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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului 
privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase 
(COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 2010/0377(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2010)0781),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0011/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru 
piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție;

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C […], […], p. […].
2 JO C […], […], p. […].
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Accidentele majore au adesea consecințe 
grave, după cum s-a constatat în accidente 
precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, 
impactul se poate extinde dincolo de 
granițele naționale. Acest lucru subliniază 
necesitatea de a asigura luarea de măsuri 
adecvate de precauție pentru a se garanta 
un nivel ridicat de protecție pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru cetățeni, 
comunități și mediu.

(2) Accidentele majore au adesea consecințe 
grave, după cum s-a constatat în accidente 
precum Seveso, Bhopal, Schweizerhalle, 
Enschede, Toulouse și Buncefield. În plus, 
impactul se poate extinde dincolo de 
granițele naționale. Acest lucru subliniază 
necesitatea de a asigura luarea de măsuri 
adecvate de precauție pentru a se garanta 
un nivel ridicat de protecție pe întreg 
teritoriul Uniunii pentru cetățeni,
comunități, bunuri și mediu.

Or. en

Justificare
Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, 
menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a 
asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
adoptarea unor criterii pentru derogări și 
modificări ale anexelor la prezenta 
directivă.

(23) În vederea adaptării prezentei 
directive la progresul tehnic și științific,
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în ceea ce 
privește modificarea anexei I partea 3 și a 
anexelor II-VI la prezenta directivă. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
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elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

Or. en

Justificare
Prin acest amendament se urmărește alinierea considerentului la noile clauze standard 
privind actele delegate. În același timp, amendamentul clarifică faptul că ar trebui să fie 
posibilă modificarea, prin acte delegate, a părții 3 a anexei I (schimbându-se domeniul de 
aplicare, însă numai în unele situații foarte speciale), precum și a anexelor II-VII. Pe de altă 
parte, modificările aduse părților 1 și 2 ale anexei I, precum și cele aduse anexei VII pot avea 
o influență importantă asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui adoptate prin 
procedura legislativă ordinară. 

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Având în vedere că obiectivele 
directivei, și anume de a asigura un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane și a 
mediului, nu pot fi îndeplinite în mod 
satisfăcător de către statele membre și pot, 
prin urmare, să fie mai bine realizate la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporționalității, astfel cum este 
prevăzut la articolul menționat anterior, 
prezenta directivă nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestor obiective,

(25) Având în vedere că obiectivele 
directivei, și anume de a asigura un nivel 
ridicat de protecție a sănătății umane, a 
bunurilor și a mediului, nu pot fi 
îndeplinite în mod satisfăcător de către 
statele membre și pot, prin urmare, să fie 
mai bine realizate la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este prevăzut 
la articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este necesar 
pentru realizarea acestor obiective,

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, 
menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a 
asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”. 
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme pentru 
prevenirea accidentelor majore care 
implică substanțe periculoase și pentru 
limitarea consecințelor acestora asupra 
sănătății umane și asupra mediului, în 
vederea asigurării unor niveluri ridicate de 
protecție pe întreg teritoriul Uniunii, într-o 
manieră consecventă și eficace.

Prezenta directivă stabilește norme pentru 
prevenirea accidentelor majore care 
implică substanțe periculoase și pentru
limitarea consecințelor acestora asupra 
sănătății umane, asupra bunurilor și 
asupra mediului, în vederea asigurării unor 
niveluri ridicate de protecție pe întreg 
teritoriul Uniunii, într-o manieră 
consecventă și eficace.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei includea termenul „bunuri” în definiția noțiunii de accident major, 
menționând „[pericolele] grave pentru sănătatea umană, bunuri sau mediu”. Pentru a 
asigura coerența juridică, la acest considerent ar trebui adăugat termenul „bunuri”. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) substanțelor enumerate în partea 3 din 
anexa I. eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 2 alineatul (2) se referă la unele cazuri evidente de excludere din domeniul de 
aplicare al prezentei directive. Partea 3 a anexei I privește numai derogările pentru situații 
concrete în care substanțele, în anumite condiții, nu prezintă riscul producerii unui accident 
major. Substanțele enumerate în partea 3 a anexei I nu sunt excluse din domeniul de aplicare 
a directivei, ci doar beneficiază de un tratament special în cazul în care se respectă o serie de 
condiții stricte. 
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „entitate nouă” înseamnă o entitate care 
este nou construită sau care urmează să 
intre în exploatare;

(4) „entitate nouă” înseamnă o entitate care 
este nou construită sau care urmează să 
intre în exploatare sau care, date fiind 
modificările aduse instalațiilor sau 
activităților sale sau inventarului său de 
substanțe periculoase, intră în domeniul 
de aplicare al prezentei directive;

Or. en

Justificare
Este important să se recunoască faptul că unele locații pot intra sub incidența directivei ca 
urmare a schimbării sferei de aplicare a acesteia, și nu ca urmare a alegerii făcute în acest 
sens de operator. În acest caz, operatorul trebuie să notifice acest lucru autorității 
competente, în termen de un an [articolul 6 alineatul (2)]. Cu toate acestea, în cazul în care 
locația ar intra sub incidența directivei ca urmare a unei modificări inițiate de către 
operator, operatorul ar trebui să aibă deja cunoștință de acest lucru în prealabil și ar trebui 
să informeze autoritatea competentă înainte de începerea modificării. În acest caz, locația ar 
putea fi considerată entitate nouă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care se demonstrează, pe 
baza criteriilor menționate la alineatul 4 
din prezentul articol, că anumite substanțe 
menționate în partea 1 sau 2 din anexa I 
sunt incapabile să creeze un pericol de 
accident major, în special datorită formei 
lor fizice, a proprietăților lor, a clasificării, 
concentrației sau ambalării standard 
Comisia poate înscrie aceste substanțe pe 
lista din partea 3 din anexa I prin acte 
delegate, în conformitate cu articolul 24.

