РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Дирекция “Координация на РИОСВ”

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 6
НА ДИРЕКТИВА (96/82/EC) - "СЕВЕЗО II"

ПРАВНА БЕЛЕЖКА: Този документ съдържа насоки, които разясняват прилагането на
член 9, параграф 6 на Директива (96/82/EC) - "Севезо II". Въпреки това, напомняме на
ползвателите, че текстът на Директива (96/82/EC) - "Севезо II" е единственият юридически
автентичен документ и информацията в настоящия документ не представлява юридически
съвет. Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност относно съдържанието на
настоящия документ.
Ръководството е превод на документ - “Обяснение и ръководни принципи за прилагане на
член 9, (6) на Директива (96/82/EC) - "Seveso II"”, разработен от техническа работна група
TWG 6 на ЕК.
Нито Европейската комисия, нито който и да било друг орган, действащ от името на
Комисията, не е отговорен за използване на информацията.

София, август, 2009
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Съдържание
Уводни бележки
Списък на участниците на техническа работна група TWG 6
Обяснения и ръководство
Уводни бележки
Изискванията на Директивата Севезо II (96/82/EC) влиза в сила за промишлеността и за
компетентните органи на страните-членки, които са отговорни за прилагането и
изпълнението на Директивата от 3 февруари 1999 г.
Приемането на Решение на Комисията от 26 юни 1998 за хармонизирани критерии за
освобождаване от някои задължения съгласно член 9(6) на Директивата Севезо II
представлява последната необходима стъпка за пълното прилагане на всички мерки на
Директивата и по-конкретно “правилата за освобождаване”, съгласно член 9, параграф 6.
Настоящият документ “Обяснения и ръководни принципи” е изработен от същата техническа
работна група (TWG 6) , която изработи хармонизираните критерии с цел да подпомогне подоброто разбиране както на “правилата за освобождаване от някои задължения”, така и на
хармонизираните критерии. Текстът на член 9, параграф 6 на Директивата и Решението на
Комисията също могат да бъдат намерени в настоящия документ.
По-конкретно, ръководството изяснява, че:
• Предприятие, което се възползва от правилата за освобождаване от някои задължения,
все пак попада в обхвата на Директивата Севезо II и има задължения по нея – виж §1;
• Предприятие, което се възползва от правилата за освобождаване от някои задължения, е
задължено да предостави доклад за безопасност (съдържащ ограничена информация) - виж
§4.3;
• Освобождаване от някои задължения не може да бъде дадено на базата на “активни”
мерки за безопасност, такива като напр. наличие на спринклерни инсталации – виж §4.2.
Настоящото ръководство не е законодателство. То не бива да се счита задължително и не
изключва други тълкувания на Директивата. Бих искал да благодаря на всички членове на
техническата работна група на TWG 6 (виж списъка на следващата страница) за тяхната
ангажираност и техния безценен принос към този документ - Юрген Ветиг, Председател на
техническата работна група.
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Председател на TWG 6
за DG XI.E.1
TWG 6
Председател:
Jurgen Wettig, European Commission
Секретар:
Neil Mitchison, European Commission
Членове:
Colette Clementé Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, France
John Colreavy Health & Safety Authority, Ireland
Bruno Deuster Umweltministerium Nordrhein-Westfalen, Germany
Michel Geortay Ministère de la Région Wallonne, Belgium
Hans Hagen Arbejdstilsynet, Denmark
Alda Frazão Serviço Nacional de Protecção Civil, Portugal
Barbro Köhler National Board of Occupational Safety & Health, Sweden
Tomas Langard NERIS, France
Gordon MacDonald Health & Safety Executive, UK
André Muyselaar VROM,The Netherlands
Jean-Philippe Pineau INERIS, France
Päivi Rantakoski Safety Technology Authority, Finland
Fernanda Rodrigues Serviço Nacional de Protecção Civil, Portugal
Giuseppe Romano Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Pisa, Italy
Ernst Simon Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Austria
Pehr Olof Sundh National Board of Occupational Safety & Health, Sweden
Clotilde Valleix Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, France
Roger Tregunno Department of the Environment, Transport and the Regions, UK
Andrea Young Department of the Environment, Transport and the Regions, UK
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ОБЯСНЕНИЯ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ НЯКОИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 9, ПАРАГРАФ 6 НА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА
96/82/EC ВЪРХУ КОНТРОЛА НА ОПАСНОСТИТЕ ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ С
ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
1. Въведение
Директивата на Съвета 96/82/EC от 9 декември 1996 г. върху контрола на опасностите
от големи аварии с опасни химични вещества (Директивата "СЕВЕЗО II") цели
предотвратяване на големи аварии и ограничаване на техните последици за хората и
околната среда с оглед осигуряване на високо ниво на защита в границите на общността по
ефективен и последователен начин.
