
Priloga 5: Merila za opredelitev izpusta nevarne snovi v obratu, o katerem je treba obvestiti 

Evropsko komisijo    

 
Evropsko komisijo je treba v skladu z 22. členom te uredbe obvestiti o izpustu nevarne snovi v obratu, ki 
izpolnjuje pogoj iz 1. točke te priloge, ali ki je povzročil vsaj eno od posledic, navedenih v 2., 3., 4. ali 5. 
točki te priloge:   
 
1. količina v izpust vključene nevarne snovi je enaka ali večja od 5% količine za razvrstitev iz tretjega 
stolpca preglednice 1 ali preglednice 2 priloge 1 te uredbe,   
 
2. posledice za zdravje in premoženje ljudi:    

– smrt ene osebe, 

– najmanj šest oseb znotraj obrata poškodovanih in hospitaliziranih najmanj 24ur,  

– najmanj ena oseba zunaj obrata poškodovana in hospitalizirana najmanj 24 ur,  

– prebivališča zunaj obrata poškodovana in neuporabna,   

– evakuacija ali zadržanje oseb v notranjih prostorih za več kot dve uri, pri čemer je zmnožek števila oseb 
in števila ur evakuacije ali zadrževanja v notranjih prostorih enak ali večji od 500,  

– prekinjena oskrba s pitno vodo, elektriko, plinom ali telefonskimi storitvami za več kot dve uri, pri čemer 
je zmnožek števila tako prizadetih oseb in števila ur, kolikor traja prekinitev oskrbe, enak ali večji od 1000; 
     
3. posledice na okolju:   

a) stalna ali dolgoročna škoda za kopenske habitate, ki obsega:  

– 0,5 ha ali več habitata, zaščitenega s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave;  

– 10 ha ali več širšega območja habitata, vključno s kmetijskimi zemljišči;  

b) znatna ali dolgoročna škoda za habitate celinskih voda in morja, ki obsega:  

– 10 km ali več reke ali kanala;  

– 1 ha ali več jezera ali ribnika;  

– 2 ha ali več delte;  

– 2 ha ali več obale ali odprtega morja;  

c) znatna škoda za vodonosnik ali podzemne vode v obsegu najmanj 1 ha.  
 
4. škoda na premoženju obrata v vrednosti najmanj 2 milijona eurov ali škoda na premoženju zunaj 
obrata v vrednosti najmanj 0,5 milijona eurov;  
 
5. čezmejne posledice, kadar večja nesreča v obratu povzroči škodljive posledice zunaj območja države 
obrata.     
  
Evropsko komisijo je treba obvestiti tudi o izpustih nevarnih snovi, ki ne izpolnjujejo pogojev in meril iz 1. 
do 5. točke te priloge, vendar pa ugotovitve njihove analize vsebujejo pomembne nauke in priporočila za 
preprečevanje podobnih izpustov in zmanjševanje njihovih posledic.  

 