(1) În cazul în care se demonstrează, pe 
baza criteriilor enumerate în anexa VII la 
prezenta directivă, că anumite substanțe
sau amestecuri menționate în partea 1 sau 
2 din anexa I sunt, în anumite condiții 
specifice, incapabile să creeze un pericol 
de accident major, în special datorită 
formei lor fizice, proprietăților lor, 
clasificării, concentrației sau ambalării 
standard, trebuind astfel să beneficieze de 
o derogare, Comisia poate să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 24 
pentru a înscrie aceste substanțe și 
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amestecuri, împreună cu condițiile 
aplicabile, pe lista din partea 3 a anexei I.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că prin alineatul (1) nu se urmărește să se excludă complet 
substanțe și amestecuri din domeniul de aplicare al directivei, ci acest alineat vizează acele 
cazuri în care substanțele și amestecurile nu pot, în anumite condiții specificate în mod clar, 
să conducă la existența unor pericole de accidente majore, ca urmare a formei lor fizice, a 
proprietăților, clasificării, concentrației sau ambalajului standard.  Substanțele și 
amestecurile pot face obiectul unei derogări numai în măsura în care sunt îndeplinite 
condițiile specificate în anexa I partea 3. Întrucât o astfel de derogare privește situații foarte 
specifice, ar fi acceptabil să se recurgă la acte delegate.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care se demonstrează, spre 
satisfacția unei autorități competente, pe 
baza criteriilor menționate la alineatul 4 
din prezentul articol, că anumite substanțe 
prezente într-o entitate individuală sau în 
orice parte a acesteia și care sunt 
enumerate în partea 1 sau 2 din anexa I 
sunt incapabile să genereze un pericol de 
accident major, datorită condițiilor 
specifice din cadrul entității, cum ar fi
natura ambalajului și condițiile de izolare a
substanței sau locația și cantitățile în cauză,
statul membru al autorității competente
poate decide să nu aplice cerințele 
prevăzute la articolele 7-19 din prezenta 
directivă pentru entitatea respectivă.

Fără a se aduce atingere alineatului (1),
în cazul în care se demonstrează, pe baza 
criteriilor menționate în anexa VII, că 
anumite substanțe prezente într-o entitate 
individuală sau în orice parte a acesteia și 
care sunt enumerate în partea 1 sau 2 din 
anexa I sunt incapabile să genereze un 
pericol de accident major, datorită 
condițiilor specifice din cadrul entității cu 
privire la natura ambalajului și la izolarea
substanței sau locația și cantitățile în cauză,
autoritatea competentă a statului membru 
poate decide să nu aplice cerințele 
prevăzute la articolul 9, articolul 10 litera 
(b), articolul 11 și articolul 13 alineatul 
(2) din prezenta directivă pentru entitatea 
respectivă.

Or. en

Justificare

În timp ce alineatul (1) permite acordarea de derogări la nivelul UE pentru anumite 
substanțe și doar în circumstanțe specifice, articolul 4 alineatul (3) permite autorității 
competente a statului membru să autorizeze derogări la nivelul unităților individuale. 
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Întrucât nivelul de protecție nu ar trebui să scadă, se propune să se mențină în toate cazurile 
cel puțin cerințele pentru entitățile de nivel inferior și să se permită derogări numai pentru 
cerințele de informare pentru unitățile de nivel superior.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite anual, spre informare,
listele menționate la al doilea paragraf al 
prezentului alineat forumului menționat la 
articolul 17 alineatul (2).

Comisia transmite cu regularitate listele 
menționate la al doilea paragraf al 
prezentului alineat forumului menționat la 
articolul 17 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este important ca forumul să fie informat cu regularitate cu privire la listele cu derogări 
furnizate de autoritățile competente, iar acest lucru ar trebui, în principiu, să se întâmple mai 
des de o dată pe an. 

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia adoptă 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
24, pentru a stabili criteriile care urmează 
să fie utilizate în scopurile prevăzute la 
alineatele (1) și (3) din prezentul articol și 
pentru a modifica corespunzător 
anexa VII.

eliminat

Or. en

Justificare

Deoarece criteriile din anexa VII definesc sfera de aplicare a derogărilor de la articolul 4 
alineatele (1) și (3), aceste criterii constituie o parte esențială a prezentei directive. Prin 
urmare, acestea nu ar trebui stabilite prin acte delegate. Nu este acceptabil ca anexa să 
rămână fără conținut în timpul procedurii legislative. Propunerea de modificare a anexei VII 
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include criteriile existente, specificate în Decizia 98/433/CE a Comisiei din 26 iunie 2008. 
Comisia este invitată să propună noi criterii, astfel încât acestea să poată fi incluse în actul 
de bază. 

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă este cazul, Comisia poate include pe 
listă substanțele menționate în primul 
paragraf al prezentului alineat în partea 1 
sau partea 2 din anexa I, prin acte 
delegate, în conformitate cu articolul 24.

În cazul în care consideră că substanța 
periculoasă neintrodusă pe listă care a 
condus la adoptarea unei măsuri în 
conformitate primul paragraf al 
prezentului alineat ar trebui introdusă în 
lista din partea I sau în partea II a anexei 
I, Comisia prezintă în acest sens 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă.

Or. en

Justificare

Spre deosebire de situația de la alineatul (1), în cazuri foarte specifice, bine definite, 
adăugarea de substanțe la partea 1 sau 2 ar putea conduce la o extindere substanțială a 
domeniului de aplicare, cu posibile efecte economice de amploare. Întrucât pot lua măsurile 
necesare în cazul în care consideră că o substanță periculoasă prezintă un pericol de 
accident major, statele membre vor putea oricum să acționeze dacă este necesar. Comisia 
informează celelalte state membre cu privire la aceasta. Schimbarea domeniului de aplicare 
la nivelul UE ar trebui, cu toate acestea, să aibă loc ulterior prin procedura legislativă 
ordinară. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și denumirea comercială a 
operatorului și adresa completă a entității 
în cauză;

(a) numele și/sau denumirea comercială a 
operatorului și adresa completă a entității 
în cauză;

Or. en
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Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numele sau funcția persoanei care 
răspunde de entitate, dacă aceasta este 
diferită de cea de la litera (a);

