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Alteração 21
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os acidentes graves podem ter 
repercussões transfronteiriças; o custo 
ecológico e económico de um acidente não 
é suportado unicamente pelo 
estabelecimento afectado, mas também 
pelo Estado-Membro envolvido. Importa, 
por conseguinte, tomar medidas que 
assegurem um nível de protecção elevado 
em toda a União.

(6) Os acidentes graves podem ter 
repercussões transfronteiriças; o custo 
ecológico e económico de um acidente não 
é suportado unicamente pelo 
estabelecimento afectado, mas também 
pelo Estado-Membro envolvido. Importa, 
por conseguinte, tomar medidas que 
assegurem um nível de protecção elevado 
em toda a União e, assim, reforçar a 
cooperação entre os Estados-Membros, as 
autoridades regionais e locais, de modo a 
evitar acidentes transfronteiriços e a 
garantir uma resposta coordenada em 
caso de acidentes graves.

Or. es

Alteração 22
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Com vista a promover o acesso à 
informação, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus sobre o acesso à 
informação, a participação do público na 
tomada de decisões e o acesso à justiça no 
domínio do ambiente, aprovada em nome 
da União pela Decisão 2005/370/CE do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 2005, 
relativa à celebração, em nome da 
Comunidade Europeia, da Convenção 
sobre o acesso à informação, a participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e o acesso à justiça em matéria de 

(16) Com vista a promover o acesso à 
informação, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus sobre o acesso à 
informação, a participação do público na 
tomada de decisões e o acesso à justiça no 
domínio do ambiente, aprovada em nome 
da União pela Decisão 2005/370/CE do 
Conselho, de 17 de Fevereiro de 2005, 
relativa à celebração, em nome da 
Comunidade Europeia, da Convenção 
sobre o acesso à informação, a participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e o acesso à justiça em matéria de 
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ambiente9, há que melhorar o nível e a 
qualidade da informação prestada ao 
público. Em particular, as pessoas passíveis 
de serem afectadas por um acidente grave 
devem dispor de informações suficientes 
que lhes permitam agir correctamente em 
caso de tal acidente. Além da obrigação de 
as informações serem fornecidas 
espontaneamente, sem o público ter de as 
solicitar, devem também ser 
disponibilizadas em permanência e 
actualizadas através da Internet, sem 
excluir outras formas de divulgação. 
Importa também estabelecer salvaguardas 
adequadas em matéria de 
confidencialidade, designadamente por 
razões de segurança.

ambiente9, há que melhorar o nível e a 
qualidade da informação prestada ao 
público. Em particular, as pessoas passíveis 
de serem afectadas por um acidente grave 
devem dispor de informações suficientes 
que lhes permitam agir correctamente em 
caso de tal acidente. Além da obrigação de 
as informações serem fornecidas 
espontaneamente, sem o público ter de as 
solicitar, devem também ser 
disponibilizadas em permanência e 
actualizadas através da Internet, sem 
excluir outras formas de divulgação. Para 
permitir uma maior transparência, devem 
ser disponibilizadas, a pedido, 
informações mais pormenorizadas e 
completas, inclusive sob a forma de 
documentos.  Importa também estabelecer 
salvaguardas adequadas em matéria de 
confidencialidade, designadamente por 
razões de segurança.

Or. en

Justificação

Respeitando embora as garantias de confidencialidade, o acesso a informações 
complementares ou a documentos a pedido de qualquer pessoa singular ou colectiva 
aumentaria a transparência e a confiança do público na segurança das instalações 
industriais.

Alteração 23
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) As  adaptações do Regulamento 
(CE) n. º 1272/2008 ao progresso técnico 
devem ser seguidas de uma avaliação da 
necessidade de adaptar o anexo I da 
presente directiva. Tal estabeleceria uma 
ligação funcional entre os dois elementos 
legislativos e garantiria a manutenção de 



AM\871144PT.doc 5/13 PE467.237v01-00

PT

um nível elevado de protecção da saúde 
humana e do meio ambiente.

Or. it

Justificação

A adaptação do âmbito de aplicação da Directiva Seveso ao Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 (CRE) deve tornar-se um processo contínuo, uma vez que, pela sua própria 
natureza, o regulamento CRE envolve um processo dinâmico.

