бележка 9) и не принадлежат
към класовете на опасност органични пероксиди или самоактивиращи се
вещества и смеси
Р1б ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА (вж. бележка 8)
Взривни вещества, подклас 1.4 (вж. бележка 10)
Р2 ЗАПАЛИМИ ГАЗОВЕ
Запалими газове, категория 1 или 2
Р3а ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ (вж. бележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, категория 1 или 2, съдържащи запалими газове
категория 1 или 2, или запалими течности категория 1
Р3б ЗАПАЛИМИ АЕРОЗОЛИ (вж. бележка 11.1)
„Запалими“ аерозоли, категория 1 или 2, несъдържащи запалими газове
категория 1 или 2, или запалими течности категория 1 (вж. бележка 11.2)

150 (нетно
тегло)

500 (нетно
тегло)

5 000 (нетно
тегло)

50 000 (нетно
тегло)
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Колона 1

Категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008

24.7.2012 г.

Колона 2

Прагово количество (в тонове) от опасни
вещества, посочени в член 3, параграф 10 за
целите наприлагане на
Изисквания при нисък
рисков потенциал

Р4 ОКИСЛЯВАЩИ ГАЗОВЕ

Колона 3

Изисквания при висок
рисков потенциал

50

200

10

50

50

200

5 000

50 000

10

50

50

200

50

200

50

200

Е1 Опасни за водната среда в категория Остра опасност, категория 1 или
Хронична опасност, категория 1

100

200

Е2 Опасни за водната среда в категория Хронична опасност, категория 2

200

500

О1 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH014

100

500

О2 Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове,
категория 1

100

500

50

200

Окисляващи газове, категория 1
Р5а ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
— Запалими течности, категория 1, или
— Запалими течности, категория 2 или 3, които се държат на температура
под точката им на кипене, или
— Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, които се съхраняват при
температура над точката им на кипене (вж. бележка 12)
Р5б ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
— Запалими течности, категория 2 или 3, при които специфични условия
на експлоатация, като например високо налягане или висока темпе
ратура, могат да създадат опасност от големи аварии, или
— Други течности с пламна температура ≤ 60 °C, при които специфични
условия на експлоатация, като например високо налягане или
висока температура, могат да създадат опасност от големи аварии (вж.
бележка 12)
Р5в ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
Запалими течности, категория 2 или 3, които не са обхванати от Р5а и Р5б
Р6а САМОАКТИВИРАЩИ СЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ и ОРГАНИЧНИ
ПЕРОКСИДИ
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип А или Б, или органични
пероксиди, тип А или Б
Р6б САМОАКТИВИРАЩИ СЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ и ОРГАНИЧНИ
ПЕРОКСИДИ
Самоактивиращи се вещества и смеси, тип В, Г, Д или Е, или органични
пероксиди, тип В, Г, Д или Е
Р7 ПИРОФОРНИ ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
Пирофорни течности, категория 1
Пирофорни твърди вещества, категория 1
Р8 ОКИСЛЯВАЩИ ТЕЧНОСТИ И ТВЪРДИ ВЕЩЕСТВА
Окисляващи течности, категория 1, 2 или 3, или
Окисляващи твърди вещества, категория 1, 2 или 3
Раздел „Е“ – ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел „О“ – ДРУГИ ОПАСНОСТИ

О3 Вещества и смеси с предупреждение за опасност EUH029

24.7.2012 г.
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ЧАСТ 2
Поименно посочени опасни вещества
Колона 1

Колона 2
САS номер

(1 )

Опасни вещества

Колона 3

Прагове за минимални количества
(в тонове) за прилагането на:
Изисквания при
нисък рисков
потенциал

Изисквания при
висок рисков
потенциал

1. Амониев нитрат (вж. бележка 13)

—

5 000

10 000

2. Амониев нитрат (вж. бележка 14)

—

1 250

5 000

3. Амониев нитрат (вж. бележка 15)

—

350

2 500

4. Амониев нитрат (вж. бележка 16)

—

10

50

5. Калиев нитрат (вж. бележка 17)

—

5 000

10 000

6. Калиев нитрат (вж. бележка 18)

—

1 250

5 000

1

2

7. Арсенов пентоксид, арсенова (V) киселина и/или солите им

1303-28-2

8. Арсенов триоксид, арсениста (III) киселина и/или солите им

1327-53-3

9. Бром

7726-95-6

20

100

10. Хлор

7782-50-5

10

25

11. Никелови съединения в прахообразно, лесно за вдишване
състояние: никелов моноксид, никелов диоксид, никелов
сулфид, триникелов дисулфид, диникелов триоксид

0,1

—

1

12. Етиленимин

151-56-4

10

20

13. Флуор

7782-41-4

10

20

50-00-0

5

50

15. Водород

1333-74-0

5

50

16. Хлороводород (втечнен газ)

7647-01-0

25

250

17. Оловни алкили

—

5

50

18. Втечнени възпламеними газове, категория 1 или 2 (вклю
чително втечнен нефтен газ) и природен газ (вж. бележка
19)

—

50

200

19. Ацетилен

74-86-2

5

50

20. Етилен оксид

75-21-8

5

50

21. Пропиленоксид

75-56-9

5

50

22. Метанол

67-56-1

500

5 000

23. 4,4′-метилен бис (2-хлоранилин) и/или соли в прахо
образно състояние

101-14-4

0,01

24. Метилизоцианат

624-83-9

0,15

25. Кислород

7782-44-7

200

2 000

26. 2,4-толуол диизоцианат

584-84-9

10

100

2,6-толуол диизоцианат

91-08-7

14. Формалдехид (концентрация ≥ 90 %)
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Колона 1

24.7.2012 г.