Член 9 на Директивата СЕВЕЗО II изисква операторите на определени предприятия,
попадащи в обхвата на Директивата (така наречените предприятия с висок рисков потенциал,
виж раздел 3 "Обхват" за по-подробни обяснения) да разработят и да преразглеждат
периодично доклад за безопасност и да го изпращат за проверка до националните
компетентни органи, отговорни за прилагането на изискванията на Директивата.
Член 9, параграф 6 на Директивата СЕВЕЗО осигурява възможно освобождаване от
някои задължения, т.е. ограничаване на информацията в докладите за безопасност, което се
одобрява от компетентните органи на страните-членки при поискване от операторите на
предприятията с висок рисков потенциал. Този член съдържа следните клаузи:
6. а) Когато е установено, за задоволство на компетентната власт, че определени
опасни химични вещества в предприятието или в част от него са в състояние, което не
им позволява да създадат опасност от голяма авария, тогава държавата-членка може в
съответствие с посочените в буква б) критерии, да ограничи изискваната информация
относно докладите за безопасност до онези въпроси, които се отнасят до
предотвратяването на останалите опасности от големи аварии и ограничаването на
последиците от тях за човека и за околната среда.
б) Преди да започне да се прилага настоящата директива, Комисията, като
действа в съответствие с процедурата, определена в член 16 от Директива 82/501/ЕИО,
установява хармонизирани критерии за решението на компетентната власт, че
предприятието е в състояние, което не създава опасност от голяма авария по смисъла
на буква а). Буква а) не се прилага до установяването на тези критерии.
в) Държавите-членки осигуряват изпращането от компетентните власти до
Комисията на списък на въпросните предприятия, като го обосноват.
Комисията препраща списъците веднъж годишно на Комитета, посочен в член 22.
Разпоредбите на член 9, параграф 6 се стремят да избегнат ненужни административни
изисквания, в случай че определени опасни химични вещества в определено предприятие не
са в състояние да предизвикат опасност от възникване на голяма авария.
Решението отнасящо се до всяко предприятие трябва да бъде взето от компетентният
орган за всеки случай поотделно. Трябва обаче да е ясно, че освобождаването от някои
определени задължения, дадено по този параграф, се отнася само до ограничаване на
информацията, която трябва да бъде включена в доклада за безопасност и не освобождава
оператора от другите му задължения съгласно Директивата. Въпросното предприятие ще
продължи да бъде в обхвата на Директивата като предприятие с висок рисков потенциал.
Целта на настоящия документ е да осигури допълнителни обяснения и ръководни
принципи за подпомагане на тълкуването на правилата за освобождаване от някои
задължения, съдържащи се в Директивата. Ръководството не е законодателство и дотолкова,
доколкото няма задължителен характер, не изключва и други разумни тълкувания. То
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отразява тълкуването на Директивата, съгласувано
компетентните органи на страните - членки.

от

Европейската

комисия

и

2. Процедура и разписание във времето
2.1. Процедура
Процедурата, визирана в член 9, параграф 6, подпараграф (b) на Директивата СЕВЕЗО
II изисква Комисията да представи проект на списък от опасни химични вещества на
Комитета на компетентните органи (CCA) и ССА да действа като Регулаторен комитет (тип
IIIa), както е дефинирано в член 16 на Директива 82/501/EC относно опасностите от големи
аварии на определи индустриални дейности (сега известна като Директивата СЕВЕЗО I).
Този член съдържа следните разпоредби:
Член 16
1. С случаите, когато трябва да се следва процедурата, предписана от този член
въпросите ще се отнасят до комисията чрез председателя или по негова инициатива
или по молба на представител на страната-членка.
2. Представителят на комисията ще представи на комитета на компетентните
органи проект на мерки, които да се приемат. Комитетът на компетентните органи
ще предостави своето мнение върху проекта в срок, определен от председателя в
зависимост от спешността на случая. Ще се решава с мнозинство от 54 гласа, като
гласовете на страните-членки ще бъдат претегляни съгласно разпоредбите на член
148(2) от споразумението. Председателят няма право на глас.