(c) numele și funcția persoanei care 
răspunde de entitate, dacă aceasta este 
diferită de cea de la litera (a);

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații suficiente pentru a identifica 
substanțele periculoase sau categoria de 
substanțe implicate;

(d) informații suficiente pentru a identifica 
substanțele periculoase și categoria de 
substanțe implicate;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cantitatea și forma fizică sub care se 
prezintă substanțele periculoase sau 

(e) cantitatea și forma fizică sub care se 
prezintă substanțele periculoase sau 
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substanțele implicate; substanțele în cauză;

Or. en

Justificare

Acest amendament este necesar pentru clarificare.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) imediata vecinătate a entității, 
elementele care ar putea provoca un 
accident major sau agrava consecințele 
acestuia, inclusiv detalii privind entitățile 
vecine, indiferent dacă acestea intră sau 
nu sub incidența prezentei directive,
precum și alte locații, zone și evenimente 
care ar putea crește riscul sau agrava 
consecințele unui accident major și al unor 
efecte în lanț.

(g) imediata vecinătate a entității, 
elementele care ar putea provoca un 
accident major sau agrava consecințele 
acestuia, inclusiv, dacă sunt disponibile 
operatorului, detalii privind entitățile 
vecine, precum și alte locații, zone și 
evenimente care ar putea crește riscul sau 
agrava consecințele unui accident major și 
al unor efecte în lanț.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că este posibil ca operatorii să nu aibă întotdeauna acces 
la informațiile necesare de la entitățile învecinate sau de alte locații [corelat cu 
amendamentul aferent articolului articolul 8 alineatul 1a (nou)]. 

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării sau 
de a aduce modificări;

Or. en
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Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul aferent articolului 3 alineatul (4), care 
include modificările în definiția conceptului de entități nou-înființate. 

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun operatorului 
obligația de a elabora un document în care 
să prezinte politica de prevenire a 
accidentelor majore (denumită în 
continuare: „PPAM”) și să asigure o 
punere corespunzătoare în aplicare a 
acestuia. PPAM se stabilește în scris.
Aceasta trebuie să fie menită să garanteze 
un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane și a mediului. Trebuie să fie 
proporțională cu pericolele de accidente 
majore. Cuprinde obiectivele globale și 
principiile de acțiune ale operatorului, rolul 
și responsabilitatea gestionării și
abordează cultura în materie de siguranță 
în ceea ce privește controlul pericolelor de 
accidente majore.

(1) Statele membre impun operatorului 
obligația de a elabora un document în care 
să prezinte politica de prevenire a 
accidentelor majore (denumită în 
continuare: „PPAM”) și să asigure o 
punere corespunzătoare în aplicare a 
acestuia. PPAM se stabilește în scris.
Aceasta trebuie să fie menită să garanteze 
un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane, a bunurilor și a mediului. Trebuie 
să fie proporțională cu pericolele de 
accidente majore. Cuprinde obiectivele 
globale și principiile de acțiune ale 
operatorului, rolul și responsabilitatea 
gestionării și demonstrează în ce mod se 
asigură în permanență nivelul ridicat de 
protecție în ceea ce privește controlul 
pericolelor de accidente majore.

Or. en

Justificare

Semantica sintagmei „cultură în materie de siguranță” este neclară. Amendamentul clarifică 
faptul că nivelul ridicat de protecție menționat la articolul 1 ar trebui asigurat în 
permanență. În plus, s-a adăugat noțiunea de bunuri, pentru a se asigura consecvența cu 
definiția termenului „accident major” propusă de Comisiei.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării sau 
de a aduce modificări;

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul articolului 3 alineatul (4), care include 
modificările în definiția conceptului de entități nou-înființate. 

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) PPAM se pune în aplicare prin 
mijloace, structuri și sisteme de gestiune 
adecvate. Pentru entitățile de nivel 
superior, PPAM se pune în aplicare prin 
intermediul unor sisteme de management 
al siguranței în conformitate cu anexa III. 
Statele membre pot solicita entităților de 
nivel inferior punerea în aplicare a 
PPAM prin intermediul unui sistem de 
management al siguranței proporțional cu 
pericolele de accidente majore și cu 
gradul de complexitate al organizației sau 
al activităților desfășurate de entitate. 

Or. en

Justificare

Acest text este parțial preluat din articolul 9 alineatul (7), întrucât este mai logic și mai lizibil 
dacă această dispoziție este inclusă în articolul privind PPAM și nu în articolul privind 
raportul de siguranță.
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În sensul alineatului (1), în cazul în 
care informațiile furnizate de către 
operator în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (g) nu sunt suficiente 
sau nu sunt disponibile, statul membru se 
asigură că autoritatea competentă solicită 
informații direct de la entitățile sau 
locațiile vecine.

Or. en

Justificare
Este posibil ca operatorii să nu aibă întotdeauna acces la informațiile solicitate în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (g). Pentru a se asigura că autoritatea competentă va avea 
acces la aceste informații statul membru trebuie să se asigure că informațiile vor fi solicitate 
direct de la entitățile sau locațiile vecine. 

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperează în ceea ce privește 
informarea publicului și a entităților
învecinate care nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive și în ceea ce 
privește furnizarea de informații autorității 
responsabile cu pregătirea planurilor de 
urgență externe.

(b) cooperează în ceea ce privește 
informarea publicului și a locațiilor
învecinate care nu intră în domeniul de 
aplicare al prezentei directive și în ceea ce 
privește furnizarea de informații autorității 
responsabile cu pregătirea planurilor de 
urgență externe.

Or. en

Justificare

Pentru a se evita confuzia, termenul „entități” nu ar trebui utilizat cu referire la locațiile care 
nu intră sub incidența prezentei directive. 
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării;

(a) pentru entitățile nou-înființate, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției sau a exploatării sau 
de a aduce modificări;

Or. en

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentul aferent articolului 3 alineatul (4), care 
include modificările în definiția conceptului de entități nou-înființate. 