Alteração 24
Oreste Rossi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Exploração (prospecção, extracção e 
processamento) de minerais em minas, 
pedreiras, ou por meio de furos de 
sondagem, com excepção de armazenagem 
de gás no subsolo em estratos naturais e em 
minas desafectadas, bem como das 
operações de processamento químico e 
térmico e correspondente armazenagem 
que envolvam substâncias perigosas, nos 
termos do anexo I;

(e) Exploração (prospecção, extracção e 
processamento) de minerais em minas, 
pedreiras, ou por meio de furos de 
sondagem, com excepção de armazenagem 
de gás no subsolo em estratos naturais, 
cavidades salinas e em minas 
desafectadas, bem como das operações de 
processamento químico e térmico e 
correspondente armazenagem que 
envolvam substâncias perigosas, nos 
termos do anexo I;

Or. it

Justificação

A  proposta da Comissão abrange apenas o armazenamento estratos naturais e minas 
desafectadas, mas não o armazenamento em cavidades salinas. Este aspecto gera um 
desequilíbrio competitivo entre os tipos de armazenamento abrangidos e os que estão isentos, 
o que é particularmente prejudicial para os Estados-Membros que não dispõem de cavidades 
salinas.

Alteração 25
María Irigoyen Pérez
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Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações a que se refere o anexo 
V estão em permanência ao dispor do 
público, nomeadamente em formato 
electrónico. As informações devem ser
revistas e, se necessário, actualizadas pelo 
menos uma vez por ano.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações a que se refere o anexo 
V são inteligíveis, claramente redigidas e 
estão em permanência ao dispor do 
público, nomeadamente em formato 
electrónico. As informações devem ser 
revistas e, se necessário, actualizadas pelo 
menos uma vez por ano.

Or. es

Alteração 26
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações a que se refere o anexo 
V estão em permanência ao dispor do 
público, nomeadamente em formato 
electrónico. As informações devem ser 
revistas e, se necessário, actualizadas pelo 
menos uma vez por ano.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as informações a que se refere o anexo 
V estão em permanência ao dispor do 
público, nomeadamente em formato 
electrónico. As informações devem ser 
revistas e, se necessário, actualizadas pelo 
menos uma vez por ano. A pedido de 
qualquer pessoa singular ou colectiva, os 
Estados-Membros asseguram a 
disponibilização de informações mais 
pormenorizadas e adicionais, que vão 
além das informações referidas no Anexo 
V, e estejam de acordo com o artigo 21.º 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Respeitando embora as disposições em matéria de  confidencialidade estabelecidas no artigo 
21.º, o acesso a documentos adicionais que não os referidos no anexo V, como os relatórios 
completos das inspecções realizadas nos termos do artigo 19.º, devem ser disponibilizados a 
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pedido de qualquer pessoa singular ou colectiva.

Alteração 27
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Todas as pessoas susceptíveis de serem 
afectadas por um acidente grave recebem 
regularmente e na forma mais adequada, 
sem terem de as solicitar, informações 
sobre as medidas de segurança a tomar e a 
conduta a adoptar em caso de acidente;

a) Todas as pessoas susceptíveis de serem 
afectadas por um acidente grave recebem 
regularmente e na forma mais adequada, 
sem terem de as solicitar, informações 
inteligíveis e redigidas com clareza sobre 
as medidas de segurança a tomar e a 
conduta a adoptar em caso de acidente;

Or. es

Alteração 28
María Irigoyen Pérez

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O relatório de segurança é posto à 
disposição do público mediante pedido, 
sob reserva do disposto no artigo 21.º, 
n.º 3. Caso seja aplicável o artigo 21.º, 
n.º 3, deve disponibilizar-se um relatório 
alterado, na forma de um resumo não 
técnico, que inclua, pelo menos, 
informações gerais sobre os riscos de 
acidente grave, os seus efeitos potenciais e 
a conduta a adoptar em caso de acidente;

b) O relatório de segurança é posto à 
disposição do público mediante pedido, 
sob reserva do disposto no artigo 21.º, 
n.º 3. Caso seja aplicável o artigo 21.º, 
n.º 3, deve disponibilizar-se um relatório 
alterado, na forma de um resumo não 
técnico, que inclua, pelo menos, 
informações gerais sobre os riscos de 
acidente grave, os seus efeitos potenciais 
para a saúde humana e o meio ambiente e 
a conduta a adoptar em caso de acidente;

Or. es
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Alteração 29
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso um Estado-Membro envolvido 
decida que um estabelecimento próximo do 
território de outro Estado-Membro não é 
passível de criar um perigo de acidente 
grave para além do seu perímetro, na 
acepção do artigo 11.º, n.º 6, e, que, por 
conseguinte, não requer a elaboração de 
um plano de emergência externo na 
acepção do artigo 11.º, n.º 1, deve informar 
do facto o outro Estado-Membro.

