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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivele propunerii

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică 
substanțe periculoase (denumită în continuare „Directiva Seveso II”) are drept scop 
prevenirea accidentelor majore care implică substanțe periculoase (sau amestecuri ale 
acestora) în cantități mari, enumerate în anexa I a sa, și limitarea consecințelor unor astfel de 
accidente pentru om și mediu. 

Remarci generale privind modificarea Directivei Seveso II

Modificările propuse la Directiva SEVESO II decurg din necesitatea de a adapta 
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și 
a amestecurilor. Cu ocazia acestei adaptări, Comisia a decis să facă modificări limitate și ale 
altor dispoziții ale directivei, conservând, în același timp, elementele principale ale sistemului 
SEVESO. Raportoarea pentru aviz consideră că o abordare pe două niveluri (făcând distincție 
între operatorii care folosesc cantități-limită de nivel inferior și cei ce folosesc cantități-limită 
de nivel superior) este perfect justificată și necesară pentru a conserva stabilitatea și caracterul 
previzibil al sistemului actual.  Dat fiind că modificările aduse Directivei SEVESO II decurg 
din necesitatea de a adapta documentul la regulamentul privind clasificările și nu dintr-o 
creștere a numărului de accidente majore, raportoarea pentru aviz consideră că modificarea 
abordării globale a soluțiilor adoptate în Directiva SEVESO II nu este justificată. 

Remarci cu privire la modificările aduse anexei I 

Anexa I a Directivei SEVESO II este un element-cheie al acesteia; aceasta prezintă lista 
substanțelor periculoase și a cantităților-limită de nivel inferior și de nivel superior. Prin 
urmare, ar trebui ca anexa I să fie considerată un element-cheie pentru a determina sfera de 
aplicare a directivei și, astfel, numărul de operatori afectați de dispozițiile acesteia. La 
articolul 4 al propunerii sale, Comisia propune mecanisme de modificare a anexei I printr-un 
mecanism de derogare aplicabil în întreaga Europă, care ar permite excluderea unor substanțe 
sau amestecuri din anexa I, precum și un mecanism de clauză de salvgardare care ar permite 
adăugarea de noi substanțe sau amestecuri în anexa I. Comisia propune ca modificările anexei 
I să se facă prin acte delegate. Raportoarea pentru aviz nu susține această abordare și 
consideră că modificările anexei respective trebuie aduse urmând procedura legislativă 
ordinară. De asemenea, raportoarea pentru aviz propune ca anexa VII, care enumeră criteriile 
pentru derogări în temeiul articolului 4, să fie, de asemenea, adoptată prin procedura 
legislativă ordinară.

Remarci ale raportoarei pentru aviz privind celelalte modificări 

Raportoarea pentru aviz se exprimă în favoarea noilor dispoziții de completare a Directivei 
SECESO II și a precizărilor aduse de Comisie cu privire la o mare parte a acestor dispoziții 
existente, în special dispozițiilor privind. informarea publicului (articolul 13), consultarea 
publică și participarea la procesul decizional (articolul 14), accesul la justiție (articolul 22) și 
sistemul și schimburile de informații (articolul 20); 
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În ceea ce privește sistemele de schimburi de informații, raportoarea pentru aviz salută în 
special deschiderea către public a sistemului de obținere de informații referitoare la instalațiile 
Seveso (SPIRS), stabilirea unui termen de maxim un an pentru transmiterea de informații 
referitoare la accidentele majore și diminuarea pragurilor care antrenează transmiterea unei 
notificări de la 5 % la 1 % din cantitatea indicată la coloana 3 din anexa I. Datorită acestei 
scăderi a pragurilor, numărul de accidente majore raportate va crește, dar aceasta va permite 
în paralel celorlalți operatori să tragă învățăminte pentru viitor și să învețe din greșelile altora. 
Totuși, este important ca informațiile integrate în sistemele SPIRS și MARS să fie complete. 
La ora actuală, informațiile din sistemul MARS sunt, din păcate, foarte lacunare. Raportoarea 
pentru aviz propune ca Comisia să transmită periodic, o dată la fiecare patru ani, un raport atât 
Parlamentului European, cât și Consiliului, cu privire la accidentele majore produse pe 
teritoriul Uniunii Europene, precum și cu privire la învățămintele care ar trebui trase pentru a 
asigura eficacitatea directivei SEVESO II. 