3. a) Комисията ще предприеме мерки, които са в съответствие с мнението на
комитета на компетентните органи.
b) В случаите когато предвидените мерки не са взети в съответствие с мнението
на комитета на компетентните органи или пък са взети при отсъствието на такова
мнение, Комисията ще трябва веднага представи предложение на съвета върху
мерките, които трябва да се предприемат. Съвета ще трябва да действа с
квалифицирано мнозинство.
c) Ако съвета не започне действие в рамките на три месеца от представеното
предложение до него, предложените мерки ще бъдат приети от комисията.
2.2. Разписание във времето
Член 9, параграф 6, под-параграф (b) съдържа задълженията за приемане на
хармонизирани критерии преди прилагането на Директивата СЕВЕЗО II. Директивата
СЕВЕЗО II влезе в сила на 20-тия ден от публикуването й в Официалния вестник на
Европейските общности, т.е. на 3 февруари 1997 г. В съответствие с член 24, изпълнението
на Директивата започна от 3 февруари 1999 г., следователно от тази дата изискванията на
Директивата стават задължителни за операторите, а компетентните органи на странитечленки са задължени да осигурят прилагането и налагането на Директивата. По същото
време Директивата СЕВЕЗО I е отменена. Решението на комисията, което установява
хармонизираните критерии беше прието на 26 юни 1998 г., т.е преди 3 февруари 1999 г. То
беше публикувано в Официалния вестник на Европейските общности No L192 от 8 юли
1998 г.
2.3. Допълнения към хармонизираните критерии
Хармонизираните критерии могат да бъдат модифицирани от ССА, действаща като
регулаторен комитет съгласно член 21 на Директивата СЕВЕЗО II. Тази процедура е подобна
на описаната по-горе процедура в 2.1.
3. Обхват
Този раздел обяснява накратко обхвата на Директивата и обхвата на освобождаването
от някои задължения, т.е. по отношение на това, за кои опасни химични вещества се
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предвижда освобождаване от някои задължения. Този раздел обаче не покрива последиците
от освобождаването от някои задължения.
3.1. Общи обяснения на обхвата на Директивата СЕВЕЗО II
Обхватът на Директивата СЕВЕЗО II е свързан само с наличието на опасни химични
вещества в предприятията. Терминът “наличие на опасни химични вещества” се определя от
реалното или предвидимо наличие на подобни опасни химични вещества или наличието на
опасни химични вещества, които могат да бъдат генерирани по време на загуба на контрол
при производствения химичен процес.
Нещо повече, обхватът на Директивата СЕВЕЗО II следва подхода на двете степени,
което означава че за всяко наименовано опасно химично вещество, споменато в приложение
I, част 1 на Директивата и на всяка видова категория на опасните химични вещества и
препаратите, споменати в приложение I, част 2 съществуват две класифициращи количества
(прагове) - нисък и висок рисков потенциал.
Допуска се че опасностите, свързани с предприятието, се увеличават заедно с
увеличението на количествата на наличните опасни химични вещества в предприятието.
Следователно Директивата налага повече задължения на предприятията с висок рисков
потенциал, отколкото на предприятията с нисък рисков потенциал. Член 9 се отнася само за
предприятията с висок рисков потенциал, като тези предприятия се задължават да изготвят
доклад за безопасност. Само оператори на предприятия с висок рисков потенциал могат да
кандидатстват за освобождаване от някои задължения по член 9, параграф 6. Следователно,
първото решение, което трябва да се вземе е дали предприятието се класифицира като
предприятие с висок рисков потенциал.
За това решение трябва да се вземат пред вид всички налични опасни химични
вещества, независимо от това дали към тях ще се прилага освобождаване от някои
задължения.
3.2. Химични вещества, които могат да бъдат предмет на освобождаване от
някои задължения съгласно член 9, параграф 6
Ако предприятието е класифицирано като предприятие с висок рисков потенциал
съгласно Директивата СЕВЕЗО II, т.е налични са едно или повече опасни химични вещества
в количества равни или над количествата, изискващи прилагането на член 9, докладът за
безопасност трябва да съдържа актуализиран списък на наличните опасни химични вещества
в предприятието.
С други думи, всички налични опасни химични вещества в предприятието, които са
опасни химични вещества съгласно член 3, точка 4 на Директивата, трябва да бъдат отчетени
при класификацията, дори и ако техните количества са под на праговите стойности,
определени в приложение 1.
