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Amendamentul 21
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Accidentele majore pot avea consecințe 
dincolo de frontiere, iar costul ecologic și 
economic al unui accident nu este suportat 
doar de către entitatea afectată, dar și de 
către statul membru în cauză. Prin urmare, 
este necesar să se ia măsuri care să asigure 
un nivel ridicat de protecție în întreaga 
Uniune.

(6) Accidentele majore pot avea consecințe 
dincolo de frontiere, iar costul ecologic și 
economic al unui accident nu este suportat 
doar de către entitatea afectată, dar și de 
către statul membru în cauză. Prin urmare, 
este necesar să se ia măsuri care să asigure 
un nivel ridicat de protecție în întreaga 
Uniune și să se consolideze cooperarea 
între statele membre și, din acest motiv, 
între autoritățile regionale și locale, 
pentru a preveni accidentele 
transfrontaliere și pentru a asigura un 
răspuns coordonat în caz de accidente 
majore.

Or. es

Amendamentul 22
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul promovării accesului la 
informații privind mediul, în conformitate 
cu Convenția de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
probleme de mediu, care a fost aprobată, în 
numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE 
a Consiliului din 17 februarie 2005 privind 
încheierea, în numele Comunității 
Europene, a Convenției privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea 
deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu9, nivelul și calitatea informațiilor 

(16) În scopul promovării accesului la 
informații privind mediul, în conformitate 
cu Convenția de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
probleme de mediu, care a fost aprobată, în 
numele Uniunii, prin Decizia 2005/370/CE 
a Consiliului din 17 februarie 2005 privind 
încheierea, în numele Comunității 
Europene, a Convenției privind accesul la 
informație, participarea publicului la luarea 
deciziei și accesul la justiție în probleme de 
mediu9, nivelul și calitatea informațiilor 
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către public ar trebui să fie îmbunătățite. În 
special, persoanele pentru care există o 
probabilitate crescută de a fi afectate de un 
accident major ar trebui să primească 
informații suficiente cu privire la acțiunile 
corespunzătoare care să fie întreprinse în 
eventualitatea unui accident. În plus față de 
furnizarea de informații într-un mod activ, 
fără ca publicul să trebuiască să înainteze o 
solicitare în acest sens și, fără a se exclude 
alte forme de diseminare, aceste informații 
ar trebui să fie, de asemenea, în 
permanență puse la dispoziție și actualizate 
pe internet. În același timp, ar trebui să 
existe garanții corespunzătoare de 
confidențialitate, pentru a răspunde 
preocupărilor legate de securitate, printre 
altele.

către public ar trebui să fie îmbunătățite. În 
special, persoanele pentru care există o 
probabilitate crescută de a fi afectate de un 
accident major ar trebui să primească 
informații suficiente cu privire la acțiunile 
corespunzătoare care să fie întreprinse în 
eventualitatea unui accident. În plus față de 
furnizarea de informații într-un mod activ, 
fără ca publicul să trebuiască să înainteze o 
solicitare în acest sens și, fără a se exclude 
alte forme de diseminare, aceste informații 
ar trebui să fie, de asemenea, în 
permanență puse la dispoziție și actualizate 
pe internet. Pentru a spori transparența, 
ar trebui ca, la cerere, să se pună la 
dispoziție informații mai detaliate și 
cuprinzătoare, inclusiv sub formă de 
documente. În același timp, ar trebui să 
existe garanții corespunzătoare de 
confidențialitate, pentru a răspunde 
preocupărilor legate de securitate, printre 
altele.

Or. en

Justificare

Accesul oricărei persoane fizice sau juridice, respectându-se totodată garanțiile legate de 
confidențialitate, la informații sau documente suplimentare, la cerere, ar spori transparența 
și încrederea publicului în instalațiile industriale.

Amendamentul 23
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Fiecare adaptare a Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 la progresele 
tehnologice ar trebui să fie urmată de o 
evaluare a necesității de adaptare a 
anexei I la prezenta directivă. Astfel s-ar 
crea o legătură funcțională între cele 
două acte legislative și s-ar asigura 
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menținerea unui nivel ridicat de protecție 
al sănătății umane și a mediului. 