Informarea publicului constituie un element extrem de important atât pentru instaurarea unui 
climat de încredere, cât și pentru a educa societatea în ceea ce privește atitudinea de adoptat în 
caz de accident major. Este important ca publicul să nu fie inundat cu informații de care nu 
are nevoie și ca acesta să primească informații inteligibile și formulate cu precizie, care să nu 
trezească panică inutilă în cazul în care nu există pericol, dar care să garanteze luarea de 
măsuri adecvate în caz de accident major. Aceste informații trebuie să parvină la un grup cât 
mai extins de persoane amenințate de eventualele consecințe ale unui accident major. 
Operatorii trebuie să facă mai multe eforturi pentru a informa publicul periodic și activ și 
pentru a asigura aducerea la zi sistematică a informațiilor. Aceste informații ar trebui să fie de 
asemenea disponibile în format electronic. De asemenea, în afara acestor informații de bază, 
ar trebui să fie de asemenea posibil ca publicul să poată obține informații mai detaliate. Din 
motive care țin, printre altele, de siguranță și de asigurarea confidențialității informațiilor 
comerciale și industriale și a dreptului de proprietate intelectuală, anumite informații ar trebui 
furnizate doar la cerere.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

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 

(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 
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un nivel ridicat de protecție în întreaga 
Uniune.

un nivel ridicat de protecție în întreaga 
Uniune. Statele membre trebuie să facă 
schimb de informații cu privire la 
riscurile potențiale de accidente majore cu 
efecte transfrontaliere și să colaboreze în 
caz de accident major cu efecte 
transfrontaliere.

Or. pl

Justificare

Numeroase entități în care se pot produce accidente majore sunt situate în zone de frontieră, 
iar eventualele accidente pot avea efecte cu caracter transfrontalier. Pentru a optimiza 
măsurile luate în caz de accident major, este indispensabil ca organele adecvate ale statelor 
membre amenințate de efectele accidentelor majore să colaboreze.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Operatorilor ar trebui să le revină 
obligația generală de a lua toate măsurile 
necesare pentru a preveni accidentele 
majore și pentru a atenua consecințele 
acestora. În cazul în care substanțele 
periculoase sunt prezente în entități în 
cantități care depășesc anumite valori, 
operatorul ar trebui să furnizeze autorității 
competente informații suficiente care să îi 
permită să identifice entitatea, substanțele 
periculoase prezente, precum și pericolele 
potențiale. Operatorul ar trebui, de 
asemenea, să elaboreze și să trimită 
autorității competente o strategie de 
prevenire a accidentelor majore care să 
precizeze abordarea la nivel general a 
operatorului și măsurile luate de acesta, 
inclusiv sistemele corespunzătoare de 
management al siguranței, pentru controlul 
pericolelor de accidente majore.

(11) Operatorilor ar trebui să le revină 
obligația generală de a lua toate măsurile 
necesare pentru a preveni accidentele 
majore și pentru a atenua și elimina 
consecințele acestora. În cazul în care 
substanțele periculoase sunt prezente în 
entități în cantități care depășesc anumite 
valori, operatorul ar trebui să furnizeze 
autorității competente informații suficiente 
care să îi permită să identifice entitatea, 
substanțele periculoase prezente, precum și 
pericolele potențiale. Operatorul ar trebui, 
de asemenea, să elaboreze și să trimită 
autorității competente o strategie de 
prevenire a accidentelor majore care să 
precizeze abordarea la nivel general a 
operatorului și măsurile luate de acesta, 
inclusiv sistemele corespunzătoare de 
management al siguranței, pentru controlul 
pericolelor de accidente majore.

Or. pl
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Justificare

Obligația de a elimina consecințele unui accident trebuie să revină operatorilor.

Amendamentul 3

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 
mediu, nivelul și calitatea informațiilor 
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.

(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 
mediu, nivelul și calitatea informațiilor 
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. Informațiile 
furnizate publicului trebuie să fie 
formulate de o manieră clară și 
inteligibilă. 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.