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre pot solicita entităților 
de nivel inferior punerea în aplicare a 
PPAM prin intermediul unui sistem de 
management al siguranței proporțional cu 
pericolele de accidente majore și cu 
gradul de complexitate al organizației sau 
al activităților desfășurate de entitate. 

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție se referă la punerea în aplicare a PPAM și, prin urmare, ar trebui 
deplasată la articolul 7 pentru îmbunătățirea lizibilității [corelat cu amendamentul aferent 
articolului 7 alineatul (4a)(nou)]. 
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care are loc modificarea unei 
instalații, a unei entități, a unei suprafețe de 
depozitare, a unui proces sau a naturii
substanțelor periculoase sau a cantității
acestora, care ar putea avea repercusiuni 
semnificative asupra pericolelor de 
accidente majore, statele membre se 
asigură că operatorul:

În cazul în care are loc modificarea unei 
instalații, a unei entități, a unei suprafețe de 
depozitare, a unui proces, a naturii sau a 
cantității de substanțe periculoase, care ar 
putea conduce la o creștere a riscului sau 
o agravare a consecințelor pericolului de 
accidente majore, statele membre se 
asigură că operatorul:

Or. en

Justificare

Nu este clar la ce se referă „repercusiunile semnificative”. Ori de câte ori modificarea ar 
putea avea ca rezultat creșterea riscului sau agravarea consecințelor pericolului de accidente 
majore, PPAM, raportul de siguranță și sistemul de management al siguranței ar trebui 
reexaminate și, dacă este necesar, revizuite.  

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile prevăzute în anexa V sunt în 
permanență la dispoziția publicului, 
inclusiv în format electronic. Informațiile 
sunt reexaminate și, dacă este necesar, 
actualizate cel puțin o dată pe an.

(1) Statele membre se asigură că 
informațiile prevăzute în părțile 1 și 2 ale 
anexei V sunt în permanență la dispoziția 
publicului, inclusiv în format electronic și 
că informațiile din partea 3 a anexei V se 
pun la dispoziția publicului cel puțin la 
cerere. Informațiile sunt reexaminate și, 
dacă este necesar, actualizate cel puțin o 
dată pe an.

Or. en

Justificare

În ceea ce privește rapoartele de inspecție și inventarul substanțelor periculoase, este posibil 
să existe motive economice și de securitate pentru ca informațiile să fie puse la dispoziția 
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publicului numai la cerere. Statele membre ar putea în acest caz stabili pe cont propriu dacă 
consideră adecvat să le solicite operatorilor să publice aceste informații și pe internet. După 
cum se indică în amendamentele propuse, operatorii ar trebui să aibă obligația de a explica 
substanțele periculoase în termeni simpli pe internet și să indice, de asemenea, când a fost 
inspectată o entitate și unde pot fi solicitate rapoartele de inspecție. 

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de acces la informațiile 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c) se soluționează în conformitate cu
articolele 3 și 5 din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului.

(3) Accesul la informațiile menționate la
alineatele (1) și (2) se gestionează în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului.

Or. en

Justificare

Întrucât informațiile menționate la alineatul 2 litera (a) ar trebui furnizate fără o cerere 
concretă în acest sens, nu este corect să se utilizeze sintagma „cerere de acces” în acest 
alineat. În plus, întregul conținut al alineatelor (1) și (2) ar trebui să fie în conformitate cu 
întregul conținut al Directivei 2003/4/CE. 

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care trebuie furnizate de către 
operator în urma producerii unui accident 
major

Informațiile care trebuie furnizate de către 
operator și măsurile care trebuie adoptate 
de autoritatea competentă în urma 
producerii unui accident major

Or. en

Justificare

Articolul 15 nu privește numai informațiile care trebuie furnizate de către operator [alineatul 
(1)], ci și măsurile care trebuie adoptate de autoritatea competentă [alineatul (2)].
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ori de câte ori este posibil, inspecțiile 
se coordonează și combină cu alte inspecții 
efectuate în temeiul altor acte legislative 
ale Uniunii, acolo unde este cazul.

(8) Inspecțiile se coordonează cu alte 
inspecții efectuate în temeiul altor acte 
legislative ale Uniunii, în special Directiva 
2010/75/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 
privind emisiile industriale (prevenirea și 
controlul integrat al poluării)1 și se 
combină cu acestea ori de câte ori este
posibil.
1 JO L 334, 17.12.2010, p. 17.

Or. en

Justificare

Grupul la nivel înalt al părților independente privind sarcinile administrative înființat de 
către Comisie a estimat că aproximativ o jumătate din instalațiile care intră sub incidența 
Directivei Seveso II intră și sub incidența DEI. Coordonarea sau integrarea inspecțiilor ar 
conduce la reducerea sarcinilor administrative legate de pregătirea inspecțiilor, de prezența 
inspectorilor și de măsurile subsecvente. Acest potențial de reducere a sarcinilor 
administrative atât pentru administrație, cât și pentru operatori ar trebui utilizat în măsura 
maximă posibilă.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererile de informații obținute de către 
autoritățile competente în temeiul prezentei 
directive pot fi refuzate în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile stabilite la articolul 4 
alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE.

(2) Accesul la informații în temeiul prezentei 
directive poate fi restricționat în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 
4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE.

Or. en

Justificare

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/4/CE prevede și posibilitatea restricționării 
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accesului la informații dacă se îndeplinesc anumite condiții. 

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc ce înseamnă 
interes suficient și încălcarea unui drept în 
conformitate cu obiectivul de a acorda 
publicului interesat un acces larg la justiție.
În acest sens, interesul oricărei organizații
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului și care îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de dreptul național este 
considerat suficient în sensul alineatului 
(2) litera (a).

(2) Statele membre stabilesc ce înseamnă 
interes suficient și încălcarea unui drept în 
conformitate cu obiectivul de a acorda 
publicului interesat un acces larg la justiție.
În acest sens, interesul oricărei organizații
neguvernamentale care promovează 
protecția mediului și care îndeplinește toate 
condițiile prevăzute de dreptul național este 
considerat suficient în sensul alineatului 
(1) litera (a) primul paragraf.

