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Alteração 30
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os acidentes de grande dimensão têm, 
muitas vezes, consequências graves, como 
foi demonstrado pelos acidentes de Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse e Buncefield. Além disso, o seu 
impacto pode ultrapassar as fronteiras 
nacionais. Este facto realça a necessidade 
de garantir que são tomadas medidas de 
precaução adequadas para assegurar um 
nível de protecção elevado em toda a 
União, para os cidadãos, as comunidades e 
ambiente.

(2) Os acidentes de grande dimensão têm, 
muitas vezes, consequências graves, como 
foi demonstrado pelos acidentes de Seveso, 
Bhopal, Schweizerhalle, Enschede, 
Toulouse e Buncefield. Além disso, o seu 
impacto pode ultrapassar as fronteiras 
nacionais. Este facto realça a necessidade 
de garantir que são tomadas medidas de 
precaução adequadas para assegurar um 
nível de protecção elevado em toda a 
União, para os cidadãos, as comunidades e 
ambiente. Por conseguinte, é importante 
manter e, se possível, melhorar os 
elevados níveis de protecção existentes.

Or. lt

Alteração 31
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os acidentes de grande dimensão 
têm muitas vezes sido causados por 
empresas subcontratadas ou com a sua 
implicação.

Or. it
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Alteração 32
Juozas Imbrasas

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Justifica-se, por conseguinte, que a 
Directiva 96/82/CE seja alterada para 
garantir a manutenção e futura melhoria 
dos níveis de protecção vigentes, tornando 
as disposições mais eficazes e reduzindo, 
sempre que possível, os encargos 
administrativos desnecessários, através da 
sua racionalização ou simplificação, sem 
comprometer a segurança. Ao mesmo 
tempo, as novas disposições devem ser 
claras, coerentes e fáceis de compreender, 
para ajudar a melhorar a sua aplicação e 
força executória.

(4) Justifica-se, por conseguinte, que a 
Directiva 96/82/CE seja alterada para 
garantir a manutenção e futura melhoria 
dos níveis de protecção vigentes, tornando 
as disposições mais eficazes e reduzindo, 
sempre que possível, os encargos 
administrativos desnecessários, através da 
sua racionalização ou simplificação, sem 
comprometer a segurança. Ao mesmo 
tempo, as novas disposições devem ser 
claras, coerentes e fáceis de compreender, 
para ajudar a melhorar a sua aplicação e 
força executória e para manter ou mesmo 
aumentar o nível de protecção da saúde e 
do ambiente.

Or. lt

Alteração 33
Rolandas Paksas

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, estabelecer e aplicar 
medidas de segurança e de redução de 
riscos a fim de evitar possíveis acidentes, 
reduzir o risco de que se produzam 
acidentes e atenuar as suas eventuais 
consequências, o que permitiria garantir 



AM\874020PT.doc 5/47 PE469.779v01-00

PT

um nível de protecção elevado em toda a 
União. Na medida do possível, os Estados-
Membros devem proceder a um 
intercâmbio das suas melhores práticas.

Or. lt

Alteração 34
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Os operadores devem ser, de um 
modo geral, obrigados a tomar todas as 
medidas necessárias para prevenir os 
acidentes graves e atenuar as suas 
consequências. Sempre que estejam 
presentes nos estabelecimentos substâncias 
perigosas acima de determinadas 
quantidades, o operador deve fornecer à 
autoridade competente informações 
suficientes para que esta possa identificar o 
estabelecimento, as substâncias perigosas 
em causa e os perigos potenciais. O 
operador deve também elaborar e enviar à 
autoridade competente um protocolo de 
prevenção de acidentes graves que 
descreva a estratégia global e as medidas a 
tomar, incluindo o estabelecimento de 
sistemas adequados de gestão da 
segurança, para limitar os riscos de 
acidentes graves.

(11) Os operadores devem ser, de um 
modo geral, obrigados a tomar todas as 
medidas necessárias para prevenir os 
acidentes graves e atenuar as suas 
consequências. Sempre que estejam 
presentes nos estabelecimentos substâncias 
perigosas acima de determinadas 
quantidades, o operador deve fornecer à 
autoridade competente informações 
suficientes para que esta possa identificar o 
estabelecimento, as substâncias perigosas 
em causa e os perigos potenciais. O 
operador deve também elaborar e enviar à 
autoridade competente um protocolo de 
prevenção de acidentes graves que 
descreva a estratégia global e as medidas a 
tomar, incluindo as empresas 
subcontratadas, o estabelecimento de 
sistemas adequados de gestão da 
segurança, para limitar os riscos de 
acidentes graves.

Or. it

Alteração 35
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

11-A. Os operadores devem poder 
comprovar a sua capacidade para fazer 
face às consequências de um acidente que 
envolva substâncias perigosas, por 
exemplo através de um contrato de seguro 
específico subscrito junto de uma 
companhia de reconhecida solvabilidade 
ou de um nível adequado de capitais 
próprios. Esta consideração deve ser tida 
em conta a fim de que as consequências 
de um acidente que envolva substâncias 
perigosas não pesem na despesa pública e 
sejam incluídas nos preços de custo.

Or. fr

Alteração 36
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de reduzir o risco de 
acidente de grande dimensão e com 
efeitos de dominó, é necessário ter em 
devida consideração as interacções entre 
as fontes naturais de perigo ligadas às 
instalações da empresa ou do 
estabelecimento e as fontes tecnológicas 
neles utilizadas.