Or. pl
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Justificare

Modalitatea de comunicare a informațiilor către public este extrem de importantă pentru a 
determina un comportament adecvat în caz de accident. Aceste informații trebuie să fie clare 
și să nu permită niciun dubiu cu privire la modalitatea în care trebuie să se reacționeze în caz 
de accident major.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În scopul asigurării schimbului de 
informații și prevenirii în viitor a unor 
accidente de natură similară, statele 
membre ar trebui să transmită Comisiei 
informații cu privire la accidentele majore 
care s-au produs pe teritoriul lor, astfel
încât Comisia să poată analiza pericolele 
implicate și să facă să funcționeze un 
sistem de difuzare a informațiilor privind, 
în special, accidentele majore și experiența 
câștigată din acestea. Acest schimb de 
informații ar trebui să acopere, de 
asemenea, „accidentele la limită” pe care 
statele membre le consideră ca fiind de 
interes tehnic special pentru prevenirea 
accidentelor majore și limitarea 
consecințelor acestora.

(20) În scopul asigurării schimbului de 
informații și prevenirii în viitor a unor 
accidente de natură similară, statele 
membre ar trebui să transmită Comisiei 
informații cu privire la accidentele majore 
care s-au produs pe teritoriul lor, astfel 
încât Comisia să poată analiza pericolele 
implicate și să facă să funcționeze un 
sistem de difuzare a informațiilor privind, 
în special, accidentele majore și experiența 
câștigată din acestea. Acest schimb de 
informații ar trebui să acopere, de 
asemenea, „accidentele la limită” pe care 
statele membre le consideră ca fiind de 
interes tehnic special pentru prevenirea 
accidentelor majore și limitarea 
consecințelor acestora. Statele membre și 
Comisia trebuie să-și intensifice eforturile 
pentru ca informațiile din sistemele de 
informare create pentru schimbul de 
informații privind accidentele majore să 
fie complete.

Or. pl

Justificare

Sistemele folosite pentru schimbul de informații sunt de o importanță primordială pentru ca 
statele membre să facă schimb de experiență. În special, acestea permit operatorilor să tragă 
învățăminte. Totuși, este important ca informațiile împărtășite să fie complete și să permită 
determinarea cauzelor accidentului.
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Amendamentul 5

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) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
modificările anexelor II-VI la prezenta 
directivă.. La pregătirea sau elaborarea 
actelor delegate, Comisia ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, în timp 
util și adecvată a documentelor relevante 
către Parlamentul European și Consiliu. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate și 
transparente, inclusiv la nivel de experți, 
cu mult timp înainte.

Or. pl

Justificare

Anexele I și VII la directivă conțin elemente de fond; prin urmare, modificarea acestor 
elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare. Pentru a garanta 
transparența consultărilor întreprinse și a documentelor transmise, se propune integrarea 
dispozițiilor din Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 6

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 

(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 prezenta o propunere 
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lista din partea 3 din anexa I prin acte 
delegate, în conformitate cu articolul 24.

legislativă cu scopul de a înscrie aceste 
substanțe pe lista din partea 3 din anexa I.

Or. pl

Justificare

Anexa I la directivă conține elemente de fond care-i definesc sfera de aplicare. Prin urmare, 
modificarea acestei anexe trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al 
actelor delegate.

Amendamentul 7

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.

(4) Până la 30 iunie 2013, Comisia
prezintă o propunere legislativă cu scopul 
de 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.

Or. pl

Justificare

Anexa VII la directivă conține elemente de fond. Prin urmare, modificarea acestei anexe 
trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al actelor delegate.

Amendamentul 8

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.

Dacă este cazul, Comisia poate prezenta o 
propunere legislativă cu scopul de a 
include pe listă substanțele menționate în 
primul paragraf al prezentului alineat în 
partea 1 sau partea 2 din anexa I.

Or. pl
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Justificare

Anexa I la directivă conține elemente de fond care-i definesc sfera de aplicare. Prin urmare, 
modificarea acestei anexe trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare și nu al 
actelor delegate.

Amendamentul 9

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 
substanțele implicate;

(e) cantitatea, natura și forma fizică sub 
care se prezintă substanțele periculoase sau 
a substanțelor implicate;

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament decurge din necesitatea de a asigura coerența cu articolul 6 alineatul 
(4) litera (a).

Amendamentul 10

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;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament nu privește decât versiunea poloneză și decurge din necesitatea de a 
asigura coerența cu articolul 6 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă
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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 sau a naturii sau 
formei fizice a substanțelor periculoase sau 
a cantității acestora, care ar putea avea 
repercusiuni semnificative asupra 
pericolelor de accidente majore, statele 
membre se asigură că operatorul:

Or. pl

Justificare

Prezentul amendament decurge din necesitatea de a asigura coerența cu articolul 6 alineatul 
(4) litera (a), precum și cu articolul 6 alineatul (1) litera (e).

