
Zákon o prevenci závažných havárií –
plánované změny

Změna v chemické legislativě (Nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a
směsí – nařízení CLP) vyvolalo změny v oblasti prevence závažných havárií. Nová klasifikace látek a
směsí (podle CLP) vyvolala potřebu upravit směrnici SEVESO II, která se prevencí závažných havárií
zabývá.

V r.  2012 byla  přijata  směrnice 2012/18/EU o kontrole  nebezpečí  závažných havárií  s  přítomností
nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES, která se označuje
SEVESO III. Tato směrnice začne platit 1. června 2015. 

SEVESO III – přijato 2012, začne platit 1. 6. 2015

Změny v     SEVESO III (zdroj: důvodová zpráva k     novému zákonu):

 přizpůsobení přílohy č. 1 směrnice SEVESO III novému systému klasifikace chemických
látek  a  směsí  (je  potřeba  provést  sladění  pro celou  řadu  kategorií  nebezpečnosti
nebezpečných látek, což je problematické v oblasti toxicity), 

 dochází k rozšíření působnosti směrnice na pevninské podzemní zásobníky plynu,

 dochází k zavedení výslovné kategorizace závodů v závislosti na množství nebezpečných
látek či směsí v nich umístěných,

 Evropské komisi se svěřuje pravomoc iniciovat vynětí některé z nebezpečných látek či
směsí zahrnutých do přílohy č. 1 z působnosti této směrnice v případě, kdy se domnívá,
že tato látka či směs nemůže způsobit riziko závažné havárie,

 rozvíjejí se ustanovení o povinnosti členských států zajistit náležité informování veřejnosti,
která by mohla být přímo dotčena účinky případných závažných havárií,

 doplňuje  se  podrobnější  úprava  požadavků  na  zapojení  dotčené  veřejnosti  do
rozhodovacích procesů týkajících se plánování nových objektů, jejich podstatných změn a
rozvojových aktivit v okolí objektů,

 upřesňují  se  ustanovení  o  kontrole  dodržování  povinností  v objektech  spadajících  do
působnosti SEVESO směrnice.

Členské státy EU musí do 31. května 2015 uvést své právní předpisy do
souladu s novou směrnicí Seveso III.

V návaznosti  na  změny  evropské  legislativy  vzniká  nový  zákon  o  prevenci  závažných  havárií  a
prováděcí právním předpisy. V současné době je návrh zákona včetně důvodové zprávy uveřejněný
v Knihovně připravované legislativy. Zásadní změny se budou týkat současné přílohy č. 1 zákona,
dále  bude  věnována  větší  pozornost  tzv.  „domino  efektům“,  upraví  se  procesy  posuzování  a
aktualizace dokumentů souvisejících s prevencí závažné havárie. 

Předpokládá se, že podniky zařazené pod působnost zákona o prevenci
závažné havárie budou muset provést nové zařazení svého objektu a upravit

bezpečnostní dokumentaci s ohledem na nový zákon.

Podrobnosti o konkrétních změnách Vám zde budou uveřejněny v průběhu
ledna 2015.