Or. it

Alteração 37
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Para melhor proteger as zonas 
residenciais, os espaços públicos e o 
ambiente, em particular as zonas naturais 
de especial interesse ou com características 
particularmente sensíveis, importa que as 
políticas de afectação ou de utilização dos 
solos e/ou as outras políticas pertinentes 
aplicadas nos Estados-Membros tenham 
em conta a necessidade, a longo prazo, de 
manter distâncias adequadas entre essas 
zonas e os estabelecimentos que 
apresentam os perigos em apreço, bem 
como, no caso dos estabelecimentos 
existentes, de adoptar medidas técnicas 
complementares, a fim de não aumentarem 
os riscos para as pessoas. Ao serem 
tomadas as decisões, devem existir 
informações suficientes sobre os riscos e 
ser tidas em conta as recomendações 
técnicas sobre esses riscos. Sempre que 
possível, os procedimentos devem ser 
integrados com os previstos noutros
diplomas legais da União, a fim de reduzir 
os encargos administrativos.

15) Para melhor proteger as zonas 
residenciais, os espaços públicos e o 
ambiente, em particular as zonas naturais 
de especial interesse ou com características 
particularmente sensíveis, importa que as 
políticas de afectação ou de utilização dos 
solos e/ou as outras políticas pertinentes 
aplicadas nos Estados-Membros tenham 
em conta a necessidade, a longo prazo, de 
manter distâncias adequadas entre essas 
zonas e os estabelecimentos que 
apresentam os perigos em apreço, bem 
como, no caso dos estabelecimentos 
existentes, de adoptar medidas técnicas 
complementares, a fim de não aumentarem 
os riscos para as pessoas. Ao serem 
tomadas as decisões, devem existir 
informações suficientes sobre os riscos e 
ser tidas em conta as recomendações 
técnicas sobre esses riscos. Sempre que 
possível, especialmente no que respeita às 
pequenas e médias empresas, os 
procedimentos e as medidas devem ser 
integrados com os previstos noutros 
diplomas legais da União, a fim de reduzir 
os encargos administrativos.

Or. en

Alteração 38
Rolandas Paksas

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para assegurar a adopção das medidas 
de resposta adequadas em caso de 
ocorrência de um acidente grave, o 
operador deve alertar imediatamente as 
autoridades competentes e comunicar as 
informações necessárias à avaliação das 

(19) Para assegurar a adopção das medidas 
de resposta adequadas em caso de 
ocorrência de um acidente grave, o 
operador deve alertar imediatamente as 
autoridades competentes e comunicar as 
informações necessárias à avaliação das 
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consequências do acidente. consequências do acidente para a saúde 
das pessoas, os seus bens e o ambiente, e 
para evitar que volte a produzir-se um 
acidente semelhante.

Or. lt

Alteração 39
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para assegurar a adopção das medidas 
de resposta adequadas em caso de 
ocorrência de um acidente grave, o 
operador deve alertar imediatamente as 
autoridades competentes e comunicar as 
informações necessárias à avaliação das 
consequências do acidente.

(19) Para assegurar a adopção das medidas 
de resposta adequadas em caso de 
ocorrência de um acidente grave, o 
operador deve alertar imediatamente as 
autoridades competentes e as autoridades 
locais e comunicar as informações 
necessárias à avaliação das consequências 
do acidente.

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. Deve efectuar-se uma avaliação 
sistemática da necessidade de adaptar o 
anexo I da presente directiva na 
sequência das adaptações Regulamento 
(CE) n. º 1272/2008 ao progresso técnico. 
Tal permitiria assegurar uma ligação 
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funcional entre as duas legislações, bem 
como um nível elevado de protecção da 
saúde humana e do ambiente.

Or. fr

Alteração 41
Edit Herczog

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Convém avaliar sistematicamente 
a necessidade de adaptar o anexo I da 
presente directiva sempre que o 
Regulamento (CE) n.° 1272/2008 for 
adaptado para ter em conta os progressos  
técnicos. Desse modo seria possível 
estabelecer uma ligação funcional entre 
os dois elementos legislativos e garantiria 
a manutenção de um nível elevado de 
protecção da saúde humana e do meio 
ambiente.

Or. en

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 42
Vicky Ford

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Convém avaliar sistematicamente 
a necessidade de adaptar o anexo I da 
presente directiva sempre que o 
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Regulamento (CE) n.° 1272/2008 for 
adaptado para ter em conta os progressos  
técnicos, a fim de assegurar uma ligação 
funcional entre os dois elementos 
legislativos.

Or. en

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 43
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Deve conferir-se à Comissão 
competência para adoptar actos delegados, 
em conformidade com o disposto no artigo 
290.º do Tratado, tendo em vista a 
alteração dos anexos da presente directiva.

23) A fim de adaptar a presente directiva 
ao progresso técnico e científico, devem 
ser delegados à Comissão os poderes para 
adoptar actos em conformidade com o 
disposto no artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, tendo 
em vista a alteração da parte 3 do anexo I, 
e dos anexos II a VI da presente directiva É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. A Comissão, 
ao preparar e elaborar actos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
tempestiva e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Justificação

Esta alteração alinha o considerando com as novas cláusulas normalizadas sobre actos 
delegados. Clarifica, além disso, que deve ser possível modificar, através de actos delegados, 
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a parte 3 do anexo I (que altera o âmbito de aplicação da directiva, mas apenas em casos 
muito particulares) e os anexos II a VI. As modificações às partes 1 e 2 do anexo I e ao anexo 
VII podem ter todavia uma forte repercussão no âmbito de aplicação, pelo que devem ser 
tratadas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 44
Marian-Jean Marinescu

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) A exploração (prospecção, extracção e 
processamento) de minerais em minas, 
pedreiras, ou por meio de furos de 
sondagem, com excepção das operações de 
processamento químico e térmico e 
correspondente armazenagem que 
envolvam substâncias perigosas, nos 
termos do anexo I;

Or. en

Alteração 45
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de qualquer alargamento do 
âmbito de aplicação da presente Directiva 
deve proceder-se a uma avaliação de 
impacto.