Or. it

Justificare

Adaptarea domeniului de aplicare al Directivei Seveso la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CEA) ar trebui să devină un proces continuu, dat fiind faptul că, prin însăși natura sa, 
Regulamentul CEA implică un proces dinamic.

Amendamentul 24
Oreste Rossi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) exploatării (explorarea, extracția și 
prelucrarea) minereurilor în mine, cariere, 
sau prin intermediul forajelor, cu excepția 
depozitării subterane a gazelor în straturi 
naturale și în mine scoase din uz și 
operațiunilor de prelucrare chimică și 
termică și depozitării legate de operațiunile 
care implică substanțe periculoase, astfel 
cum sunt definite în anexa I;

(e) exploatării (explorarea, extracția și 
prelucrarea) minereurilor în mine, cariere, 
sau prin intermediul forajelor, cu excepția 
depozitării subterane a gazelor în straturi 
naturale, cavități saline și în mine scoase 
din uz și operațiunilor de prelucrare 
chimică și termică și depozitării legate de 
operațiunile care implică substanțe 
periculoase, astfel cum sunt definite în 
anexa I;

Or. it

Justificare

Propunerea Comisiei include doar depozitarea în straturi naturale și mine dezafectate, însă 
nu și depozitarea în cavități saline. Astfel rezultă un dezechilibru competitiv între tipurile de 
depozitare incluse, respectiv exceptate, fapt care este în special în detrimentul statelor 
membre în care nu există cavități saline.

Amendamentul 25
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1
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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 anexa V sunt 
comprehensibile și clar formulate și că 
sunt în permanență la dispoziția publicului, 
inclusiv în format electronic. Informațiile 
sunt reexaminate și, dacă este necesar, 
actualizate cel puțin o dată pe an.

Or. es

Amendamentul 26
Antonyia Parvanova

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 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. La 
cererea oricărei persoane fizice sau 
juridice, statele membre se asigură că 
persoanei în cauză îi sunt puse la 
dispoziție informații mai detaliate și 
suplimentare față de informațiile 
menționate în anexa V și în conformitate 
cu articolul 21 din prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Accesul la documente suplimentare, altele decât cele menționate la anexa V, cum ar fi 
rapoartele de inspecție integrale întocmite în conformitate cu articolul 19, ar trebui să fie 
permis, la cerere, oricărei persoane fizice sau juridice, respectându-se totodată garanțiile 
legate de confidențialitate stabilite la articolul 21.
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Amendamentul 27
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate 
de un accident major primesc, periodic și 
sub forma cea mai adecvată, fără să 
trebuiască să solicite acest lucru, informații 
privind măsurile de securitate și conduita 
obligatorie în caz de accident;

(a) toate persoanele care ar putea fi afectate 
de un accident major primesc, periodic și 
sub forma cea mai adecvată, fără să 
trebuiască să solicite acest lucru, informații 
comprehensibile și clar formulate privind 
măsurile de securitate și conduita 
obligatorie în caz de accident;

Or. es

Amendamentul 28
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) raportul de securitate este pus la 
dispoziția publicului la cerere conform 
articolului 21 alineatul (3); în cazul în care 
se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune 
la dispoziție un raport modificat sub forma 
unui rezumat fără caracter tehnic, care 
include cel puțin informații generale 
privind pericolele de accidente majore, 
efectele potențiale și conduita obligatorie 
în caz de accident;

(b) raportul de securitate este pus la 
dispoziția publicului la cerere conform 
articolului 21 alineatul (3); în cazul în care 
se aplică articolul 21 alineatul (3), se pune 
la dispoziție un raport modificat sub forma 
unui rezumat fără caracter tehnic, care 
include cel puțin informații generale 
privind pericolele de accidente majore, 
efectele potențiale asupra sănătății umane
și a mediului și conduita obligatorie în caz 
de accident;

Or. es

Amendamentul 29
Antonyia Parvanova
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazurile în care statul membru vizat 
consideră că o entitate aflată în apropierea 
teritoriului unui alt stat membru nu poate 
genera un pericol de accident major în 
afara frontierelor sale în sensul articolului 
11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu 
trebuie să elaboreze un plan de urgență 
extern așa cum se prevede la articolul 11 
alineatul (1), informează celălalt stat 
membru cu privire la acest lucru.