Колона 2
САS номер (1)

Опасни вещества

Колона 3

Прагове за минимални количества
(в тонове) за прилагането на:
Изисквания при
нисък рисков
потенциал

Изисквания при
висок рисков
потенциал

75-44-5

0,3

0,75

28. Арсенов хидрид (арсин)

7784-42-1

0,2

1

29. Фосфин (фосфорен трихидрид)

7803-51-2

0,2

1

30. Серен дихлорид

10545-99-0

31. Серен триоксид

7446-11-9

27. Дихлоранхидрид на въглената киселина (фосген)

32. Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини (вкл.
ТХДД), преизчислени в ТХДД еквивалент (вж. бележка 20)

—

33. Следните КАНЦЕРОГЕНИ или смесите, съдържащи следните
канцерогени при концентрации над 5 % от теглото:

—

1
15

75
0,001

0,5

2

4-аминобифенил и/или неговите соли, бензотрихлорид,
бензидин и/или соли, бис (хлорметил) етер, хлорметил
метил етер, 1,2-диброметан, диетилсулфат, диметил
сулфат,
диметилкарбомилхлорид,
1,2-дибром-3-хлор
пропан, 1,2-диметилхидразин, диметилнитрозамин, хекса
метилфосфорен триамид, хидразин, 2-нафтиламин и/или
соли, 4-нитродифенил, и 1,3 пропанесултон
34. Нефтопродукти и алтернативни горива

—

2 500

25 000

а) бензини и лигроини;
б) керосини (включително реактивно гориво);
в) газьоли (включително дизелови горива, горива за
домашно отопление и газзьолни смеси);
г) тежки горива;
д) алтернативни горива, служещи за същите цели, със
свойства по отношение на запалимостта и опасностите
за околната среда, подобни на тези на продуктите,
посочени в букви а) – г)
35. Анхидриден амоняк

7664-41-7

50

200

36. Борен трифлуорид

7637-07-2

5

20

37. Сероводород

7783-06-4

5

20

38. Пиперидин

110-89-4

50

200

39. Бис(2-диметиламиноетил)(метил)амин

3030-47-5

50

200

40. 3-(2-етилхексилокси)пропиламин

5397-31-9

50

200

200

500

41. Смеси (*) от натриев хипохлорид, квалифицирани като
представляващи остра опасност за водната среда от
категория 1 [H400], съдържащи по-малко от 5 % активен
хлор и неквалифицирани в никоя от останалите опасни
категории в част 1 от приложение I.
_____________
(*) При условие че при отсъствието на натриев хипохлорид сместа не би
била квалифицирана като представляваща остра опасност за водната
среда от категория 1 [H400]
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Колона 1

Колона 2
САS номер (1)

Опасни вещества

Колона 3

Прагове за минимални количества
(в тонове) за прилагането на:
Изисквания при
нисък рисков
потенциал

Изисквания при
висок рисков
потенциал

42. Пропиламин (вж. бележка 21)

107-10-8

500

2 000

43. Терт-бутилов акрилат (вж. бележка 21)

1663-39-4

200

500

44. 2-метил-3-бутененитрил (вж. бележка 21)

16529-56-9

500

2 000

45. Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион (дазомет)
(вж. бележка 21)

533-74-4

100

200

46. Метилакрилат (вж. бележка 21)

96-33-3

500

2 000

47. 3-метилпиридин (вж. бележка 21)

108-99-6

500

2 000

48. 1-бром-3-хлорпропан (вж. бележка 21)

109-70-6

500

2 000

(1) CAS номерът е посочен само за информация.

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПРИЛОЖЕНИЕ I
1.

Веществата и смесите се класифицират в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

2.

Смесите се третират по същия начин като чистите вещества, при условие че остават в границите на концентрацията,
определена в съответствие със свойствата им съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 или в неговата последна
адаптация към техническия прогрес, в случай че не е изрично зададено процентно съдържание или друго описание.

3.

Изискванията за посочените по-горе количества се отнасят за всяко едно предприятие.
Количествата, които се взимат предвид при прилагането на съответните членове, са максималните количества, които
присъстват или има вероятност да присъстват във всеки един момент. Опасни вещества в дадено предприятие се
пренебрегват за целите на изчисляване на цялото съществуващо количество, само ако са в количества, равни или помалки от 2 % от съответния праг за минимално количество, и ако местоположението им в предприятието е такова, че
не би могло да породи голяма авария на друго място в същото предприятие.

4.

