
Priloga 5: Merila za opredelitev večje nesreče, o kateri se obvesti in poroča Evropski 
Komisiji 
 
(1) Evropski Komisiji se poroča o vsaki večji nesreči v obratu, kot je na primer požar, 
eksplozija ali izredni, nenačrtovani izpust nevarne snovi, ki ustreza merilu iz točke 1 
ali ki je povzročila vsaj eno od posledic, navedenih v točkah 2, 3, 4 ali 5: 
1. količina v večjo nesrečo vključene nevarne snovi je enaka ali večja od 5 % 

količine za razvrstitev iz tretjega stolpca tabele 1 ali tabele 2 priloge 1 te 
uredbe ali 

2. posledice za zdravje in premoženje ljudi, nastale ob večji nesreči, v katero so 
bile nevarne snovi neposredno vključene: 
– smrt ene osebe, 
– najmanj šest oseb znotraj obrata poškodovanih in hospitaliziranih 

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

24 ur, 
– bivališča zunaj obrata poškodovana in neuporabna, 
– evakuacija ali zadržanje oseb v notranjih prostorih za več kot 2 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 2 uri, pri čemer je zmnožek števila na ta način 
prizadetih oseb in števila ur, kolikor traja prekinitev oskrbe, enak ali večji 
od 1.000; 

3. posledice na okolju: 
a) stalna ali dolgoročna škoda za kopenske življenjske prostore, ki obsega: 

– najmanj 0,5 ha življenjskega prostora, zavarovanega po predpisih o 
ohranjanju narave, 

– najmanj 10 ha življenjskega prostora večjega obsega, vključno s 
kmetijskimi površinami, 

b) znatna ali dolgoročna škoda za habitatne tipe celinskih vod in morja v 
naslednjem obsegu: 
– najmanj 10 km reke ali kanala ali 
– najmanj 1 ha jezera ali ribnika ali 
– najmanj 2 ha delte ali  
– najmanj 2 ha 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. 
 
(2) Evropsko Komisijo je treba obvestiti tudi o večji nesreči ali skorajšnji večji nesreči, 
za katero ne veljajo merila iz prejšnjega odstavka, a je s strokovnega vidika 
pomembna zaradi preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic. 
 
(3) Pri oceni škode skladno s točkama 3b in 3c se, kadar je to ustrezno, upoštevajo 
predpisi o kakovosti voda oziroma predpisi s področja razvrščanja, pakiranja in 
označevanja nevarnih snovi v zvezi s smrtno koncentracijo za 50 % vrste, značilne 
za prizadeto območje. 