Or. en

Alteração 46
Marian-Jean Marinescu
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Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Novo estabelecimento», um 
estabelecimento recém-construído ou que 
ainda não entrou em funcionamento;

4. «Novo estabelecimento», um 
estabelecimento que entrou em 
funcionamento depois de 31 de Maio de 
2015;

Or. en

Alteração 47
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Novo estabelecimento», um 
estabelecimento recém-construído ou que 
ainda não entrou em funcionamento;

4. «Novo estabelecimento», um 
estabelecimento que ainda não entrou em 
funcionamento;

Or. fr

Justificação

A referência «recém-construído» é muito vaga e pode suscitar divergências de interpretação

Alteração 48
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «instalação»: uma unidade técnica, que 
pode ser subterrânea, dentro de um 
estabelecimento, onde sejam produzidas, 
utilizadas, manipuladas ou armazenadas 
substâncias perigosas, e que inclui todo o 
equipamento, estruturas, canalizações, 
maquinaria, ferramentas, ramais 

7. «instalação»: uma unidade técnica, que 
pode ser subterrânea, dentro de um 
estabelecimento, na qual sejam 
produzidas, utilizadas, manipuladas ou 
armazenadas substâncias perigosas, Inclui 
todo o equipamento, estruturas, 
canalizações, maquinaria, ferramentas, 
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ferroviários exclusivos, cais de carga, 
pontões de acesso à instalação, molhes, 
armazéns ou estruturas semelhantes, 
flutuantes ou não, necessários ao 
funcionamento da mesma;

entroncamentos ferroviários especiais, cais 
de carga, pontões de acesso à instalação, 
molhes, armazéns ou estruturas 
semelhantes, flutuantes ou não, necessários 
ao funcionamento da instalação.

Or. fr

Justificação

Caso se mantivesse a formulação inicial, todas as instalações de um estabelecimento 
“Seveso” seriam classificadas “Seveso”, o que não seria conforme com o direito comunitário 
como formulado no âmbito da Directiva Seveso 2. A versão actual da Directiva Seveso 2 faz 
referência a uma «unidade técnica (…) dentro de um estabelecimento onde (….) 
substâncias»; a versão alemã indica «na qual». Trata-se, pois, de uma referência à 
instalação, e não ao estabelecimento.

Alteração 49
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. "Distância de segurança 
adequada": a distância mínima a partir 
da qual não se pode observar nenhum 
efeito nefasto  sobre a saúde humana ou o 
ambiente em caso de acidente grave;

Or. en

Alteração 50
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-A. "Perímetros de perigo": zonas de 
risco de morte ou de danos irreversíveis 
em caso de acidente;
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Or. fr

Alteração 51
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. "Efeito dominó": a possibilidade de 
um acidente grave se produzir num 
estabelecimento por causa de um outro 
acidente verificado na sua proximidade, 
quer num outro estabelecimento quer 
num sítio que não recai no âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Or. en

Alteração 52
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

18-B. "Perímetros de protecção": zonas 
de risco sanitário signifivcativo.

Or. fr

Alteração 53
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que se demonstre, com base nos 
critérios a que se refere o n.º 4, que 

1. Sempre que se demonstre, com base nos 
critérios estabelecidos no anexo VII da 
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determinadas substâncias constantes das 
partes 1 ou 2 do anexo I não são passíveis 
de criar um perigo de acidente grave, 
nomeadamente devido à sua forma física, 
às suas propriedades, à sua classificação, à 
sua concentração ou à sua embalagem 
genérica, a Comissão pode incluir essas 
substâncias na parte 3 do anexo I através 
de actos delegados, nos termos do artigo 
24.º.

presente directiva, que determinadas 
substâncias ou misturas constantes das 
partes 1 ou 2 do anexo I não são, em 
condições específicas, passíveis de criar 
um perigo de acidente grave devido à sua 
forma física, às suas propriedades, à sua 
classificação, à sua concentração ou à sua 
embalagem genérica, pelo que devem ser 
objecto de uma derrogação, a Comissão 
pode adoptar actos delegados em 
conformidade com o artigo 24.°, a fim de
incluir essas substâncias e misturas, 
juntamente com as condições aplicáveis,
na parte 3 do anexo I.

Or. en

Justificação

Cabe clarificar que o n.° 1 não pretende excluir completamente as substâncias e misturas do 
âmbito de aplicação, visando sim aqueles casos em que as substâncias e misturas não são 
passíveis, em condições claramente especificadas, de criar um perigo de acidente grave, 
devido à sua forma física, às suas propriedades, à sua classificação, à sua concentração ou à 
sua embalagem genérica. As substâncias e misturas apenas são objecto de derrogação se 
estiverem satisfeitas as condições enunciadas na parte 3 do Anexo I.   Dado que esta 
disposição apenas se aplicará a situações muito específicas, seria aceitável recorrer a actos 
delegados.