Следните правила, регулиращи добавянето на опасни вещества или категории опасни вещества, се прилагат, когато е
целесъобразно:
В случай на предприятие, в което никое отделно опасно вещество не присъства в количество над или равно на
съответните прагови количества, се прилага следното правило, за да се определи дали предприятието е обхванато от
съответните изисквания на настоящата директива.
Настоящата директива се прилага по отношение на предприятия с висок рисков потенциал, ако сумата:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + … е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2 от
настоящото приложение,
и QUX = съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, колона 3 или от част 2,
колона 3 от настоящото приложение.
Настоящата директива се прилага по отношение на предприятия с нисък рисков потенциал, ако сумата:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + … е по-голяма или равна на 1,
където qx = количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 1 или част 2 от
настоящото приложение,
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и QLX = съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 1, колона 2 или част 2, колона
2 от настящото приложение.
Това правило се използва за оценяване на опасностите за здравето, физичните опасности и опасностите за околната
среда. Следователно то трябва да бъде прилагано три пъти:
а) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които попадат в класификацията на остро токсични
категория 1, 2 или 3 (инхалационен път), или STOT SE Категория 1, заедно с опасни вещества, попадащи в
раздел „Н“: вписвания от Н1 до Н3 от част 1;
б) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които са взривни вещества, запалими газове, запалими
аерозоли, окисляващи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси, органични пероксиди,
пирофорни течности и твърди вещества, окисляващи течности и твърди вещества, заедно с опасни вещества,
попадащи в раздел „Р“: вписвания от Р1 до Р8 от част 1;
в) за сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които попадат в класификацията на опасни за водната среда
остра опасност от категория 1, хронична опасност от категория 1 или хронична опасност от категория 2, заедно с
опасни вещества, попадащи в раздел „Е“: вписвания Е1 и Е2 от част 1.
Съответните разпоредби на настоящата директива се прилагат, когато някоя от сумите, получени при а), б) или в), е
по-голяма или равна на 1.
5.

В случая на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но
които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие и които притежават или
могат да притежават, според условията, установени в предприятието, еквивалентни свойства по отношение на
потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-аналогичната категория или посочено опасно
вещество, попадащо в обхвата на настоящата директива.

6.

В случая на опасни вещества със свойства, които водят до повече от една класификация за целите на настоящата
директива, се прилагат съответните най-ниски прагови количества. Въпреки това за прилагането на правилото в
бележка 4 се използва най-ниското прагово количество за всяка група категории от бележка 4, букви а), б) и в),
които отговарят на въпросната класификация.

7.

Опасни вещества, които попадат в класификацията на остра токсична опасност категория 3, по орален път (H 301),
се включват в позиция Н2 ОСТРА ТОКСИЧНОСТ в случаите, когато не може да бъде установена нито класификация
остра инхалаторна токсичност, нито остра дермална токсичност, поради липсата на убедителни данни относно
инхалаторна и дермална токсичност.

8.

Класът на опасност Взривни вещества включва взривни изделия (вж. раздел 2.1 от приложение I към Регламент (ЕО)
№ 1272/2008). Ако количеството на съдържащото се в изделието взривно вещество или смес е известно, това
количество се взема предвид за целите на настоящата директива. Ако количеството на съдържащото се в
изделието взривно вещество или смес не е известно, тогава за целите на настоящата директива цялото изделие се
разглежда като взривно вещество.

9.

Провеждането на изпитване за експлозивни свойства на вещества и смеси е необходимо единствено когато по
скрининговата процедура съгласно допълнение 6, част 3 към Препоръки на ООН за превоза на опасни товари:
Ръководството за изпитвания и критерии на ООН (Ръководството за изпитвания и критерии на ООН) (1) е установена
потенциална възможност за експлозивни свойства на веществото или сместа.

10.

Ако взривни вещества от подклас 1.4 са неопаковани или преопаковани, те се вписват към Р1а, освен ако бъде
показано, че опасността все още съответства на подклас 1.4, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008.

11.1. Запалимите аерозоли са класифицирани в съответствие с Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май 1975 г.
относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолните опаковки (2) (Директива за
аерозолните опаковки). „Изключително запалимите“ и „запалимите“ аерозоли по Директива 75/324/ЕИО съответстват
на запалимите аерозоли, съответно категория 1 или 2, по Регламент (ЕО) № 1272/2008.
11.2. За да се използва тази позиция, трябва да бъде документирано, че аерозолната опаковка не съдържа нито запалим газ
категория 1 или 2, нито запалима течност категория 1.
(1) Допълнителни указания относно освобождаването от провеждане на изпитването могат да бъдат намерени в описанието на метода А.14,
вж. Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за установяване на методи на изпитване съгласно Регламент (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
(REACH) (ОВ L 142, 31.5.2008 г., стр. 1).
2
( ) ОВ L 147, 9.6.1975 г., стр. 40.
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12.

Съгласно точка 2.6.4.5 в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 течностите с точка на запалване над 35 °C
няма нужда да бъдат класифицирани в категория 3, ако се получат отрицателни резултати от продължителния тест
за горимост L 2, част III, раздел 32 от Ръководството за изпитвания и критерии на ООН. Това обаче не е валидно
при специални условия като висока температура или налягане и поради това такива течности са включени в тази
позиция.

13.

Амониев нитрат (5 000/10 000): торове, които могат да се саморазграждат
Тази позиция се отнася за сложни/съставни торове на основата на амониев нитрат (сложни/съставни торове,
съдържащи амониев нитрат с фосфат и/или калий), които могат да се саморазграждат според „UN Trough Test“
(вж. Ръководство за изпитвания и критерии на ООН, част III, подраздел 38.2) и в които азотното съдържание,
дължащо се на присъствието на амониев нитрат, е:
— между 15,75 % (1) и 24,5 % (2) (тегловни), и или с не повече от 0,4 % общо запалими/органични вещества, или с
такива, отговарящи на изискванията на приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския
парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (3),
— 15,75 % (тегловни) или по-малко и с незабранени запалими вещества.