5. No caso de um Estado-Membro 
envolvido decidir que um estabelecimento 
próximo do território de outro 
Estado-Membro não é susceptível de criar 
um perigo de acidente grave para além do 
seu perímetro, na acepção do n.º 6 do 
artigo 11.o, e, que, por conseguinte, não 
requer a elaboração de um plano de 
emergência externo na acepção do n.º 1 do 
artigo 11.º, deve informar o outro 
Estado-Membro desta decisão e das razões 
a ela subjacentes.

Or. en

Alteração 30
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Relatório de segurança nos termos 
do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

Visto que os  relatórios de segurança são um elemento importante para demonstrar que 
foram identificados os riscos de acidentes graves, bem como os eventuais cenários de 
acidentes graves, e que foram tomadas as medidas necessárias para evitar tais acidentes, é 
essencial que o público tenha a oportunidade de ser consultado sobre esta matéria.

Alteração 31
María Irigoyen Pérez
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Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
A Comissão, com base na informação 
apresentada pelos Estados-Membros e as 
informações constantes das bases de 
dados, apresenta relatórios ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho relativos aos 
acidentes graves ocorridos na União 
Europeia e ao seu impacto potencial em 
termos de eficácia da presente directiva. A 
Comissão procederá à apresentação 
destes relatórios de quatro em quatro 
anos. No entanto, após um acidente 
classificado como extremamente grave em 
termos do número de vítimas ou de 
importantes prejuízos causados ao meio 
ambiente, será elaborado um relatório 
com o objectivo de evitar novos prejuízos;

Or. es

Alteração 32
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o público interessado pode interpor 
recurso, nos termos do artigo 6.º da 
Directiva 2003/4/CE, contra actos ou 
omissões de uma autoridade competente 
em relação a um pedido de informação
apresentado nos termos do artigo 13.º ou 
do artigo 21.º, n.º 1, da presente directiva. 
Os Estados-Membros asseguram que, de 
acordo com o respectivo sistema jurídico 
nacional, o público interessado possa 
interpor recurso para um tribunal ou outro 
órgão independente e imparcial criado por 

Os Estados-Membros devem assegurar que 
o público interessado pode interpor 
recurso, nos termos do artigo 6.º da 
Directiva 2003/4/CE, contra actos ou 
omissões de uma autoridade competente 
em relação a um pedido de informação 
apresentado nos termos dos artigos 5.º , 9.º, 
13.º, 19.º, ou do artigo 21.º, n.º 1, da 
presente directiva. Os Estados-Membros 
asseguram que, de acordo com o respectivo 
sistema jurídico nacional, o público 
interessado possa interpor recurso para um 
tribunal ou outro órgão independente e 
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lei, a fim de contestar a legalidade material 
ou processual de qualquer decisão, acto ou 
omissão relacionados com os casos 
referidos no artigo 14.º quando:

imparcial criado por lei, a fim de contestar 
a legalidade material ou processual de 
qualquer decisão, acto ou omissão 
relacionados com os casos referidos no 
artigo 14.º quando:

Or. en

Justificação

Nos termos da Convenção de Århus sobre o Acesso à Informação, Participação do Público 
no Processo de Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em matéria de ambiente, o público 
deve poder ter acesso à justiça, ou seja, deve dispor  do direito de recurso a procedimentos 
administrativos ou judiciais para contestar acções e omissões de privados ou de autoridades 
públicas. Assim, o público também poderá dispor do acesso à justiça no que diz respeito às 
obrigações gerais dos operadores, às inspecções e aos relatórios de segurança.

Alteração 33
Antonyia Parvanova

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem determinar o 
que constitui um interesse suficiente e a 
violação de um direito, de acordo com o 
objectivo que consiste em proporcionar ao 
público um acesso amplo à justiça. Para tal, 
considera-se suficiente, para efeitos do 
n.º 2, alínea a), o interesse de qualquer 
organização não governamental que 
promova a protecção do ambiente e que 
cumpra os requisitos previstos na 
legislação nacional.

Os Estados-Membros devem determinar o 
que constitui um interesse suficiente e a 
violação de um direito, de acordo com o 
objectivo que consiste em proporcionar ao 
público um acesso amplo à justiça. Para tal,
considera-se suficiente, para efeitos da 
alínea a) do n.º 2, o interesse de qualquer 
organização não governamental que 
promova a protecção do ambiente ou da 
saúde pública e que cumpra os requisitos 
previstos na legislação nacional.

Or. en

Alteração 34
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do artigo 4.º, a Comissão 
adoptará actos delegados, nos termos do 
artigo 24.º, para adaptar os anexos I a VII 
ao progresso técnico.