Alteração 54
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que fique demonstrado de forma 
satisfatória para uma autoridade 
competente, com base nos critérios a que 
se refere o n.º 4, que determinadas 
substâncias constantes das partes 1 ou 2 do 
anexo I presentes num estabelecimento, ou 
numa parte de um estabelecimento, não são 
passíveis de criar um perigo de acidente 
grave, devido às condições específicas do 
próprio estabelecimento, como a natureza 

3. Sem prejuízo do disposto no n.° 1,
sempre que fique demonstrado, com base 
nos critérios a que se refere o anexo VII, 
que determinadas substâncias constantes 
das partes 1 ou 2 do anexo I presentes num 
estabelecimento, ou numa parte de um 
estabelecimento, não são passíveis de criar 
um perigo de acidente grave, devido às 
condições específicas do próprio 
estabelecimento, respeitantes à natureza da 
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da embalagem e da contenção da 
substância, ou à sua localização e às 
quantidades envolvidas, a autoridade 
competente do Estado-Membro pode 
decidir não aplicar ao estabelecimento em 
causa os requisitos estabelecidos nos 
artigos 7.º a 19.º.

embalagem e à contenção da substância, ou 
à sua localização e às quantidades 
envolvidas, a autoridade competente do 
Estado-Membro pode decidir não aplicar 
ao estabelecimento em causa os requisitos 
estabelecidos no artigo 9.º, artigo 10.°, 
alínea b), artigo 11.° e no artigo 13.°, 
n.°2.

Or. en

Justificação

Enquanto que o n.° 1 prevê derrogações à escala da UE para substâncias específicas e 
apenas em determinadas circunstâncias, o n.° 3 do artigo 4.° prevê que a autoridade 
competente do Estado-Membro autorize derrogações ao nível de um estabelecimento 
individual. Dado que o nível de protecção não deve diminuir, propõe-se que se mantenham 
em todos os casos pelo menos os requisitos de nível inferior e que se prevejam derrogações 
apenas no que diz respeito aos requisitos em matéria de informação no caso dos 
estabelecimentos do grupo superior.

Alteração 55
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão transmitirá, anualmente, ao 
fórum mencionado no artigo 17.º, n.º 2, as 
listas a que se refere o segundo parágrafo, 
para informação.

A Comissão transmitirá, regularmente, ao 
fórum mencionado no artigo 17.º, n.º 2, as 
listas a que se refere o segundo parágrafo, 
para informação.

Or. en

Alteração 56
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Até 30 de Junho de 2013, a Comissão 
adoptará actos delegados nos termos do 
artigo 24.º, para estabelecer os critérios a 
utilizar para efeitos dos n.os 1 e 3, 
respectivamente, e para alterar o anexo 
VII em conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que os critérios estabelecidos no anexo VII definem o âmbito de aplicação das 
derrogações que constam dos n.°s 1 e 3 do artigo 4.°,  constituem uma parte essencial da 
presente directiva. Por isso, não devem ser estabelecidos através de actos delegados. Não é 
aceitável deixar o anexo completamente vazio durante o processo legislativo. A alteração 
proposta ao anexo VII inclui os critérios em vigor referidos na Decisão da Comissão 
98/433/CE de 26 de Junho de 2008. A Comissão é convidada a apresentar uma proposta 
tendente a estabelecer novos critérios, de modo a que possam ser incluídos no acto de base.

Alteração 57
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando necessário, a Comissão, por meio 
de actos delegados, nos termos do artigo 
24.º, pode incluir na parte 1 ou na parte 2 
do anexo I as substâncias referidas no 
primeiro parágrafo.

Caso a Comissão considere que uma 
substância perigosa não incluída na lista 
que deu origem a uma medida nos termos 
do primeiro subparágrafo do presente 
parágrafo deva ser incluída na parte 1 ou 
na parte 2 do anexo I, apresentará para 
esse efeito uma proposta legislativa ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Contrariamente ao n.° 1, que diz respeito a casos muito específicos e bem definidos, o 
aditamento de substâncias na parte 1 ou 2 poderá dar origem a um alargamento substancial 
do âmbito de aplicação, susceptível de produzir um impacto económico potencialmente 
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considerável. Dado que os Estados-Membros podem tomar as medidas apropriadas se 
considerarem que uma substância perigosa representa um risco de acidente grave, estão 
habilitados a agir, se necessário. A Comissão informará desses casos os outros Estados-
Membros. Não obstante, qualquer modificação ulterior do âmbito de aplicação para a UE no 
seu conjunto deve ser efectuada por via do processo legislativo ordinário.

Alteração 58
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador é obrigado a enviar uma 
notificação à autoridade competente com 
as seguintes informações:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador é obrigado a enviar uma 
notificação à autoridade competente e às 
autoridades locais com as seguintes 
informações:

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 59
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nome, a designação comercial e o 
endereço das empresas subcontratadas;

Or. it

Alteração 60
Jean-Pierre Audy
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Proposta de directiva
Artigo 6 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Capacidade do operador, certificada 
pela direcção do estabelecimento, para 
fazer face às consequências de um 
acidente que envolva substâncias 
perigosas.

Or. fr

Alteração 61
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A notificação deve ser enviada à 
autoridade competente nos seguintes 
prazos:

2. A notificação deve ser enviada à 
autoridade competente e às autoridades 
locais nos seguintes prazos:

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 62
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso de novos estabelecimentos, 
num prazo razoável antes do início da 
construção ou da entrada em 
funcionamento;

(a) No caso de novos estabelecimentos, 
pelo menos seis meses antes do início da 
construção ou da entrada em 
funcionamento;
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Or. ro

Justificação

A fim de clarificar o acto legislativo.

Alteração 63
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O operador deve informar 
imediatamente a autoridade competente 
dos seguintes acontecimentos:

4. O operador deve informar 
imediatamente a autoridade competente e 
as autoridades locais dos seguintes 
acontecimentos:

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 64
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sem prejuízo do n.º 4, o operador deve 
rever periodicamente a notificação, 
actualizando-a sempre que necessário e, 
pelo menos, de cinco em cinco anos. O 
operador deve enviar a notificação 
actualizada à autoridade competente num 
prazo tão breve quanto possível.