14.

Амониев нитрат (1 250/5 000): марка за торове
Тази позиция се отнася за прости торове на базата на амониев нитрат и сложни/съставни торове на основата на
амониев нитрат, които съответстват на изискванията на приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003 и в
които азотното съдържание като резултат от амониевия нитрат е
— повече от 24,5 % (тегловни), освен за смеси от прости торове на базата на амониев нитрат с доломит, варовик
и/или калциев карбонат с чистота най-малко 90 %,
— повече от 15,75 % (тегловни) за смеси от амониев нитрат и амониев сулфат,
— повече от 28 % (4) (тегловни) за смеси от прости торове на базата на амониев нитрат с доломит, варовик и/или
калциев карбонат с чистота най-малко 90 %.

15.

Амониев нитрат (350/2 500): технически клас
Тази позиция се отнася за амониев нитрат и смеси от амониев нитрат, в които азотното съдържание, дължащо се на
присъствието на амониев нитрат, е:
— между 24,5 % и 28 % (тегловни) и които съдържат не повече от 0,4 % запалими вещества;
— повече от 28 % (тегловни) и които съдържат не повече от 0,2 % запалими вещества.
Това също се отнася за водни разтвори на амониев нитрат, в които концентрацията на амониев нитрат е повече от
80 % (тегловни).

16.

Амониев нитрат (10/50): „материали, които не отговарят на спецификациите“ и торове, неотговарящи на теста за
детонация
Отнася се за:
— материали, бракувани при производствения процес, и за амониев нитрат и смеси от амониев нитрат, прости
торове на базата на амониев нитрат и сложни/съставни торове на основата на амониев нитрат, посочени в
бележки 14 и 15, които са или са били върнати от крайния потребител на производителя, в съоръжение за
временно складиране или технологична инсталация за преработка, рециклиране или обработка за безопасна
употреба, тъй като вече не съответстват на спецификациите в бележки 14 и 15;
— торовете, посочени в бележка 13, първо тире, и бележка 14 към настоящия анекс, които не отговарят на
изискванията на приложение III-2 към Регламент (ЕО) № 2003/2003.

17.

Калиев нитрат (5 000/10 000)
Тази позиция се отнася за сложни торове на основата на калиев нитрат (под формата на гранули или микрогранули),
които имат същите опасни свойства като чистия калиев нитрат.

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

15,75 % (тегловни) азотно съдържание, дължащо се на присъствието на амониев нитрат, отговаря на 45 % амониев нитрат.
24,5 % (тегловни) азотно съдържание, дължащо се на присъствието на амониев нитрат, отговаря на 70 % амониев нитрат.
ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.
28 % (тегловни) азотно съдържание, дължащо се на присъствието на амониев нитрат, отговаря на 80 % амониев нитрат.
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Калиев нитрат (1 250/5 000)
Тази позиция се отнася за сложни торове на основата на калиев нитрат (под формата на кристали), които имат
същите опасни свойства като чистия калиев нитрат.

19.

Подобрен биогаз
За целите на прилагането на настоящата директива подобреният биогаз може да се класифицира съгласно част 2,
позиция 18 от приложение I, когато е бил обработен в съответствие с приложимите стандарти за рафиниран и
подобрен биогаз, при гарантиране на еквивалентно качество на това на природния газ, включително съдържанието
на метан, и който съдържа максимум 1 % кислород.

20.

Полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини
Количествата на полихлордибензофурани и полихлордибензодиоксини се изчисляват посредством следните коефи
циенти:
Коефициент за токсична еквивалентност (TEF), СЗО 2005

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 = тетра, Р = пента, Нх = хекса, Нр = хепта, O = окта)
Съгласно Van den Berg et al: Преоценка на коефициентите за токсична еквивалентност при хората и бозайниците за
диоксини и съединения, подобни на диоксините, Световна здравна организация, 2005 г.
21.

В случаите, когато това опасно вещество попада в категория Р5а запалими течности или Р5б запалими течности, за
целите на настоящата директива се прилагат най-ниските прагови количества.