Organizațiile menționate la primul paragraf 
sunt considerate, de asemenea, a avea 
drepturi care pot fi încălcate în sensul 
alineatului 2 litera (b).

Organizațiile menționate la primul paragraf 
sunt considerate, de asemenea, a avea 
drepturi care pot fi încălcate în sensul 
alineatului (1) litera (b) primul paragraf.

Or. en

Justificare

Trimiterile ar trebui să se facă la alineatul 1 litera (a) și alineatul (1) litera (b). 

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a 
Revizuire

Până la 1 iunie 2020, iar ulterior din trei 
în trei ani, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport de evaluare a punerii în 
aplicare a prezentei directive, pe baza 
informațiilor menționate la articolul 20. 
Acest raport este însoțit, după caz, de o 
propunere legislativă. 
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Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 20 alineatul (4), statele membre trebuie să furnizeze Comisiei un 
raport trienal privind punerea în aplicare a prezentei directive. Comisia ar trebui să 
revizuiască punerea în aplicare pe baza acestor rapoarte și ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă dacă acest lucru se dovedește necesar. 

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4, în scopul adaptării anexelor 
I-VII la progresele tehnice înregistrate, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24.

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4, în scopul adaptării anexei I 
partea 3 și a anexelor II-VI la progresele 
tehnice și științifice înregistrate, Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 24.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie posibilă modificarea, prin acte delegate, a părții 3 a anexei I (schimbându-se 
domeniul de aplicare, însă numai pentru unele cazuri concrete și bine definite), precum și a 
anexelor II-VII. Modificările aduse părților 1 și 2 ale anexei I, precum și cele aduse anexei 
VII pot avea o influență importantă asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui 
adoptate prin procedura legislativă ordinară. 

Amendamentul 34

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.

(1) Competențele de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolele 4 și 23 se 
conferă Comisiei pentru o perioadă 

(1) Competența de a adopta acte delegate
menționată la articolele 4 și 23 se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată de 
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nedeterminată de timp. la* .

(1a) Delegarea de competențe menționată 
la articolele 4 și 23 poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

(2) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică acest lucru simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la articolele 25 și 26.

(3) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolelor 4 și 24 intră în vigoare numai 
în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de două luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în cazul în 
care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a
Consiliului.

_____________
* JO: A se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Or. en
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Amendamentul 35

Propunere de directivă
Articolul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25 eliminat
Revocarea delegării

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 24 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.
(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea competențelor informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum și motivele revocării.
(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare 
imediat sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere valabilității actelor delegate care 
sunt deja în vigoare. Decizia se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de directivă
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 eliminat
Obiecțiile cu privire la actele delegate

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții cu privire la actul 
delegat în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
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European sau a Consiliului, acest termen 
se prelungește cu o lună.
(2) Dacă, la expirarea termenului 
menționat, nici Parlamentul European și 
nici Consiliul nu au prezentat obiecții față 
de actul delegat, acesta se publică în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
intră în vigoare la data prevăzută în actul 
respectiv.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare înainte de expirarea acelei 
perioade în cazul în care Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia despre intenția lor de a nu ridica 
obiecții.
(3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul prezintă obiecții 
la un act delegat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecții la un act delegat prezintă motivele 
care au stat la baza acestora.

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Anexa I – partea 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Substanțele și amestecurile excluse din 
domeniul de aplicare al prezentei directive
în temeiul articolului 2 alineatul (2) litera 
(h) și articolului 4 alineatul (1)

Substanțele și amestecurile care fac 
obiectul unei derogări în temeiul 
articolului 4 alineatul (1)

Or. en

Justificare

Corelat cu amendamentul aferent articolului 2 alineatul (2) litera (h), prin care se elimină 
litera (h). Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice. 
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Amendamentul 38

Propunere de directivă
Anexa I – partea 3 – titlul coloanei 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cantitatea (dacă este cazul) Cantitatea

Or. en

Justificare

Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice. 

Amendamentul 39

Propunere de directivă
Anexa I – partea 3 – titlul coloanei 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte condiții dacă este cazul Alte condiții

Or. en

Justificare

Substanțele și amestecurile fac obiectul unor derogări numai în condiții specifice.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Anexa III – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) cultura securității - măsuri pentru 
evaluarea și îmbunătățirea culturii 
securității;

(v) un nivel de protecție în permanență 
ridicat — măsuri de asigurare continuă a 
unui nivel de protecție ridicat în ceea ce 
privește pericolele de accidente majore;

Or. en

Justificare

Nu e clar la ce se referă „cultura securității” [corelat cu amendamentul aferent articolului 7 
alineatul (1)]. Amendamentul clarifică faptul că nivelul ridicat de protecție menționat la 
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articolul 1 ar trebui asigurat în permanență. 

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Anexa IV – Partea 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Măsuri pentru formarea personalului 
în privința sarcinilor pe care va trebui să 
le îndeplinească și, unde este necesar, 
pentru coordonarea cu serviciile de 
urgență din exterior. 

Or. en

Justificare

Era obligatorie includerea Informațiilor privind formarea personalului în planurile de 
urgență în conformitate cu Directiva Seveso II (96/82/CE), în temeiul literei (f) din partea I a 
anexei IV la directivă. Comisia nu a inclus acest aspect în anexa IV a Directivei Seveso III. 
Fiind esențială, formarea ar trebui reintrodusă în anexă.

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Explicarea, în termeni simpli, a 
activității sau a activităților desfășurate în 
cadrul entității.

3. Explicarea, în termeni simpli, a 
activității sau a activităților desfășurate în 
cadrul entității și a substanțelor 
periculoase implicate.