5. Sem prejuízo do n.º 4, o operador deve 
rever periodicamente a notificação, 
actualizando-a sempre que necessário e, 
pelo menos, de cinco em cinco anos. O 
operador deve enviar a notificação 
actualizada à autoridade competente e as 
autoridades locais num prazo tão breve 
quanto possível.

Or. ro
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Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 65
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador é obrigado a redigir um 
documento que defina a sua política de 
prevenção dos acidentes graves (adiante 
designada por «PPAG») e a zelar pela 
aplicação correcta da mesma. A PPAG 
deve ser definida por escrito. A política de 
prevenção dos acidentes graves destina-se 
a garantir um nível elevado de protecção da 
saúde humana e do ambiente. Deve ser 
proporcional aos perigos de acidentes 
graves em causa. Deve abranger os 
objectivos e princípios de acção gerais 
fixados pelo operador, bem como o papel e 
a responsabilidade da administração, e 
abordar a cultura de segurança no 
respeitante ao controlo dos riscos de 
acidentes graves.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o operador é obrigado a redigir um 
documento que defina a sua política de 
prevenção dos acidentes graves (adiante 
designada por «PPAG») e a zelar pela 
aplicação correcta da mesma. A PPAG 
deve ser definida por escrito. A política de 
prevenção dos acidentes graves destina-se 
a garantir um nível elevado de protecção da 
saúde humana e do ambiente. Deve ser 
proporcional aos perigos de acidentes 
graves em causa. Deve abranger os 
objectivos e princípios de acção gerais 
fixados pelo operador, bem como o papel e 
a responsabilidade da administração no 
respeitante ao controlo dos riscos de 
acidentes graves.

Or. fr

Justificação

A expressão «cultura de segurança» não remete para exigências operacionais.

Alteração 66
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A PPAG deve ser enviada à autoridade 
competente nos seguintes prazos:

2. A PPAG deve ser enviada à autoridade 
competente e às autoridades locais nos 
seguintes prazos:

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 67
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso de novos estabelecimentos, 
num prazo razoável antes do início da 
construção ou da entrada em 
funcionamento;

(a) No caso de novos estabelecimentos, 
pelo menos seis meses antes do início da 
construção ou da entrada em 
funcionamento;

Or. ro

Justificação

A fim de clarificar o acto legislativo.

Alteração 68
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade competente, baseando-se 
nas informações transmitidas pelos 
operadores em conformidade com os 

1. Os Estados-Membros devem assegurar
que a autoridade competente, baseando-se 
nas informações transmitidas pelos 
operadores em conformidade com os 
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artigos 6.º e 9.º, ou por intermédio de 
inspecções realizadas nos termos do artigo 
19.º, identifica todos os estabelecimentos, 
ou grupos de estabelecimentos, dos grupos 
superior e inferior, em que a probabilidade 
e a possibilidade ou as consequências de 
um acidente grave possam ser maiores, 
devido à localização e à proximidade 
destes estabelecimentos e dos seus 
inventários de substâncias perigosas.

artigos 6.º e 9.º, ou por intermédio de 
inspecções realizadas nos termos do artigo 
19.º, identifica todos os estabelecimentos, 
ou grupos de estabelecimentos, dos grupos 
superior e inferior, em que a probabilidade 
e a possibilidade ou as consequências de 
um acidente grave possam ser maiores, 
devido à localização, aos riscos naturais 
inerentes à situação geográfica e à 
proximidade destes estabelecimentos e dos 
seus inventários de substâncias perigosas.

Or. it

Alteração 69
Marian-Jean Marinescu

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2 bis. Os Estados-Membros garantem que 
a autoridade competente toma em 
consideração o efeito dominó no momento 
da elaboração dos planos de emergência 
externos.

Or. en

Alteração 70
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Demonstrar a forma como foram 
estabelecidos os perímetros de perigo e de 
protecção, que devem estar circunscritos 
no interior da instalação do 
estabelecimento, com base nos diferentes 
cenários identificados de acidente grave; 
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Or. fr

Alteração 71
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O relatório de segurança deve ser 
enviado à autoridade competente nos 
seguintes prazos:

3. O relatório de segurança deve ser 
enviado à autoridade competente e às 
autoridades locais nos seguintes prazos:

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 72
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório de segurança actualizado deve 
ser enviado sem demora à autoridade 
competente.

O relatório de segurança actualizado deve 
ser enviado sem demora à autoridade 
competente e às autoridades locais.

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 73
Gaston Franco
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Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) As autoridades designadas para o efeito 
pelos Estados-Membros elaborem, no 
prazo de 1 ano após terem recebido do 
operador as informações referidas na alínea 
b), um plano de emergência externo para 
intervenções no exterior do 
estabelecimento.

c) As autoridades designadas para o efeito 
pelos Estados-Membros elaborem, no 
prazo de dois anos após terem recebido do 
operador as informações referidas na alínea 
b), um plano de emergência externo para 
intervenções no exterior do 
estabelecimento.

Or. fr

Justificação

O prazo de 1 ano não é passível de cumprimento devido à natureza do trabalho necessário e 
aos prazos incompressíveis do procedimento (consulta pública de 2 meses, notificação, 
aprovação, etc.)  Só os prazos administrativos e de consulta representam mais de 6 meses

Alteração 74
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Comunicar as informações 
relevantes às empresas subcontratadas do 
sítio;

Or. it

Alteração 75
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo das obrigações das 
autoridades competentes, os Estados-

4. Sem prejuízo das obrigações das 
autoridades competentes, os Estados-
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Membros devem assegurar que a 
elaboração dos planos de emergência 
internos previstos na presente directiva 
inclui a consulta do pessoal que trabalha no 
estabelecimento, em especial o pessoal 
pertinente subcontratado a longo prazo, e 
que o público é consultado no processo de 
elaboração ou actualização dos planos de 
emergência externos. Os Estados-Membros 
devem assegurar ainda que a consulta 
pública é conforme com o artigo 14.º.