24.7.2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Минимум от данни и информация, които трябва да се разглеждат в доклада за безопасността, посочен в
член 10
1. Информация за системата на управление и за организацията на предприятието с оглед на предотвратяването на големи
аварии.
Тази информация съдържа елементите, посочени в приложение III.
2. Представяне на околната среда на предприятието:
а) описание на предприятието и на заобикалящата го среда, включително и географското му местоположение, метео
рологични, геоложки, хидрографски условия и, ако е необходимо, историята му;
б) уточняване на вида на инсталациите и на другите дейности на предприятието, които биха могли да представляват
опасност от голяма авария;
в) въз основа на наличната информация, идентифициране на съседни предприятия, както и обекти, които не попадат в
обхвата на настоящата директива, райони и строежи, които биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или
последствията от голяма авария и от ефекта на доминото;
г) описание на районите, където може да настъпи голяма авария.
3. Описание на инсталациите:
а) описание на основните дейности и продуктите на частите от предприятието, които от гледна точка на безопасността
са значителни източници на рискове за голяма авария, и условията, при които такава голяма авария може да
възникне, заедно с описание на предлаганите превантивни мерки;
б) описание на технологичните процеси, и по-специално на работните методи; когато това е приложимо, отчитане на
наличната информация относно най-добрите практики;
в) описание на опасните вещества:
i) списък на опасните вещества, включително:
— идентифициране на опасните вещества: химично наименование, номер по САS, име според номенклатурата на
IUPAC,
— максимално количество опасни вещества, което присъства или е вероятно да присъства;
ii) физични, химични, токсикологични свойства и указания за опасностите — както непосредствени, така и забавени
във времето, за човека и околната среда;
iii) физично и химично поведение при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни условия.
4. Идентификация и анализ на рисковете от аварии и превантивни методи:
а) подробно описание на възможните сценарии за големи аварии и тяхната вероятност или условията, при които те
настъпват, включително и резюме на събитията, които могат да изиграят ролята на първопричина за такива сценарии,
и дали причините са вън или вътре в инсталацията; включително по-специално:
i) експлоатационни причини;
ii) външни причини, като например свързани с „ефекти на доминото“, обекти, които не попадат в обхвата на
настоящата директива, райони и строежи, които биха могли да бъдат източник или да увеличат риска или
последствията от голяма авария;
iii) естествени причини, например земетресения или наводнения;
б) оценката на степента и тежестта на последствията от определени големи аварии, включваща карти, снимки или,
доколкото е целесъобразно, други еквивалентни описания, показващи площи, които могат да бъдат засегнати от
такива аварии, произтичащи от предприятия;
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в) преглед на минали аварии и инциденти, при които са използвани същите вещества и процеси, отчитане на поуките,
взети от тях, и изрично позоваване на конкретни мерки, предприети за предотвратяване на такива аварии;
г) описание на техническите параметри и оборудването използвано за безопасността на инсталациите.
5. Мерки за защита и интервенция за ограничаване на последствията от голяма авария:
а) описание на инсталираното оборудване в завода за ограничаване на последствията от голяма авария за човешкото
здраве и за околната среда, включително например на системите за детекция/защита, технически съоръжения за
ограничаване на аварийно изпуснатите количества, включително чрез напръскване с водна струя, парни екрани,
съдове за аварийно улавяне или събирателни съдове, отсекателни клапани; инертизационни системи; улавяне на
водите, изпускани при пожар;
б) организиране на тревога и интервенция;
в) описание на мобилизируемите ресурси, външни и вътрешни;
г) описание на всички технически и нетехнически мерки, които имат отношение към намаляването на последствията от
голяма авария.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Информация, посочена в член 8, параграф 5 и член 10, за системата на управление на безопасността и
организацията на предприятието с оглед предотвратяването на големи аварии
За целите на прилагането на системата на оператора за управление на безопасността се вземат предвид следните елементи:
a) системата за управление на безопасността трябва да е пропорционална на опасностите, промишлените дейности и
сложността на организацията в предприятието и е основана на оценка на рисковете; тя следва да включва тази част
от системата на общото управление, която обхваща организационната структура, отговорностите, практиките, проце
дурите, процесите и средствата за определяне и прилагане на политиката за предотвратяване на големи аварии (ППГА);
б) системата за управление на безопасността разглежда следните въпроси:
i) организация и персонал — ролите и отговорностите на персонала, включен в управлението на големите опасности
на всички нива в организацията, заедно с предприетите мерки за повишаване на осведомеността относно необхо
димостта от постоянно подобрение. Определянето на необходимостта от обучение на този персонал и осъществяване
на така определеното обучение. Включването на персонала и на персонала, работещ по договор като подизпълнител,
в предприятието, които са важни от гледна точка на безопасността;
ii) идентифициране и оценка на големи опасности – приемане и прилагане на процедури за системно идентифициране
на големи опасности, възникващи при обичайна или необичайна експлоатация, включително дейности, възложени
на подизпълнители, когато това е приложимо, и оценяване на вероятността за такива опасности и тяхната сери
озност;
iii) оперативен контрол — приемане и прилагане на процедури и инструкции за безопасна експлоатация, включително
поддръжка, на съоръжения, процеси и оборудване, и за управление на аварийната сигнализация и на временните
прекъсвания на работа; отчитане на наличната информация относно най-добрите практики за наблюдение и
контрол с оглед на намаляване на риска от грешки в системата; управление и контрол на рисковете, свързани с
остаряването на оборудването, инсталирано в предприятието, и корозия; списък на оборудването на предприятието,
стратегия и методология за наблюдение и контрол на състоянието на оборудването; подходящи последващи
действия и всякакви необходими ответни мерки;
iv) управление на промените — приемане и прилагане на процедури за планиране на изменения или проектиране на
нови инсталации, процеси или складови съоръжения;
v) планиране за извънредни ситуации — приемане и прилагане на процедури за определяне на предвидими
извънредни ситуации чрез системен анализ, за изготвяне, изпитване и преразглеждане на аварийните планове за
реагиране при такива извънредни ситуации и за осигуряване на специфично обучение за съответния персонал.
Такова обучение се осигурява на целия персонал, работещ в предприятието, включително на съответния персонал,
работещ по договор за подизпълнителство;
vi) мониторинг на изпълнението — приемане и прилагане на процедури за текуща оценка за съответствие с целите,
поставени от ППГА на оператора и системата за управление на безопасността и механизмите за разследване и
коригиране в случай на несъответствие. Процедурите включват системата на оператора за докладване на големи
аварии или на „квазиаварии“, особено тези, които включват неуспешно действие на защитните мерки, както и
тяхното разследване и последващи мерки на основата на придобития опит от миналото. Процедурите също биха
могли да включват показатели за изпълнението, като показатели за ефективност по отношение на безопасността
(SPI) и/или други съответни показатели;
vii) одит и преразглеждане — приемане и прилагане на процедури за периодична систематична оценка на ППГА и
ефективността и пригодността на системата за управление на безопасността; документирано преразглеждане на
изпълнението на политиката и на системата за управление на безопасността и актуализиране от страна на