От тук следва, че всяко освобождаването от някои задължения може да се свърже с
всяко налично опасно химично вещество в предприятието, независимо от класифициращите
количества на Директивата. Заслужава си да се обърне внимание, че налично опасно
химично вещество в една част от предприятието, да речем една конкретна инсталация може
да отговаря на изискванията за освобождаване от някои задължения, докато същото опасно
химично вещество на друго място в предприятието може да не отговоря на тези изисквания.
4. Използвани термини в член 9, параграф 6
4.1. "... определени химични вещества..."
Този термин се отнася само до опасни химични вещества, съгласно член 3, точка 4 на
Директивата.
4.2. "са в състояние, което не им позволява да създадат опасност от голяма
авария..."
Определено химично вещество се счита, че е “в състояние, което не им позволява да
създадат опасност от голяма авария” ако отговаря на някой от общите критерии, определени
от Решение на Комисията от 26 юни, 1998 г.
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Възможно е да се докаже, че определени химични вещества са в състояние, което не им
позволява да създадат опасност от голяма авария, при условие, че са предвидени и прилагани
мерки за безопасност. Освобождаването от някои задължения обаче няма да бъде
предоставено, ако “невъзможността” разчита само на мерки, които са активни по своя
характер, такива като спринклерни или дренчерни инсталации или пожарни врати. Макар
терминът “в състояние, което не им позволява да създадат опасност от голяма авария” в
подпараграф (a) да се свързва с определени химични вещества, то се свързва и с
предприятието в подпараграф (b). Когато разглеждаме текста в под-параграф (b) е важно да
наблегнем на формулировката “в рамките на значението на под-параграф (a)". Целта на
параграф (b) е просто да заяви, че за прилагането на подпараграф (a).се изискват
хармонизирани критерии
4.3. "...ограничаване на изискваната информация в докладите за безопасност до
тези въпроси, които са свързани със предотвратяването на остатъчните опасности за
големи аварии и ограничаване на техните последици на хората и околната среда"
Освобождаването от някои задължения съгласно член 9, параграф 6 позволява на
оператора да ограничи информацията в доклада за безопасност до тези въпроси, които са
свързани с предотвратяването на остатъчните опасности от големи аварии. Терминът
“остатъчни опасности от големи аварии” може да се отнася само до онези налични опасни
химични вещества в предприятието, които са различни от химичните веществата, за които е
дадено съгласие за освобождаване от някои задължения (различни химични вещества или
същите химични вещества при други обстоятелства). Следователно, най-общо,
освобождаването от някои задължения няма да освободи оператора от задължението да
предостави доклад за безопасност.
5. Критерии
Избраният подход по-скоро е да се определят общи критерии, отколкото да се осигури
освобождаване от някои задължения за конкретни отрасли, сектори или дейности. Тези
критерии са достатъчно гъвкави, за да обхванат широк набор от производства, процеси и
опасни химични вещества в рамките на Директивата СЕВЕЗО II. Освобождаване от някои
задължения съгласно член 9, параграф 6 може да бъде разрешено ако поне един от следните
критерии е изпълнен:
5.1. Физична форма на химичното вещество
5.1.1. Критерий
Химичните вещества в твърдо състояние, за които може да бъде основателно
предвидено, че както при нормални условия, така и при необичайни условия е
невъзможно да изпуснат материя или енергия, която би могла да причини голяма
авария.
5.1.2. Обяснение
Фактът, че физическата форма на определени опасни химични вещества влияе върху
техния потенциал за голяма авария е признат в Директивата СЕВЕЗО II. Например,
позицията на съединението никел само във прахообразната инхалабилна форма в списъка на
поименно изброените опасни химични вещества в Приложение I, част 1 на Директивата
отразява факта, че в твърда форма тези съединения не са в състояние да породят опасност от
голяма авария, като въпреки това са класифицирани като токсични.
5.2 Съдържание и количества
5.2.1. Критерий
Химични вещества, опаковани или съхранявани по такъв начин и в такива
количества, при които максимално възможното изпускане при каквито и да било
обстоятелства не може да създаде риск от голяма авария..
5.2.2. Обяснение
Този критерий е приложим само ако количествата, които могат да бъдат извадени от
контейнера във всеки един момент, са незначителни и не могат да предизвикат опасност от
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голяма авария. Този критерий може да бъде приложен към склад с контейнери с такъв
размер, конструкция и съдържание, че изпускането от малък брой контейнери само по себе
си не би представлявало опасност за голяма авария, нито пък може да породи домино ефект
върху другите контейнери, при условие, че няма външна намеса, която да доведе до
изпускане съдържанието на по-голям брой контейнери.