Membros devem assegurar que a 
elaboração dos planos de emergência 
internos previstos na presente directiva 
inclui a consulta do pessoal que trabalha no 
estabelecimento, em especial o pessoal 
pertinente subcontratado a longo prazo, e 
que as entidades locais do território em 
que se situam as instalações da empresa e
público são consultados no processo de 
elaboração ou actualização dos planos de 
emergência externos. Os Estados-Membros 
devem assegurar ainda que a consulta 
pública é conforme com o artigo 14.º.

Or. it

Alteração 76
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem garantir 
que os planos de emergência internos e 
externos são reexaminados, testados e, se 
necessário, revistos e actualizados, 
respectivamente, pelos operadores e pelas 
autoridades designadas, com uma 
periodicidade adequada, que não deve 
exceder três anos. Este reexame terá em 
conta as alterações ocorridas nos 
estabelecimentos em causa e nos serviços 
de emergência pertinentes, bem como os 
novos conhecimentos técnicos e os 
conhecimentos em matéria de medidas a 
adoptar em caso de acidentes graves.

5. Os Estados-Membros devem garantir 
que os planos de emergência internos e 
externos são reexaminados, testados com 
uma periodicidade adequada, que não deve 
exceder três anos Se necessário, esses 
planos são revistos e actualizados, 
respectivamente, pelos operadores e pelas 
autoridades designadas.

Or. fr

Justificação

A actual formulação permite que se pense que podem ser necessárias uma actualização e 
uma revisão de três em três anos, quando são as conclusões do reexame e do exercício que 
devem permitir decidir nesse sentido.
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Alteração 77
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem garantir 
que os planos de emergência internos e 
externos são reexaminados, testados e, se 
necessário, revistos e actualizados,
respectivamente, pelos operadores e pelas 
autoridades designadas, com uma 
periodicidade adequada, que não deve 
exceder três anos. Este reexame terá em 
conta as alterações ocorridas nos 
estabelecimentos em causa e nos serviços 
de emergência pertinentes, bem como os 
novos conhecimentos técnicos e os 
conhecimentos em matéria de medidas a 
adoptar em caso de acidentes graves.

5. Os Estados-Membros devem garantir 
que os planos de emergência internos e 
externos são testados mediante a 
realização de um exercício de simulação 
“real” pelo menos uma vez de três em três 
anos. Na sequência da avaliação do teste, 
os planos de emergência interna e externa 
são, se necessário, revistos e actualizados, 
respectivamente, pelos operadores e pelas 
autoridades designadas. Este reexame terá 
em conta as alterações ocorridas nos 
estabelecimentos em causa e nos serviços 
de emergência pertinentes, bem como os 
novos conhecimentos técnicos e os 
conhecimentos em matéria de medidas a 
adoptar em caso de acidentes graves.

Or. fr

Alteração 78
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua política de afectação ou de 
utilização dos solos ou outras políticas 
pertinentes, bem como os procedimentos 
de execução dessas políticas, têm em conta 
a necessidade, a longo prazo, de:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a sua política de afectação ou de 
utilização dos solos ou outras políticas 
pertinentes, bem como os procedimentos 
de execução dessas políticas, têm em conta 
a necessidade, a curto e a longo prazo, de:

Or. fr
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Alteração 79
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Manter distâncias adequadas entre, por 
um lado, os estabelecimentos abrangidos 
pela presente directiva e, por outro, as 
zonas residenciais, os edifícios e as zonas 
de utilização pública, as principais vias de 
circulação (na medida do possível) e as 
zonas de recreio e lazer;

(a) Manter distâncias adequadas entre, por 
um lado, os estabelecimentos abrangidos 
pela presente directiva e, por outro, as 
zonas residenciais, os edifícios e as zonas 
de utilização pública, as principais vias de 
circulação e as zonas de recreio e lazer;

Or. ro

Justificação

Para manter um nível de segurança elevado, é importante manter distâncias adequadas entre 
os estabelecimentos abrangidos pela presente directiva e as zonas residenciais, os edifícios e 
as zonas de utilização pública, as principais vias de circulação e as zonas de recreio e lazer, 
mas não de forma opcional.

Alteração 80
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proteger as zonas naturais de interesse 
particular, ou com características 
particularmente sensíveis, situadas nas 
imediações dos estabelecimentos 
abrangidos pela presente directiva, através 
do estabelecimento de distâncias de 
segurança adequadas ou de outras medidas, 
se necessário;

(b) Proteger as zonas naturais de interesse 
particular, ou com características 
particularmente sensíveis, situadas nas 
imediações dos estabelecimentos 
abrangidos pela presente directiva, através 
do estabelecimento de distâncias de 
segurança adequadas ou de outras medidas;

Or. ro
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Justificação

A protecção das zonas naturais de interesse particular, ou com características 
particularmente sensíveis, situadas nas imediações dos estabelecimentos abrangidos pela 
presente directiva, através do estabelecimento de distâncias de segurança adequadas ou de 
outras medidas não deve ser opcional.

Alteração 81
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as autoridades competentes e 
todos os serviços habilitados a tomar 
decisões neste domínio criam processos de 
consulta adequados a fim de facilitar a 
aplicação das políticas adoptadas nos 
termos do n.º1. Esses processos devem ser 
concebidos de forma a que os operadores 
disponibilizem informações suficientes 
sobre os riscos associados ao 
estabelecimento e que seja elaborado um 
parecer técnico sobre esses riscos, com 
base na análise de um caso concreto ou 
em critérios gerais.