Or. en

Justificare

Este important ca informațiile furnizate publicului, inclusiv informațiile referitoare la 
substanțe periculoase, să fie detaliate și prezentate într-un limbaj simplu. În unele cazuri, este 
posibil ca, din motive economice sau de securitate, unele informații cu un caracter mai tehnic 
să fie confidențiale. În acest caz, ar rămâne la latitudinea statelor membre să decidă dacă vor 
să publice pe internet și denumirile tehnice și informațiile tehnice, în conformitate cu 
amendamentul aferent anexei V partea 2a (nouă) punctul 1 sau dacă totuși consideră că o 
astfel de măsură este inadecvată din rațiuni economice sau de securitate.
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Amendamentul 43

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Denumirile comune sau, în cazul 
substanțelor periculoase cuprinse în 
partea 1 a anexei 1, denumirile generice 
sau categoria generală de periculozitate a 
substanțelor și amestecurilor din entitate 
care ar putea duce la un accident major, 
indicându-se principalele lor caracteristici 
periculoase.

eliminat

Or. en

Justificare

Este important ca informațiile furnizate publicului, inclusiv informațiile referitoare la 
substanțe periculoase, să fie detaliate și prezentate într-un limbaj simplu. Prin urmare, în 
anexa V partea 1 punctul 3 s-a adăugat prezentarea informațiilor în termeni simpli, iar în 
anexa V partea 2a (nouă) punctul 1 s-a adăugat publicarea informațiilor tehnice detaliate, 
rămânând la latitudinea statelor membre să decidă dacă informațiile vor fi puse pe internet 
sau publicate la cerere.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Detaliile, pe scurt, ale inspecțiilor 
efectuate în temeiul articolului 19 și ale 
principalelor constatări din concluziile 
inspecțiilor celor mai recente, împreună cu
o trimitere/link la planul de inspecție 
aferent.

6. Informații cu privire la data la care s-
au efectuat ultimele inspecții în temeiul 
articolului 19, împreună cu informații cu 
privire la locul unde se pot solicita 
principalele constatări ale inspecțiilor și 
planul de inspecție aferent.

Or. en

Justificare

Pentru populație este important să se știe că se realizează o inspecție. Informațiile mai 
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detaliate ar trebui puse la dispoziție cel puțin la cerere în conformitate cu amendamentul 
aferent anexei V partea 2a (nouă) punctul 2. În acest caz, ar rămâne la latitudinea statelor 
membre să decidă dacă vor să publice pe internet informațiile cu un caracter mai tehnic 
referitoare la inspecții sau dacă totuși consideră că o astfel de măsură este inadecvată din 
rațiuni economice sau de securitate.

Amendamentul 45

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2a (nouă) – Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea 2a 
Informațiile care trebuie puse la dispoziția 
tuturor entităților reglementate de 
prezenta directivă cel puțin la cerere: 

Or. en

Justificare

Anexa V partea 3 definește tipul de informații care trebuie puse la dispoziție cel puțin la 
cerere. Statele membre pot decide pe cont propriu dacă în plus vor pune aceste informații pe 
internet sau dacă totuși consideră că o astfel de măsură este inadecvată din rațiuni 
economice sau de securitate. 

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2a (nouă) – punctul 1o

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Denumirile comune sau, în cazul 
substanțelor periculoase cuprinse în 
partea 1 a anexei 1, denumirile generice 
sau categoria de periculozitate a 
substanțelor și amestecurilor din entitate 
care ar putea duce la un accident major, 
indicându-se principalele lor caracteristici 
periculoase.

Or. en
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Justificare

Anexa V partea 3 definește tipul de informații care trebuie puse la dispoziție cel puțin la 
cerere. Statele membre pot decide pe cont propriu dacă în plus vor pune aceste informații pe 
internet sau dacă totuși consideră că o astfel de măsură este inadecvată din rațiuni 
economice sau de securitate. 

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 2a (nouă) – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Detaliile, pe scurt, ale inspecțiilor 
efectuate în temeiul articolului 19 și ale 
principalelor constatări din concluziile 
inspecțiilor celor mai recente și planul de 
inspecție aferent.

Or. en

Justificare

Anexa V partea 3 definește tipul de informații care trebuie puse la dispoziție cel puțin la 
cerere. Statele membre pot decide pe cont propriu dacă în plus vor pune aceste informații pe 
internet sau dacă totuși consideră că o astfel de măsură este inadecvată din rațiuni 
economice sau de securitate. 

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Anexa VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

CRITERII PENTRU DEROGĂRI ÎN 
TEMEIUL ARTICOLULUI 4

CRITERII PENTRU DEROGĂRI ÎN 
TEMEIUL ARTICOLULUI 4
Se poate acorda o derogare în 
conformitate cu articolul 4 alineatele (1) 
și (3) dacă este îndeplinit cel puțin unul 
dintre următoarele criterii generale 
enunțate în continuare:
1. Forma fizică a substanței
Substanțe în formă solidă, din care, atât 
în condiții normale, cât și în condiții 
anormale ce pot fi rezonabil prevăzute, nu 
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este posibil să apară o emisie de materie 
sau de energie care ar putea genera un 
risc de accident major.
2. Ambalare și cantități
Substanțe izolate sau înmagazinate într-o 
manieră și în asemenea cantități încât 
maxima emisie posibilă să nu poată în 
nici o împrejurare să producă un risc de 
accident major.
3. Localizare și cantitate
Substanțe prezente în asemenea cantități 
și la asemenea distanțe de alte substanțe 
periculoase (din unitatea respectivă sau 
din alte părți) încât nici să nu poată 
genera ele însele un risc de accident 
major, nici să nu poată provoca un 
accident major implicând alte substanțe 
periculoase.
4. Clasificare
Substanțe definite ca substanțe 
periculoase în temeiul clasificării lor 
generice în partea 1 a anexei I la prezenta 
directivă, dar care nu pot determina un 
risc de accident major și a căror 
clasificare generică este, așadar, fără 
obiect în cazul de față.