висшето ръководство на предприятието, включително отчитане и въвеждане на необходимите промени, набелязани
от одита, и преразглеждане.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Данни и информация, вписвани в аварийните планове, предвидени в член 12
1. Вътрешни аварийни планове:
а) имената или длъжностите на лицата, упълномощени да задействат процедурите за извънредни ситуации, и лицето,
отговарящо за и координиращо смекчаващи аварията дейности на обекта;
б) име или длъжност на лицето, което отговаря за свързването с органите, отговорни за външния авариен план;
в) за предвидими условия или събития, които биха могли да са от значение за възникването на голяма авария, описание
на действията, които се предприемат за контрол на условията или събитията и за ограничаване на последствията от
тях, включително и описание на оборудването за безопасност и наличните средства;
г) мерки за ограничаване на риска за лицата, които са в обекта, включително и как се дава предупреждение и
действията, които се очаква те да предприемат при получаване на предупреждение;
д) мерки за осигуряване на ранно предупреждаване за произшествието на органа, отговорен за привеждане в действие на
външния авариен план, видът на информацията, която трябва да се съдържа в първоначалното предупреждение и
мерките за предоставяне на по-подробна информация при получаването ѝ;
е) при необходимост, мерки за обучение на персонала относно задълженията, които се очаква да поеме, и по целесъоб
разност, координиране на това със службите, отговорни за извънредни ситуации извън обекта;
ж) мерки за осигуряване на помощ за смекчаващи аварията дейности извън обекта.
2. Външни аварийни планове:
a) имената или длъжностите на лицата, оправомощени да задействат процедурите за извънредни ситуации, и лицето,
отговарящо и координиращо действията извън територията на обекта;
б) мерки за получаване на ранно предупреждение за произшествия и процедури за готовност и свикване;
в) мерки за координиране на необходимите средства за прилагането на външния авариен план;
г) мерки за осигуряване на помощ за смекчаващи аварията дейности на обекта;
д) мерки за смекчаващи аварията дейности извън обекта, включително реагиране при сценарии за големи аварии, както
е посочено в доклада за безопасността, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии,
имащи въздействие върху околната среда;
е) мерки за предоставяне на специфична информация, отнасяща се до аварията, и какво поведение следва да се
възприеме, на обществеността и на евентуални съседни предприятия или обекти, които не попадат в обхвата на
настоящата директива в съответствие с член 9;
ж) мерки за предоставяне на информация на спасителните служби на други държави членки в случай на голяма авария
с възможни трансгранични последствия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Информация, която се съобщава на обществеността съгласно член 14, параграф 1 и параграф 2, буква а)
ЧАСТ 1
За всички предприятия, обхванати от настоящата директива:
1. Името или търговското наименование на оператора и пълния адрес на въпросното предприятие.
2. Потвърждение, че предприятието е в обхвата на законовите и/или административните разпоредби при прилагането на
настоящата директива и че уведомлението, посочено в член 7, параграф 1, или докладът за безопасността, посочен в
член 10, параграф 1, са били предоставени на компетентния орган.
3. Просто обяснение на дейността или дейностите в предприятието.
4. Широко разпространените имена или, в случаите на опасни вещества, включени в част 1 от приложение I, родовите
имена или класификацията на опасност на съответните опасни вещества, налични в предприятието, които могат да
причинят голяма авария, като се указват основните им опасни свойства по разбираем начин.
5. Обща информация относно начина, по който заинтересованата общественост ще бъде предупредена, когато е необ
ходимо; адекватна информация относно правилното поведение в случай на голяма авария или посочване на източника,
където тази информация може да бъде достъпна по електронен път.
6. Датата на последното посещение на място в съответствие с член 20, параграф 4 или посочване на източника, където
тази информация може да бъде достъпна по електронен път; информация относно това къде при искане може да бъде
получена по-подробна информация относно инспекцията и съответния инспекционен план, в съответствие с изиск
ванията в член 22.
7. Подробности къде може да се получи допълнителна информация в съответствие с изискванията на член 22.
ЧАСТ 2
За предприятия с висок рисков потенциал, в допълнение към информацията, посочена в част 1 от настоящото приложение:
1. Обща информация относно естеството на опасностите от големи аварии, включително и потенциалното им въздействие
върху човешкото здраве и околната среда, както и обобщена информация за основните видове сценарии за големи
аварии и мерките за контрол при такива случаи.
2. Потвърждение, че към оператора има изискване да предприеме съответните мерки на място, и по-специално да се
свърже със спасителните служби, за да се справи с големите аварии и да ограничи техните последствия.
3. Подходяща информация от външния авариен план, съставен за справяне с външните последствия от аварията. Тази
информация следва да включва препоръка за следване на инструкциите или исканията на спасителните служби по време
на авария.
4. Когато е приложимо, посочване дали предприятието е в близост до територията на друга държава членка при
възможност за голяма авария с трансгранични последствия съгласно Конвенцията на Икономическата комисия за
Европа на Обединените нации относно трансграничното влияние на промишлените аварии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Критерии за уведомяване на комисията за голяма авария съгласно член 18, параграф 1
I. За всяка голяма авария, описана в параграф 1 или която води до поне едно от последствията, описани в параграфи 2, 3,
4 и 5, трябва да се отправя уведомление до Комисията.
1. Участие на опасни вещества
Всеки пожар или експлозия, или случайно изпускане на опасни вещества в количество най-малко 5 % от съответния
праг за минимално количество, посочено в част 1, колона 3 или в част 2, колона 3 от приложение I.
2. Увреждане на хора или имущество:
a) смъртен случай;
б) шест ранени лица в самото предприятие и хоспитализирани най-малко за 24 часа;
в) едно лице извън предприятието, хоспитализирано най-малко за 24 часа;
г) повредено(и) и неизползваемо(и) в резултат на аварията жилище(а) извън предприятието;
д) евакуация или блокиране на хора на едно място за повече от два часа, като стойността (лица × часове) е наймалко 500;
е) прекъсване на питейната вода, електричеството, газа или телефонните услуги за повече от 2 часа, като стойността
(хора × часове) е най-малко 1 000.
3. Непосредствено увреждане на околната среда:
a) постоянно или дълготрайно увреждане на сухоземни местообитания:
i) най-малко 0,5 хектара или повече от дадено местообитание, значимо от гледна точка на околната среда или
опазването и защитено от законодателството;
ii) 10 хектара или повече от дадено по-широко разпростиращо се местообитание, включително селскостопанска
земя;
б) значително или дълготрайно замърсяване на питейна вода и морски местообитания:
i) на 10 км или повече от река или канал;
ii) на 1 хектар или повече от изкуствено или естествено езеро;
iii) на 2 хектара или повече от делта;
iv) на 2 хектара или повече от брегова зона или открито море;
в) значително замърсяване на водоем или подпочвени води:
на 1 хектар или повече.
4. Имуществени вреди:
a) вреди на имущество в предприятието: най-малко 2 000 000 EUR;
б) вреди на имущество извън предприятието: най-малко 500 000 EUR.
5. Трансгранични вреди
Всяка голяма авария, в която е пряко включено опасно вещество, причиняващо въздействие извън територията на
засегнатата държава членка.
II. На Комисията следва да се изпраща уведомление също за аварии или „квазиаварии“, които не отговарят на количест
вените критерии, но за които държавите членки считат, че са от особен технически интерес за предотвратяване на
големи аварии и ограничаване на последствията от тях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VII
ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
Директива 96/82/ЕО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1, първа алинея