3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todas as autoridades competentes e 
todos os serviços habilitados a tomar 
decisões neste domínio criam processos de 
consulta adequados, sob a forma de um 
estudo de impacto cujos documentos 
especializados são acessíveis à consulta 
pública, a fim de facilitar a aplicação das 
políticas adoptadas nos termos do n.º1. 
Esses processos devem ser concebidos de 
forma a que os operadores disponibilizem 
informações suficientes sobre os riscos 
associados ao estabelecimento e que seja 
elaborado um parecer técnico sobre esses 
riscos, com base em estudos de casos 
específicos e em critérios gerais.

Or. fr

Alteração 82
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
também que os operadores dos 
estabelecimentos do grupo inferior 

Os Estados-Membros devem assegurar 
também que os operadores dos 
estabelecimentos do grupo inferior 
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fornecem, a pedido da autoridade 
competente, informações suficientes sobre 
os riscos associados ao estabelecimento, 
necessárias para efeitos de ordenamento do 
território.

fornecem, a pedido da autoridade 
competente e das autoridades locais, 
informações suficientes sobre os riscos 
associados ao estabelecimento, necessárias 
para efeitos de ordenamento do território.

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 83
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o estudo de impacto 
previsto no n.° 3 comporte a avaliação de 
diferentes cenários tendo em conta os 
efeitos das flutuações de pressão e/ou 
efeitos tóxicos e/ou efeitos térmicos, e 
conduza a um mapeamento que 
identifique diferentes zonas de perigo no 
interior e no exterior da instalação. As 
autoridades competentes devem 
estabelecer, com base nesse mapeamento, 
perímetros de protecção no exterior da 
instalação, que são tidos em conta no 
planeamento do uso dos solos; com base 
no referido mapeamento, os operadores 
implementam os perímetros de perigo no 
interior da instalação.
Nenhum edifício acessível ao público e 
nenhuma habitação podem ser 
autorizados no perímetro de protecção de 
riscos significativos para a saúde.

Or. fr
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Alteração 84
Alajos Mészáros

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 referem as 
partes 1 e 2 do anexo V estão em 
permanência ao dispor do público, 
nomeadamente em formato electrónico, e 
que as informações referidas na parte 3 
do anexo V sejam postas à disposição do 
público mediante pedido. As informações 
devem ser revistas e, se necessário, 
actualizadas pelo menos uma vez por ano.

Or. en

Justificação

Em relação aos relatórios de inspecção e à lista das substâncias perigosas, razões 
económicas e de segurança podem ditar a necessidade de colocar as informações à 
disposição do público unicamente mediante pedido. Os próprios Estados-Membros poderão 
então decidir se consideram indicado exigir que os operadores coloquem essas informações 
igualmente na Internet. Tal como indicado nas alterações ao anexo V, os operadores devem 
ser obrigados a explicar em termos simples na Internet por que são as substâncias perigosas 
e a indicar quando um estabelecimento foi inspeccionado e onde podem ser solicitados os 
relatórios de inspecção.

Alteração 85
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores organizem, 
uma vez por ano, no quadro de uma 
política de transparência e concertação, 
uma sessão de intercâmbio de 
informações e de perícia sobre as questões 
da gestão da instalação no seio de uma 
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comissão local de informação que reúna 5 
colectivos: a administração local, as 
pessoas eleitas a nível local, os 
representantes do pessoal, as associações 
de cidadãos e representantes dos 
residentes e o operador; no caso de várias 
instalações situadas numa mesma área 
geográfica, essa comissão local de 
informação pode agrupar os diferentes 
operadores das referidas instalações.

Or. fr

Alteração 86
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pedidos de acesso às informações 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) e c) serão 
tratados em conformidade com os artigos 
3.º e 5.º da Directiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

3. O acesso às informações referidas nos 
n.º 1 e 2 será gerido em conformidade com 
a Directiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente e que revoga 
a Directiva 90/313/CEE do Conselho.

Or. en

Justificação

Dado que a informação a que se refere a alínea a) do nº 2 não carece de um pedido 
específico para ser prestada, não é correcto empregar os termos “pedidos de acesso ás 
informações” neste número. Além disso, a totalidade dos nºs 1 e 2 deve estar em 
conformidade com a Directiva 2003/4/CE no seu conjunto.

Alteração 87
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Informar as autoridades competentes; (a) Informar as autoridades competentes e 
as autoridades locais;

Or. ro

Justificação

No interesse dos cidadãos, os operadores devem informar e colaborar com as autoridades 
locais.

Alteração 88
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Restabelecer, em caso de dano 
ambiental comprovado e onde seja 
possível, a situação ambiental originária e 
indemnizar de forma adequada a 
população afectada, como previsto na 
Directiva 2004/35/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa à responsabilidade 
ambiental em termos de prevenção e 
reparação de danos ambientais1;

_______________

1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

Or. it

Alteração 89
Gaston Franco

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Participação do operador no sistema de 
ecogestão e auditoria da União (EMAS), 
criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

c) Participação do operador no sistema de 
ecogestão e auditoria da União (EMAS), 
criado pelo Regulamento (CE) 
n.º 1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho ou num sistema de gestão 
ambiental equivalente reconhecido.

Or. fr

Justificação

É conveniente poder também dispor de sistemas de gestão ambiental reconhecidos que não o
EMAS, por exemplo de tipo ISO, frequentemente aplicados nas empresas estabelecidas a 
nível internacional. Esta proposta é conforme com as disposições previstas na alínea a) do 
anexo III da presente directiva

Alteração 90
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Sempre que possível, as inspecções 
devem ser coordenadas com as inspecções 
realizadas por força de outros diplomas 
legais da União e combinadas, quando 
pertinente.