Or. en

Justificare

Deoarece criteriile din anexa VII definesc sfera de aplicare a derogărilor de la articolul 4 
alineatele (1) și (3), aceste criterii constituie o parte esențială a prezentei directive. Prin 
urmare, acestea nu ar trebui stabilite prin acte delegate. Nu este acceptabil ca anexa să 
rămână fără conținut în timpul procedurii legislative. Acest amendament include criteriile 
existente, specificate în Decizia 98/433/CE a Comisiei din 26 iunie 2008. Comisia este 
invitată să propună noi criterii, astfel încât acestea să poată fi incluse în actul de bază. 
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EXPUNERE DE MOTIVE

1. Context
Unele accidente grave, binecunoscute, cum ar fi Seveso (Italia, 1976), Bhopal (India, 1984), 
Schweizerhalle (Elveția, 1986), Enschede (Țările de Jos, 2000), Toulouse (Franța, 2001) și 
Buncefield (Regatul Unit, 2005) au cauzat pierderi însemnate de vieți omenești, au provocat 
distrugerea de bunuri publice și private și au adus daune mediului, traducându-se prin costuri 
de miliarde de euro. Pentru a reduce probabilitatea și consecințele unor astfel de accidente, 
UE a adoptat mai întâi Directiva 82/501/CEE (Directiva Seveso I), iar ulterior actuala 
Directivă 96/82/CE (Directiva Seveso I), modificată prin Directiva 2003/105/CE, care 
reglementează aproximativ 10 000 de unități în care sunt prezente substanțe periculoase sau 
amestecuri de substanțe periculoase în cantități suficient de mari pentru a prezenta un risc 
de accidente majore. Această directivă prevede unele obligații pentru operatori și autoritățile 
statelor membre pentru a preveni accidentele și a limita consecințele acestora. Obligațiile care 
le revin operatorilor sunt abordate secvențial: cu cât cantitățile de substanțe sunt mai mari, cu 
atât normele sunt mai stricte. Toți operatorii de unități care intră sub incidența directivei 
trebuie să trimită o notificare autorității competente și să stabilească o politică de prevenire 
a accidentelor majore. În plus, operatorii așa-numitelor „entități de nivel superior” trebuie să 
instituie un raport de siguranță, un sistem de management al siguranței și un plan de 
urgență.

De ce este necesară revizuirea Directivei Seveso II? 
Regulamentul CLP al UE [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al 
Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor] pune 
în aplicare Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice (GHS), 
adoptat de Organizația Națiunilor Unite. Normele CLP vor începe să producă efecte sub 
forma lor definitivă la 1 iunie 2015.

În anexa I la Directiva Seveso II sunt enumerate substanțele periculoase reglementate de 
această directivă, care face trimitere la „directivele de clasificare” anterioare 67/548/CEE și 
1999/45/EC. Întrucât Regulamentul CLP înlocuiește aceste directive, integrarea noilor 
norme CLP în Directiva Seveso II constituie, prin urmare, o chestiune de legislație 
subordonată.

Abordarea adoptată de Comisie
În 2008, în lumina necesității alinierii la CLP, Comisia a decis să lanseze o reexaminare 
extinsă a Directivei Seveso. Pe baza acestei reexaminări, Comisia a concluzionat că, în 
general, dispozițiile existente sunt adecvate scopului și că nu sunt necesare schimbări 
semnificative în ceea ce privește structura de bază și principalele dispoziții. 

Cu toate acestea, Comisia a propus unele schimbări substanțiale legate de punerea în aplicare 
a Convenției Aarhus privind accesul la informații, participarea publicului la procesul 
decizional și accesul la justiție în chestiuni de mediu, precum și de utilizarea tot mai crescută 
a internetului. Mai mult, Comisia a propus consolidarea cerințelor existente în ceea ce 
privește inspecțiile. 
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2. Principii directoare 

La elaborarea amendamentelor sale la propunerea Comisiei, raportorul a ținut seama de 
următoarele principii directoare:

 Actuala directivă pare să funcționeze bine; raportorul nu consideră că este necesar 
să se aducă schimbări importante în ceea ce privește structura de bază și principalele 
dispoziții;

 Reexaminarea este necesară în lumina necesității alinierii la Regulamentul CLP.
 Întrucât nu este posibilă o traducere unu la unu, metoda de aliniere utilizată ar trebui 

să mențină cel puțin același nivel de protecție ca și cel oferit de actuala directivă. 
 Sunt necesare mecanisme de corectare pentru a gestiona schimbările neintenționate 

ale domeniului de aplicare.
 Anumite obligații care decurg din înregistrarea și clasificarea substanțelor au fost deja 

convenite în temeiul Regulamentelor REACH și CLP; astfel, revizuirea nu ar trebui 
utilizată pentru redeschiderea dezbaterilor cu privire la astfel de obligații (de 
exemplu efectuarea de teste de laborator). 

 Schimbările la actuala directivă ar trebui să îmbunătățească punerea în aplicare și 
aplicabilitatea și astfel să asigure într-o măsură și mai mare condiții de egalitate 
și, ori de câte ori este posibil, să reducă sarcinile administrative ale sectorului 
industrial în cauză.

 Accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la 
justiție sunt elemente esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție; 

 Pentru a împiedica posibilele efecte de domino, ar trebui asigurată buna cooperare și 
schimbul de informații dintre autoritățile competente, unități și locațiile vecine.

3. Puncte-cheie

a) Alinierea anexei I la Regulamentul CLP
Regulamentul CLP introduce un sistem de clasificare nou, mai sofisticat, în special în ceea 
ce privește relația cauză-efect dintre contactul uman cu substanțele periculoase și riscurile la 
adresa sănătății care sunt asociate cu acesta. 

În cadrul sistemului de clasificare anterior, gradul de toxicitate al unei substanțe date se 
exprima prin intermediul a doar două clase de toxicitate (T și T+), diferențierea pe baza 
tipului de contact cu substanța periculoasă nefiind deloc posibilă.

Noul sistem de clasificare introduce 3 clase de toxicitate (toxic acut 1, 2 și 3), care sunt 
subclasificate în 5 posibile căi de expunere (orală, dermică, prin inhalare de gaze, prin 
inhalare de vapori, prin inhalare de aerosol).

