
(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

27. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

I. MELLÉKLET

A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉNEK TERVE ÉS AZ ÉRINTETT NYILVÁNOSSÁGGAL
KÖZLENDŐ INFORMÁCIÓK

1. A súlyos balesetek megelőzésének terve

Az üzemeltető súlyos balesetek megelőzésére kidolgozott tervének és biztonsági irányítási rendszerének ará-
nyosnak kell lennie a hulladékkezelő létesítmény által keltett súlyos balesetveszéllyel. Végrehajtásuk céljából a
következőket kell figyelembe venni:

1) a súlyos balesetek megelőzésére kidolgozott tervnek tartalmaznia kell az üzemeltető átfogó céljait és
cselekvési elveit a súlyos balesetek kockázatainak ellenőrzése szempontjából;

2) a biztonsági irányítási rendszernek az általános irányítási rendszer részét kell képeznie, amely magában
foglalja a szervezeti struktúrát, a felelősséget, a gyakorlatot, az eljárásokat, a folyamatokat és a forráso-
kat, amelyek lehetővé teszik a súlyos balesetek megelőzésére kidolgozott terv meghatározását és végre-
hajtását;

3) a biztonsági irányítási rendszer a következőket szabályozza:

a) szervezet és személyzet – a szervezet minden szintjén a súlyos kockázatok kezelésébe bevont sze-
mélyzet szerepe és felelőssége; az ilyen személyzet szükséges képzésének meghatározása és az így
meghatározott képzés megszervezése; a személyzet és, ahol indokolt, az alvállalkozók bevonása;

b) a súlyos kockázatok azonosítása és értékelése – a szokásos és a rendellenes üzemeltetésből eredő
súlyos kockázatok szisztematikus meghatározására szolgáló eljárások elfogadása és végrehajtása,
előfordulásuk valószínűségének és súlyosságuknak a felmérése;

c) az üzemeltetés ellenőrzése – a biztonságos üzemeltetésre vonatkozó eljárások és utasítások elfoga-
dása és végrehajtása, beleértve a létesítmény karbantartását, az eljárásokat, a berendezéseket és
ideiglenes leállásokat;

d) változások kezelése – a módosítások tervezésére szolgáló eljárások elfogadása és végrehajtása, vagy
új hulladékkezelő létesítmények tervezése;
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e) vészhelyzetek tervezése – az előrelátható vészhelyzetek szisztematikus elemzéssel történő azonosí-
tására, az ilyen vészhelyzetekre való reagálás céljából vészhelyzeti tervek elkészítésére, tesztelésére
és felülvizsgálatára szolgáló eljárások elfogadása és végrehajtása;

f) teljesítmény-ellenőrzés – az üzemeltető súlyos balesetek megelőzésére kidolgozott tervében és biz-
tonsági irányítási rendszerében kitűzött céloknak való megfelelés folyamatos értékelésére szolgáló
eljárások elfogadása és végrehajtása, valamint meg nem felelés esetén rendelkezés a vizsgálati
mechanizmusokról és helyesbítési intézkedésekről. Az eljárásoknak magukban kell foglalniuk a
súlyos balesetek és kvázibalesetek üzemeltető általi jelentésének rendszerét, különösen azokét, ame-
lyek a védőintézkedések hiányosságaiból erednek, valamint e balesetek vizsgálatát és a tanulságok
levonása alapján végzett nyomon követést;

g) ellenőrzés és felülvizsgálat – a súlyos balesetek megelőzési tervének és a biztonsági irányítási rend-
szer hatékonyságának és megfelelőségének időszakonkénti szisztematikus értékelésére szolgáló eljá-
rások elfogadása és végrehajtása; a terv és a biztonsági irányítási rendszer eredményeinek a vezetés
általi, dokumentált elemzése és naprakésszé tétele.

2. Az érintett nyilvánossággal közlendő információk

1) Az üzemeltető neve és a hulladékkezelő létesítmény címe.

2) Az adatokat szolgáltató személy beosztás szerinti meghatározása.

3) Annak megerősítése, hogy a hulladékkezelő létesítményre vonatkoznak azok a szabályozások és/vagy
közigazgatási rendelkezések, amelyek végrehajtják ezen irányelvet, és adott esetben, hogy a 6. cikk
(2) bekezdésében említettekre vonatkozó információk az illetékes hatósághoz benyújtásra kerültek.

4) A telepen végzett tevékenység vagy tevékenységek világos és egyszerű magyarázata.

5) A hulladékkezelő létesítményben előforduló anyagok és készítmények közönséges neve vagy gyűjtőneve
vagy általános veszélyességi osztálya, valamint azon hulladékoké, amelyek súlyos balesetet okozhatnak,
alapvető veszélyes tulajdonságaik megjelölésével.

6) Általános információ a súlyos balesetek kockázatainak jellegéről, beleértve ezeknek a környező lakos-
ságra és a környezetre irányuló lehetséges hatásait.

7) Megfelelő információk arról, hogyan történik az érintett környező lakosság folyamatos figyelmeztetése
és tájékoztatása súlyos baleset bekövetkeztekor.

8) Megfelelő információk azokról a lépésekről, amelyeket az érintett lakosságnak meg kell tennie, és arról a
magatartásról, amelyet követnie kell súlyos baleset bekövetkeztekor.

9) Annak a követelménynek a megerősítése, amely szerint az üzemeltetőnek a telepen megfelelő intézke-
déseket kell tennie, különösen fel kell vennie a kapcsolatot a vészhelyzeti szolgálatokkal a súlyos bale-
setek kezelése és hatásaiknak a lehető legkisebbre csökkentése érdekében.

10) Hivatkozás a külső vészhelyzeti tervre, amelyet a baleset külső hatásai kezelésének érdekében készítet-
tek. Ennek a hivatkozásnak tanácsot kell megfogalmaznia arra vonatkozóan, hogy a baleset időpontjá-
ban a vészhelyzeti szolgálatok valamennyi utasítását vagy felszólítását követni kell.

11) Részletek arról, hol érhetők el további információk, figyelembe véve a nemzeti jogszabályokban meg-
állapított bizalmas jellegre vonatkozó követelményeket is.
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