(5) În cazurile în care statul membru vizat 
consideră că o entitate aflată în apropierea 
teritoriului unui alt stat membru nu poate 
genera un pericol de accident major în 
afara frontierelor sale în sensul articolului 
11 alineatul (6) și că, prin urmare, nu 
trebuie să elaboreze un plan de urgență 
extern așa cum se prevede la articolul 11 
alineatul (1), informează celălalt stat 
membru despre această decizie și despre 
motivele în baza cărora a fost luată 
decizia.

Or. en

Amendamentul 30
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) raportul de securitate întocmit în 
temeiul articolului 9.

Or. en

Justificare

Cum rapoartele de securitate reprezintă un element esențial pentru a demonstra că au fost 
identificate pericolele de accidente majore și scenarii posibile de accidente majore și că au 
fost luate măsurile necesare pentru a se preveni astfel de accidente, este esențial ca publicului 
larg să i se acorde posibilitatea de a fi consultat în această chestiune.

Amendamentul 31
María Irigoyen Pérez

Propunere de directivă
Articolul 22a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre și al informațiilor din bazele de 
date, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte cu 
privire la accidentele majore produse pe 
teritoriul Uniunii Europene și potențialul 
impact al acestora în ceea ce privește 
eficacitatea prezentei directive. Comisia 
prezintă aceste rapoarte din patru în patru 
ani. Cu toate acestea, după orice accident 
clasat ca fiind extrem de grav din punct 
de vedere al numărului de victime sau al 
daunelor majore aduse mediului, se 
întocmește un raport cu scopul de a 
preveni noi posibile daune;

Or. es

Amendamentul 32
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că membrii 
publicului interesat pot să obțină o 
reexaminare, în conformitate cu articolul 6 
din Directiva 2003/4/CE a actelor sau 
omisiunilor unei autorități competente în 
legătură cu orice solicitare de informații în 
temeiul articolului 13 sau articolului 21 
alineatul (1) din prezenta directivă. Statele 
membre se asigură că, în conformitate cu 
sistemul juridic intern relevant, membrii 
publicului interesat au acces la o procedură 
de atac în fața unei instanțe judecătorești 
sau a altui organism independent și 
imparțial instituit prin lege, pentru a 
contesta legalitatea de fond sau de 
procedură a deciziilor, actelor sau 

Statele membre se asigură că membrii 
publicului interesat pot să obțină o 
reexaminare, în conformitate cu articolul 6 
din Directiva 2003/4/CE a actelor sau 
omisiunilor unei autorități competente în 
legătură cu orice solicitare de informații în 
temeiul articolelor 5, 9, 13, 19 sau al
articolului 21 alineatul (1) din prezenta 
directivă. Statele membre se asigură că, în 
conformitate cu sistemul juridic intern 
relevant, membrii publicului interesat au 
acces la o procedură de atac în fața unei 
instanțe judecătorești sau a altui organism 
independent și imparțial instituit prin lege, 
pentru a contesta legalitatea de fond sau de 
procedură a deciziilor, actelor sau 
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omisiunilor cu privire la cazurile care fac 
obiectul articolului 14 în cazul în care:

omisiunilor cu privire la cazurile care fac 
obiectul articolului 14 în cazul în care:

Or. en

Justificare

În conformitate cu Convenția de la Aarhus privind accesul la informație, participarea 
publicului la procesul decizional și accesul la justiție în probleme de mediu, publicul trebuie 
să poată avea acces la justiție și să poată revizui în mod legal legalitatea procedurală și de 
fond a actelor și omisiunilor făcute de persoanele private și autoritățile publice. Prin urmare, 
publicul ar trebui să aibă, de asemenea acces la justiție în ceea ce privește obligațiile 
generale ale operatorilor, inspecțiile și rapoartele de securitate.