5.3. Местоположение и количества
5.3.1. Критерий
Химични вещества в такива количества и на такова разстояние от други опасни
химични вещества (на обекта или другаде), които нито могат сами по себе си да
създадат риск от голяма авария, нито да предизвикат голяма авария с останалите
опасни химични вещества.
5.3.2. Обяснение
Голямо предприятие, състоящо се от няколко инсталации, може да има опасни
химични вещества в малки и изолирани количества, далеч от тези, които представляват
потенциална опасност от големи аварии, а също така и от опасни инсталации.
Невъзможността да предизвикат опасност от голяма авария пряко или косвено може да се
прилага към въпросните опасни химични вещества във всички моменти на тяхното наличие в
предприятието. Трябва също така да се има пред вид, че опасните химични вещества трябва
да се транспортират в рамките на предприятието и по време на транспортирането този
критерий може да е неприложим.
5.4. Класификация
5.4.1. Критерий
Химични вещества, които са класифицирани като опасни по силата на общата
класификация в приложение I, част 2 към Директива 96/82/ЕО, но които не могат да
създадат риск от голяма авария и към които следователно общата класификация е
неприложима в конкретния случай.
5.4.2. Обяснение
Тъй като класификациите по категории от Приложение I, Част 2 се базират на
характерните опасности, свързани с химичното вещество, може да има случаи, когато те не
са приложими в контекста на голямата авария. Този критерий може също да се приложи към
химично вещество, което е класифицирано като токсично, но за него опасността е
токсичност чрез поглъщане, при условие, че риска от подобна експозиция може да бъде
изключен в случай на голяма авария. Този критерий не може да бъде приложен към
химичните вещества, които са изброени в Приложение I, Част 1.
6. Приложение на освобождаването от някои задължения съгласно член 9,
параграф 6.
6.1. Молба за кандидатстване от оператора на предприятие с висок рисков
потенциал
6.1.1. Ограничения във времето за представяне и преразглеждане на докладите за
безопасност
За нови предприятия докладът за безопасност трябва да бъде изпратен на
компетентните власти в рамките на “разумно приемлив период от време” преди началото на
строителството или експлоатацията. За съществуващите предприятия и инсталации,
визирани от предишната Директива СЕВЕЗО I, докладът за безопасност трябва да бъде
изпратен до компетентните власти до 3 февруари 2001 г. За съществуващите предприятия,
които не са визирани от предишната Директива СЕВЕЗО I, докладът за безопасност трябва
да бъде предаден на компетентните власти до 3 февруари 2002 г. Докладът за безопасност
трябва да бъде преразгледан и ако е необходимо актуализиран:
• поне веднъж на 5 години или
• по инициатива на оператора или по искане на компетентните власти, за да се
обосноват с нови факти, нови технологични знания за безопасността или оценяването на
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опасностите или в случай на модификация на предприятието, инсталацията, складовата
инсталация, (химичния) процес, характера на опасните химични вещества или количествата
на опасните химични вещества.
6.1.2. Подходящо време за кандидатстване за освобождаване от някои
задължения
Операторът трябва да подаде молба за освобождаване от някои задължения до
компетентните власти в рамките на разумен срок преди изтичането на крайните срокове,
преди които той трябва да изпрати доклад за безопасност до компетентните власти. Ако
операторът желае, той може да изпрати заедно с молбата и ограничен доклад за безопасност,
който може да бъде изискван в случай, че молбата му бъде удовлетворена.
В този смисъл разумен период от време означава, че компетентните органи трябва да
имат достатъчно време да разгледат молбата, включително, ако е необходимо допълнително
изискване на информация и/или инспекции на място и следвайки решението на
компетентните власти, операторът трябва има достатъчно време да вземе пред вид това
решение, т.е. да изготви своя пълен доклад за безопасност в случай на отрицателно решение
или да отрази решението на компетентните органи в доклада за безопасност в случай на
позитивно решение (виж точка 6.4. по-долу).
В случая с ново предприятие, операторът може да предпочете да представи заедно с
молбата за освобождаване от някои задължения и ограничения доклад за безопасност. Това е
така, защото в тези случаи – противно на случаите, когато предприятието е вече в
експлоатация – въвеждането в експлоатация на ново предприятие зависи от заключенията на
компетентните власти от проверката на доклада за безопасност и становището, изпратено до
оператора.