Член 2, параграф 1 и член 3, параграфи 2 и 3

Член 2, параграф 1, втора алинея

Член 3, параграф 12

Член 2, параграф 2

—

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 8

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 9

Член 3, параграф 4

Член 3, параграф 10

Член 3, параграф 5

Член 3, параграф 13

Член 3, параграф 6

Член 3, параграф 14

Член 3, параграф 7

Член 3, параграф 15

Член 3, параграф 8

Член 3, параграф 16

—

Член 3, параграфи 2—7, 11, 12, 17, 18 и 19

Член 4

Член 2, параграф 2, първа алинея, букви от а) до е) и
буква з)

—

Член 2, параграф 2, първа алинея, буква ж) и втора алинея

—

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 6, параграф 2, букви от а) до ж)

Член 7, параграф 1, букви от а) до ж)

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 6, параграф 4

Член 7, параграф 4, букви а), б) и в)

—

Член 7, параграф 4, буква г)

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 1

—

Член 8, параграф 2, букви а) и б)

Член 7, параграф 1a

Член 8, параграф 2, буква а)

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 5

Член 7, параграф 3

—

—

Член 8, параграф 3

—

Член 8, параграф 4

—

Член 8, параграф 5

Член 8, параграфи 1 и 2

Член 9, параграфи 1 и 2
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Директива 96/82/ЕО

Настоящата директива

—

Член 9, параграф 2

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 9, параграф 2, първа алинея

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2, втора алинея

—

Член 9, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 9, параграф 4

Член 10, параграф 6

Член 9, параграф 5

Член 10, параграф 5

Член 9, параграф 6

—

—

Член 10, параграфи 4

Член 10

Член 11

Член 11, параграф 1, букви а) и б)

Член 12, параграф 1, букви а) и б) и параграф 2

Член 11, параграф 1, буква в)

Член 12, параграф 1, буква в)

Член 11, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 12, параграфи 4 и 5

Член 11, параграф 4

Член 12, параграф 6, първа алинея

Член 11, параграф 4а

Член 12, параграф 6, втора алинея

Член 11, параграф 5

Член 12, параграф 7

Член 11, параграф 6

Член 12, параграф 8

Член 12, параграф 1, първа алинея

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 1, втора алинея

Член 13, параграф 2

Член 12, параграф 1a

—

Член 12, параграф 2

Член 13, параграф 3

—

Член 13, параграф 4

Член 13, параграф 1, първа алинея

Член 14, параграф 2, първа алинея, буква а) и втора алинея,
второ изречение

Член 13, параграф 1, втора алинея, първо и трето изречение

Член 14, параграф 2, втора алинея, последно изречение

Член 13, параграф 1, втора алинея, второ изречение

Член 14, параграф 1

Член 13, параграф 1, трета алинея

Член 14, параграф 2, втора алинея, първо изречение

—

Член 14, параграф 1, второ изречение

Член 13, параграф 2

Член 14, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 4

Член 13, параграф 4, първо изречение

Член 14, параграф 2, буква б)