Amendamentul 33
Antonyia Parvanova

Propunere de directivă
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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).

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 sau a sănătății publice 
și care îndeplinește toate condițiile 
prevăzute de dreptul național este 
considerat suficient în sensul alineatului (2) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 34
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-
VII la progresele tehnice înregistrate, 
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 24.

În termen de șase luni de la adoptarea 
unui act de adaptare a Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 la progresul 
tehnologic, Comisia va analiza dacă este 
necesară și o adaptare a anexei I având în 
vedere posibilul risc mai ridicat de 
accidente al unei substanțe și criteriile de 
aplicare a articolului 4.

Or. it

Justificare

Alinierea domeniului de aplicare al Directivei Seveso la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CEA) și adaptările acesteia ar trebui să devină un proces continuu, dat fiind faptul că, prin 
însăși natura sa, Regulamentul CEA implică un proces dinamic.

Amendamentul 35
Amalia Sartori, Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa I – partea 2 – tabel – rând la sfârșit (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colo
ana 1

Num
ăr 
CAS

Colo
ana 2

Colo
ana 3

Colo
ana 1

Num
ăr 
CAS

Colo
ana 2

Colo
ana 3

Ulei
uri 
esenț
iale 
și 
subst
anțe 
simil
are 
(nota 
19a)

1000 5000
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Or. fr

Amendamentul 36
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – partea 2 – tabel – rând la sfârșit (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Colo
ana 1

Num
ăr 
CAS

Colo
ana 2

Colo
ana 3

Colo
ana 1

Num
ăr 
CAS

Colo
ana 2

Colo
ana 3

Hipo
clorit 
de 
sodiu
, 
soluț
ie ... 
% Cl 
activ

7681
-52-9

200 500

Or. it

Justificare

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.

Amendamentul 37
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – Note la Anexa I – punctul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În vederea determinării cantităților-
limită, amestecurile clasificate ca fiind 
periculoase pentru mediu la secțiunile E1 
și E2, partea 2, nu intră în domeniul de 
aplicare al directivei dacă sunt ambalate 
în cantități limitate (ambalaje individuale 
de cel mult 5 litri / 5 kg și ambalaje 
combinate de cel mult 30 kg), astfel cum 
se specifică în recomandările Națiunilor 
Unite privind transportul mărfurilor 
periculoase.

Or. it

Justificare

Ambalajul corespunzător reprezintă un mijloc de limitare a riscului de eliberare accidentală 
a substanței în mediu atât în timpul transportului, cât și al depozitării. Având în vedere faptul 
că produsele ambalate în cantități mici nu reprezintă un risc semnificativ de accidente 
majore, acestea nu ar trebui luate în considerare la stabilirea cantităților-limită.

Amendamentul 38
Amalia Sartori, Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa I – Note la Anexa I – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. Uleiuri esențiale și substanțe similare 
(1000/5000):
Se aplică uleiurilor esențiale și 
substanțelor similare astfel cum sunt 
definite de standardul ISO 9235, cu 
excepția celor clasificate ca fiind de 
toxicitate acută categoria 1 – toate căile 
de expunere, categoria 2 – toate căile de 
expunere și categoria 3 – expunere 
cutanată sau prin inhalare (a se vedea 
nota 7) și cele având toxicitate asupra 
unui organ țintă specific (STOT) – o 
singură expunere, categoria 1.
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Or. fr

Justificare

Pragurile de risc pentru mediul acvatic nu țin seama de schimbarea clasificărilor din 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Pragurile de 1000 / 5000 ar fi mult mai adecvate pentru 
aceste produse de origine agricolă ambalate și stocate în butoaie de 180 kg net, în cazul 
cărora nu există riscul unui efect de domino dacă sunt depozitate într-o zonă unică sigilată. 
Un număr mare de întreprinderi – dintre care multe IMM-uri specializate în producția, 
depozitarea, distribuirea sau amestecarea uleiurilor esențiale – ar intra altfel sub incidența 
dispozițiilor Seveso fără să prezinte noi riscuri de accidente majore.