Amendamentul 12

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. Aceste 
informații trebuie să fie formulate de o 
manieră clară și inteligibilă pentru public. 
Informațiile sunt reexaminate și, dacă este 
necesar, actualizate cel puțin o dată pe an.

Or. pl

Justificare

Este important ca informațiile comunicate publicului să poată fi înțelese și să nu permită nici 
un dubiu cu privire la modalitatea în care trebuie să se reacționeze în caz de accident.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a
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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 
privind măsurile de securitate și conduita 
obligatorie în caz de accident. Aceste 
informații trebuie să fie formulate de o 
manieră clară și inteligibilă pentru public.

Or. pl

Justificare

Este important ca informațiile comunicate persoanele care ar putea fi afectate să poată fi 
înțelese și să nu permită nici un dubiu cu privire la modalitatea în care trebuie să se 
reacționeze în caz de accident.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informațiile care urmează să fie furnizate 
în temeiul literei (a) din prezentul alineat 
includ cel puțin informațiile menționate în 
Anexa V. Aceste informații sunt, de 
asemenea, furnizate tuturor entităților care 
deservesc publicul, inclusiv școli și spitale, 
și tuturor entităților învecinate, în cazul 
entităților care intră sub incidența 
articolului 8. Statele membre asigură 
furnizarea informațiilor și reexaminarea și 
actualizarea periodică a acestora, cel puțin 
o dată la cinci ani.

Informațiile care urmează să fie furnizate 
în temeiul literei (a) din prezentul alineat 
includ cel puțin informațiile menționate în 
Anexa V. Aceste informații sunt, de 
asemenea, furnizate tuturor entităților care 
deservesc publicul, inclusiv școli, printre 
care și grădinițele, și spitale, și celorlalte 
servicii publice, precum și tuturor 
entităților învecinate, în cazul entităților 
care intră sub incidența articolului 8.
Statele membre asigură furnizarea 
informațiilor și reexaminarea și 
actualizarea periodică a acestora, cel puțin 
o dată la cinci ani. Aceste informații sunt 
aduse la zi, în special în cazul 
modificărilor prevăzute la articolul 10 din 
prezenta directivă.

Or. pl
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Justificare

Pentru a garanta securitatea și comportamentul adaptat al persoanelor amenințate în caz de 
accident, este important ca informațiile să ajungă la un grup cât se poate de extins de 
persoane care ar putea fi afectate. Aceste informații trebuie aduse la zi, de asemenea, în caz 
de modificare a unei instalații, a unei entități sau a unei suprafețe de depozitare.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20a
Pe baza informațiilor furnizate de statele 
membre în temeiul articolului 16 și al 
informațiilor din bazele de date 
menționate la articolul 20 alineatele (3) și 
(5), Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport cu 
privire la accidentele majore produse pe 
teritoriul Uniunii Europene și la 
consecințele pe care aceste accidente 
majore le-ar putea avea asupra 
funcționării eficiente a prezentei directive. 
Comisia prezintă acest raport din patru în 
patru ani.

Or. pl

Justificare

parlamentul European și Consiliul trebuie să primească periodic informații cu privire la 
accidentele majore petrecute pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru moment nu există 
obligația de a furniza un raport periodic Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 23 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4, în scopul adaptării anexelor 

În scopul adaptării anexelor II-VI la 
progresele tehnice înregistrate, Comisia 
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I-VII la progresele tehnice înregistrate, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24.

adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 24.

Or. pl

Justificare

Anexele I și VII la directivă conțin elemente de fond; prin urmare, modificarea acestor 
elemente trebuie să facă obiectul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Competențele de adoptare a actelor 
delegate menționate la articolul 23 se 
conferă Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată de timp.

Or. pl

Justificare

Modificare impusă de amendamentul la articolul 4.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 24 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Justificare

Acest amendament nu privește versiunea poloneză.
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Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
următoare publicării sale în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Decizia 
nu aduce atingere valabilității actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. pl

Justificare

Pentru a se garanta certitudinea juridică, este necesar să se precizeze un calendar exact. 
Această formulare este conformă clauzei propuse în Consensul privind mecanismele practice 
de utilizare a actelor delegate.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

(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 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu două luni.

Or. pl

Justificare

Coerență cu Consensul privind măsurile practice de utilizare a actelor delegate.