Член 13, параграф 4, второ и трето изречение

Член 22, параграф 3, първа и втора алинея

Член 13, параграф 5

Член 15, параграф 1

Член 13, параграф 6

Член 14, параграф 2, буква в)
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—

Член 15, параграфи 2—7

Член 14, параграф 1

Член 16

Член 14, параграф 2

Член 17

Член 15, параграф 1, букви а)—г)

Член 18, параграф 1, букви а)—г) и параграф 2, първа
алинея

Член 15, параграф 2, първа алинея

Член 18, параграф 1, буква д) и параграф 3

Член 15, параграф 2, втора алинея

Член 18, параграф 2, втора алинея

Член 15, параграф 3

Член 18, параграф 4

Член 16

Член 6, параграф 1

—

Член 6, параграфи 2 и 3

Член 17

Член 19

Член 18, параграф 1

Член 20, параграфи 1 и 2

Член 18, параграф 2, буква а)

Член 20, параграф 4

Член 18, параграф 2, букви б) и в)

Член 20, параграф 7

Член 18, параграф 3

Член 20, параграф 11

—

Член 20, параграфи 3, 5, 6, 8, 9 и 10

Член 19, параграф 1

Член 21, параграф 1

Член 19, параграф 1а, първа алинея

Член 21, параграф 3, първа алинея

Член 19, параграф 1а, втора алинея

Член 21, параграф 3, втора алинея

Член 19, параграф 2, първа алинея

Член 21, параграф 4

Член 19, параграф 2, втора алинея

Член 21, параграф 6

Член 19, параграф 3

Член 21, параграф 7

—

Член 21, параграф 5

Член 19, параграф 4

Член 21, параграф 2

Член 20, параграф 1, първа алинея

Член 22, параграф 1

Член 20, параграф 1, втора алинея

Член 22, параграф 2

Член 20, параграф 2

—

—

Член 23

—

Член 24

Член 21, паргараф 1

Член 25

Член 21, параграф 2

Член 21, параграф 5

Член 22

Член 27

Член 23

Член 32

Член 24

Член 31

Член 25

Член 33
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Член 26

Член 34

—

Членове 26, 28, 29 и 30

—

Приложение I, встъпителни параграфи

Приложение I, уводна част, параграфи 1—5

Приложение I, бележки към приложение I, бележки 1, 2
и 3

Приложение I, уводна част, параграфи 6 и 7

—

Приложение I, част 1

Приложение I, част 2

Приложение I, част 1, бележки към част 1, бележки 1—6

Приложение I, бележки към приложение I, бележки
13—18

Приложение I, част 1, бележки към част 1, бележка 7

Приложение I, бележки към приложение I, бележка 20

—

Приложение I, бележки към приложение I, бележка 7

Приложение I, част 2

Приложение I, част 1

Приложение I, част 2, бележки към част 2, бележка 1

Приложение I, бележки към приложение I, бележки 1,
5 и 6

Приложение I, част 2, бележки към част 2, бележка 2

Приложение I, бележки към приложение I, бележки 8,
9 и 10

Приложение I, част 2, бележки към част 2, бележка 3

Приложение I, бележки към приложение I, бележки 11.1,
11.2 и 12

Приложение I, част 2, бележки към част 2, бележка 4

Приложение I, бележки към приложение I, бележка 4

Приложение II, части I, II и III

Приложение II, части 1, 2 и 3

Приложение II, част IV, буква А)

Приложение II, част 4, буква а)

—

Приложение II, част 4, буква а), подточки i)—iii)

Приложение II, част IV, буква Б)

Приложение II, част 4, буква б)

—

Приложение II, част 4, буква в)

Приложение II, част IV, буква В)

Приложение II, част 4, буква г)

Приложение II, част V, букви А, Б и В

Приложение II, част 5, букви а), б) и в)

Приложение II, част V, буква Г

—

—

Приложение II, част 5, буква г)

Приложение III, встъпителен параграф и букви а) и б)

Приложение III, встъпителен параграф и буква а)
Член 8, параграфи 1 и 5

Приложение III, буква в), подточки i)—iv)

Приложение III, буква б), подточки i)—iv)

Приложение III, буква в), подточки v), vi) и vii)

Приложение III, буква б), подточки v), vi) и vii)

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V, точка 1

Приложение V, част 1, точка 1

Приложение V, точка 2

—

Приложение V, точки 3, 4 и 5

Приложение V, част 1, точки 2, 3 и 4

Приложение V, точка 6

Приложение V, част 2, точка 1

Приложение V, точки 7 и 8

Приложение V, част 1, точка 5

—

Приложение V, част 1, точка 6

Приложение V, точки 9 и 10

Приложение V, част 2, точки 2 и 3
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Приложение V, точка 11

Приложение V, част 1, точка 7

—

Приложение V, част 2, точка 4

Приложение VI, част I

Приложение VI, част I

Приложение VI, част II

Приложение VI, част II

—

Приложение VII
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