Подаването на молбата заедно с ограничения доклад за безопасност може да бъде
подходящо и в случай на модификации на съществуващите предприятия.
6.2. Съдържание на молбата
Молбата за освобождаване от някои отговорности трябва да включва следните
подробности:
a) името и търговското име на оператора и пълния адрес на предприятието;
b) мястото на регистрация на оператора с пълния адрес;
c) има и длъжност лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието, ако е
различно от (a);
d) общо описание на дейностите на предприятието, конкретна информация, свързана с
инсталацията, за която се търси освобождаване от някои отговорности;
e) околната среда в непосредствена близост до предприятието в подробности,
адекватни на молбата за освобождаване от някои отговорности;
f) описание на опасните химични вещества, за които се иска освобождаване от някои
задължения:
1. списък на опасните химични вещества, включително
- идентификация на опасните химични вещества: химично наименование, номер по
CAS, наименование по IUPAC, класификация;
- максималните количества налични или очаквани опасни химични вещества;
2. физични, химични, токсикологични и екотоксикологични свойства;
3. физични и химични свойства при нормални и анормални условия на експлоатация
или при условия на предвидими аварии;
g) критерий или критерии, чрез които се търси освобождаване от някои задължения;
h) доказателство от страна на оператора, че критериите или критерия е приложим (за
всеки критерии);
i) ограничения на информацията в доклада за безопасност, за които се прави искане.
6.3. Препратки към доклада за безопасност
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Във всеки доклад за безопасност, за който се иска освобождаване от някои
задължения, водещи до ограничена информация, се прави препратка към решението на
компетентния орган за въпросното освобождаване.
6.4. Информация за обществеността
Страните-членки трябва да гарантират, че е осигурен достъп на обществеността, както
до доклада за безопасност, така и до информацията, която е довела до разрешаване на
оператора да ограничи информацията, съдържаща се доклада за безопасност, като се спазват
ограниченията, свързани с поверителността на информацията.
7. Задължения на компетентните власти при разрешаване на освобождаване от
някои задължения
Компетентната власт трябва да провери подадената молба и в рамките на приемлив
срок да съобщи на оператора своите заключения от проверката, ако е необходимо, след
изискването на допълнителна информация и/или след провеждането на проверка на място.
Административният акт, с който се разрешава освобождаването от някои задължения, трябва
да конкретизира за кои опасни химични вещества се отнася освобождаването, каква част от
предприятието засяга, какви са условията на продължителност и валидност на акта, и каква
информация не се изисква за доклада за безопасност.
8. Информиране на Комисията от страните-членки за списъка на предприятията,
за които се разрешава освобождаване от някои задължения; информация от комисията
до Комисията на компетентните органи (CCA)
8.1. Информиране на предприятията, за които е дадено разрешение за
освобождаване от някои задължения
Страните-членки трябва да информират комисията за разрешенията за освобождаване
от някои задължения.
Съобщението трябва да бъде направено колкото се може по-бързо след като
освобождаването е било разрешено. То трябва да съдържа следните подробности:
a) име и търговско наименование на оператора и пълен адрес на предприятието;
b) кратко общо описание на дейностите на предприятието и информация относно
инсталацията, за която е разрешено освобождаване от някои задължения;
c) конкретните опасни химични вещества, за които е разрешено освобождаването от
някои задължения;
d) причини за освобождаване от някои задължения със справка с хармонизираните
критерии.
8.2. Информация за Комисията на компетентните власти (CCA)
Комисията ще създаде база данни, съдържаща информация за разрешените
освобождаване от някои задължения, съобщени от компетентните органи на странитечленки. Комисията изпраща на страните-членки консолидиран списък на предприятията, за
които са издадени разрешения за освобождаване от някои задължения. Той ще съдържа
информацията спомената в точка 8.1.
8.3. Преглед на обхвата на Директивата СЕВЕЗО II за специалните случаи
В случай, че Комисията е информирана за случаи, в които операторите на
предприятията с висок рисков потенциал могат да докажат, че всички налични опасни
химични вещества в предприятието са в състояние, което не им позволява да създадат
опасност от голяма авария и следователно не съществува потенциал за голяма авария,
комисията ще преразгледа обхвата на Директивата СЕВЕЗО II по тези случаи и ще представи
доклад по въпроса до Комитета на компетентните органи (CCA).
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