Sem prejuízo do artigo 4.º, será conferido 
poder à Comissão para adoptar actos 
delegados, nos termos do artigo 24.º, para 
adaptar os anexos I a VII ao progresso 
técnico.

No prazo de seis meses após a adopção de 
um acto que adapta o Regulamento (CE) 
n. º 1272/2008 ao progresso técnico, a 
Comissão analisará se o anexo I também 
precisa de ser adaptado, à luz dos critérios 
de aplicação do artigo 4.º, face a uma 
substância que possa constituir um perigo 
grave de acidente.

Or. it

Justificação

A adaptação do âmbito de aplicação da Directiva Seveso ao Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 (CRE) deve tornar-se um processo contínuo, uma vez que, pela sua própria 
natureza, o regulamento CRE envolve um processo dinâmico.

Alteração 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo 1 – Parte 2 – Quadro – linha no final (nova)

Texto da Comissão Alteração

Colu-
na 1

Núme-

ro CAS

Colu-

na 2

Colu-
na 3

Coluna 1 Núme-
ro CAS

Colu-
na 2

Colu-
na 3

Óleos 
essenciais e 
substâncias 
similares 
(Nota 19A)

1000 5000

Or. fr

Alteração 36
Amalia Sartori



PE467.237v01-00 12/13 AM\871144PT.doc

PT

Proposta de directiva
Anexo 1 – Parte 2 – Quadro – linha no final (nova)

Texto da Comissão Alteração

Colu
-na 1

Núme-

ro CAS

Colu-

na 2

Colu-

na 3

Colu-

na 1

Núme-

ro CAS

Colu-

na 2

Colu-
na 3

Solução 
de 
hipoclo-
rito de 
sódio  % 
Cl ativo

7681-52-9 200 500

Or. it

Justificação

I cambiamenti di classificazione dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) non riflettono 
adeguatamente la proposta della Commissione, in particolare nel caso di miscele contenenti 
ipoclorito di sodio. Questo perché il limite di concentrazione di questa sostanza per la 
tossicità acquatica acuta è stato modificato quando il CLP è stato adottato, con un impatto 
sulla classificazione delle miscele, pur non aumentando il rischio di incidenti rilevanti. Lo 
studio di valutazione di impatto della Commissione riporta che più di 200 siti, compresi i 
magazzini e le PMI, di conseguenza, potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della 
Direttiva Seveso, con un onere pari a 3 a 4 milioni di euro per le autorità e l'industria.
Questo è considerato sproporzionato, tenendo presente che l'obiettivo della Direttiva è quello 
di evitare incidenti rilevanti.

Alteração 37
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo 1 – Notas ao Anexo I – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para estabelecer as 
quantidades-limite, as misturas 
classificadas como perigosas para o 
ambiente nas secções E1 e E2, parte 2, 
não estão cobertas pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva se forem 
embaladas em quantidades limitadas 
(embalagem única até 5 litros / 5 kg e 
embalagem combinada até 30 kg), 
conforme especificado nas 
Recomendações das Nações Unidas para 
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o Transporte de Mercadorias Perigosas.

Or. it

Justificação

Uma embalagem adequada é um meio de diminuir o risco de libertação acidental de 
substâncias no ambiente durante o transporte e o armazenamento.  Dado que os produtos 
embalados em pequenas quantidades não representam riscos significativos de acidentes 
graves, não devem ser tidos em conta quando forem estabelecidas quantidades-limite. 

Alteração 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo 1 – Notas ao Anexo I – ponto 19-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

19-A. Óleos essenciais e substâncias 
similares (1000/5000):
Aplica-se aos óleos essenciais e a 
substâncias similares, tal como definido 
pela norma ISO 9235, com excepção dos 
que fazem parte da categoria 1 –
«toxicidade aguda» – todas as vias de 
exposição; categoria 2 – todas as vias de 
exposição e categoria 3 – exposição por 
via cutânea e por inalação (ver nota 7), 
bem como toxicidade para órgãos-alvo 
específicos (STOT) – exposição única, 
categoria 1.

Or. fr

Justificação

Os limiares de risco no ambiente aquático deixar não têm em conta as mudanças de 
classificação no Regulamento (CE) n. º 1272/2008. Os limiares de 1000 / 5000 seriam mais 
apropriados para estes produtos de origem agrícola embalados e armazenados em cisternas 
de 180 kg líquidos, com os quais não há risco de um efeito dominó, quando armazenados em 
uma área selada única. Um grande número de empresas - muitas delas PME que se 
especializam na produção, armazenamento, distribuição ou mistura de óleos essenciais –
seriam, de outra forma, abrangidas pelas disposições Seveso, apesar de  não representarem 
quaisquer riscos de acidentes graves.