Valoarea adăugată a noului sistem constă într-o metodă de identificare mai exactă a 
amenințării directe la adresa sănătății și vieții umane, ținându-se seama de următorii factori:
— natura contactului uman cu substanțele periculoase prin diferitele căi de expunere, 
— nivelul pericolului pe care îl reprezintă substanța periculoasă la adresa vieții omenești, 
exprimat prin clasa de toxicitate acută a substanței în cauză (obținut în urma examinării 
parametrului doză letală sau concentrație letală al substanței).
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Întrucât potrivit dovezilor științifice cele trei clase de toxicitate acută de mai sus reprezintă un 
pericol inacceptabil la adresa sănătății umane, date fiind consecințele lor letale sau efectele 
dăunătoare pe care le au pe termen lung asupra sănătății umane, substanțele reglementate de 
directivele Seveso care intră în aceste categorii sunt reglementate de directiva de față. 

Conform informațiilor actuale disponibile, se pare că propunerea Comisiei menține același 
nivel de protecție și ar avea ca rezultat doar o modificare neînsemnată în ceea ce privește 
numărul de unități vizate. Prin urmare, raportorul a ales să nu modifice metodologia propusă. 

b) Cadrul pentru derogări
Mecanismul propus de Comisie pentru derogări conține o derogare la nivelul UE pentru o 
substanță dată și o derogare acordată la nivel de stat membru pentru o unitate dată, pe baza 
unor criterii armonizate. Comisia propune ca ambele cazuri să fie gestionate prin acte 
delegate. Raportorul nu subscrie la această metodologie, din următoarele motive:

 Criteriile armonizate pentru derogări ar trebui să fie deja definite în actul legislativ de 
bază și nu prin intermediul unor acte delegate. 

 Posibilitatea autorității competente de a renunța la toate obligațiile care decurg 
din articolele 7-19 ar putea conduce la scăderea nivelului de protecție; prin 
urmare, se propune ca autorităților competente să li se permită să acorde o derogare 
doar cu privire la cerințele de informare impuse entităților de nivel superior [articolul 
9, articolul 10 litera (b), articolul 11, articolul 13 alineatul (2)]. 

Trebuie subliniat faptul că în propunerea raportorului derogarea pentru o substanță dată nu va 
atrage după sine exceptarea în totalitate a unei substanțe; Nu e vorba de „scoaterea unei 
substanțe” din domeniul de aplicare, ci de definirea circumstanțelor specifice (de exemplu 
forma ambalajului) în care substanța respectivă poate să nu reprezinte un risc semnificativ. 

c) Accesul la informații, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție
Raportorul sprijină Comisia în ceea ce privește îmbunătățirea nivelului și calității informației, 
participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție. Publicul trebuie să fie bine 
informat și să aibă acces imediat la informațiile relevante pentru a participa la procesul 
decizional și pentru a lua măsuri în cazul unui accident. În același timp, informațiile făcute 
publice trebuie să fie comprehensibile. Dacă este necesar și dacă există motive economice și 
de securitate care să impună acest lucru, trebuie asigurată confidențialitatea informațiilor. 
Anexa V conține informațiile care trebuie puse în permanență la dispoziția publicului, inclusiv 
prin internet. Punctul 4 (informații tehnice privind substanțele periculoase) și punctul 6 
(constatările în cadrul inspecțiilor) ar putea fi prea detaliate și tehnice și ar putea da naștere 
unor probleme de confidențialitate. Prin urmare, raportorul propune cerința de a se explica 
substanțele periculoase într-un limbaj simplu pe internet și de a se preciza când o 
entitate a făcut obiectul unei inspecții. Informațiile mai detaliate și specializate referitoare la 
substanțele periculoase și la inspecții ar trebui puse la dispoziție cel puțin la cerere. Statele 
membre pot în acest caz să stabilească pe cont propriu dacă consideră adecvat să publice pe 
internet și informațiile mai detaliate și mai tehnice. 
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(d) Inspecțiile
Comisia consolidează cerințele existente în ceea ce privește inspecțiile. Se urmărește aceeași 
frecvență ca și cea prevăzută la articolul 23 din Directiva privind emisiile industriale (DEI) 
2010/75/UE, unde perioada dintre două vizite efectuate la o locație nu trebuie să fie mai lungă 
de 1 an pentru instalațiile care prezintă cele mai ridicate riscuri și 3 ani pentru instalațiile care 
prezintă cele mai scăzute riscuri. În avizul său privind domeniul prioritar Mediul, Grupul la 
nivel înalt al părților independente privind sarcinile administrative înființat de către Comisie a 
estimat că aproximativ o jumătate din instalațiile care intră sub incidența Directivei Seveso II 
intră și sub incidența DEI. Coordonarea sau integrarea acestor două tipuri de inspecții ar 
conduce la reducerea sarcinilor administrative legate de pregătirea inspecțiilor, de prezența 
inspectorilor și de măsurile subsecvente. Prin urmare, raportorul încurajează statele membre 
să faciliteze această coordonare. Dispozițiile propuse cu privire la inspecții contribuie la 
îmbunătățirea punerii în aplicare și, astfel, la creșterea nivelului de protecție și la 
îmbunătățirea condițiilor de egalitate.

4. Observații finale

Revizuirea propusă a Directivei Seveso II este necesară, iar Comisia a ales în mod corect să 
mențină nivelul de protecție și să evite schimbările semnificative ale domeniului de aplicare. 
Raportorul sprijină metodologia aleasă de Comisie pentru alinierea la Directiva CLP. 
Conform rezultatelor reexaminării și propunerii Comisiei, nu sunt necesare schimbări majore 
cu privire la structura de bază și la principalele dispoziții ale actualei directive. Pentru 
raportor, unul din principalele motive de îngrijorare îl reprezintă propunerea Comisiei de a 
recurge la actele delegate pentru modificarea anexei I, care definește domeniul de aplicare al 
directivei. Întrucât anexa I este un element esențial al directivei, raportorul propune să nu se 
permită modificarea acesteia decât prin procedura legislativă ordinară. Adăugarea de 
substanțe ar putea genera modificări substanțiale ale domeniului de aplicare, cu posibile 
consecințe economice de amploare. Parlamentul European ar trebui să fie în măsură să își 
exercite pe deplin competențele în procesul decizional cu privire la astfel de adăugări. 