8. As inspecções devem ser coordenadas 
com as inspecções realizadas por força de 
outros diplomas legais da União, 
designadamente a Directiva 2010/75/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de Novembro de 2010, relativa às 
emissões industriais (prevenção e controlo 
integrados da poluição)1, e combinadas 
na medida do possível.

______________
1 JO L 334 de 17.12.10, p. 17.

Or. en

Alteração 91
Alajos Mészáros
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Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de informação recebidos 
pelas autoridades competentes ao abrigo da 
presente directiva podem ser recusados, 
caso as condições previstas no artigo 4.º, 
n.º 2 da Directiva 2003/4/CE se encontrem 
preenchidas.

2. O acesso à informação ao abrigo da 
presente directiva pode ser limitado, caso 
as condições previstas no artigo 4.º, n.º 2 
da Directiva 2003/4/CE se encontrem 
preenchidas.

Or. en

Alteração 92
Edit Herczog

Proposta de directiva
Artigo 23

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, a Comissão 
adoptará 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 de 
adaptação do Regulamento (CE) nº 
1272/2008 ao progresso técnico, a 
Comissão avaliará a necessidade de 
adaptar o anexo I, tendo em conta o 
perigo de acidente grave apresentado por 
uma substância e os critérios de aplicação 
do artigo 4.º. 

Or. en

Justificação

A adaptação do âmbito de aplicação da Directiva Seveso ao Regulamento (CE) 
n.º 1272/2008 (CRE) e seus ajustamentos deve tornar-se um processo contínuo, uma vez que, 
pela sua própria natureza, o regulamento CRE envolve um processo dinâmico.
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Alteração 93
Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 23

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, a Comissão 
adoptará 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 de 
adaptação do Regulamento (CE) nº 
1272/2008 ao progresso técnico, a 
Comissão avaliará a necessidade de 
adaptar o anexo I, tendo em conta o 
perigo de acidente grave apresentado por 
uma substância e os critérios de aplicação 
do artigo 4.º. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 94
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Artigo 23

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, a Comissão 
adoptará actos delegados, nos termos do 
artigo 24.º, para adaptar a parte 3 do anexo 
I e os anexos II a VI ao progresso técnico e 
científico.

Or. en
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Justificação

Deve ser possível modificar, através de actos delegados, a parte 3 do anexo I (que altera o 
âmbito de aplicação da directiva, mas apenas em casos muito particulares) e os anexos II a 
VI. As modificações às partes 1 e 2 do anexo I e do anexo VII podem ter um forte impacto no 
âmbito de aplicação, pelo que devem ser tratadas através do processo legislativo ordinário.

Alteração 95
Vicky Ford

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No prazo de seis meses após a adopção de 
um acto de adaptação do Regulamento 
(CE) nº 1272/2008 ao progresso técnico, a 
Comissão avaliará, em consulta com o 
Conselho, a necessidade de adaptar o 
anexo I, tendo em conta o perigo de 
acidente grave apresentado por uma 
substância e os critérios de aplicação do 
artigo 4.º. 

Or. en

Justificação

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

Alteração 96
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – secção P – ponto 1
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Texto da Comissão

P1a EXPLOSIVOS (ver nota 8)
- Explosivos instáveis ou 
- Explosivos, Divisão 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
- Substâncias ou misturas com propriedades explosivas, de 

acordo com o método A.14 do Regulamento (CE) n.º 
440/2008 (ver nota 9), que não pertençam às classes de 
perigo «Peróxidos orgânicos» ou «Substâncias e misturas 
auto-reactivas»

10 50

Amendment by Parliament

P1a EXPLOSIVOS
- Explosivos instáveis ou
- Explosivos, Divisão 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6, ou
- Para as substâncias e misturas que não tenham sido 

classificadas de acordo com as recomendações relativas ao 
transporte das mercadorias perigosas, com o manual de 
ensaios e os critérios da ONU (classe 1 para o transporte): 
substâncias ou misturas com propriedades explosivas, de 
acordo com o método A.14 do Regulamento (CE) n.º 440/2008 
(ver nota 9), que não pertençam às classes de perigo 
comburentes, peróxidos orgânicos ou substâncias e misturas 
auto-reactivas

10 50

Or. fr

Justificação

Esta categoria inclui os produtos classificados como explosivos de acordo com CLP, mas 
igualmente as substâncias ou misturas com propriedades explosivas determinadas segundo o 
método A.14 do Regulamento CE n.°440/2008.  Em termos de coerência e clareza, seria 
desejável restringi-la aos critérios de classificação CLP, tanto para os explosivos como para 
as demais categorias, e não ter em conta outros métodos de classificação.

Alteração 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – secção P – pontos 1 e 2
Texto da Comissão

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE
E1 Perigoso para o ambiente aquático,
toxicidade aguda, categoria 1 ou toxicidade crónica, categoria 1 100 200
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E2 Perigoso para o ambiente aquático,
toxicidade crónica, categoria 2 200 500

Amendment by Parliament

Secção «E» – PERIGOS PARA O AMBIENTE
E1 Perigoso para o ambiente aquático,
toxicidade aguda, categoria 1 ou toxicidade crónica, categoria 1 
(substâncias com M≥10)

100 200

E2 Perigoso para o ambiente aquático,
toxicidade aguda 1 e toxicidade crónica 1(substâncias com M=1 
e mistura)

500 1000

E1 Perigoso para o ambiente aquático, na categoria
toxicidade crónica, categoria 2 1000 2500

Or. fr

Justificação

As mudanças de classificação do Regulamento CLP não se encontram adequadamente 
reflectidas na proposta, no que respeita aos perigos para o ambiente. Consequentemente, 
haverá um maior número de estabelecimentos artificialmente incluídos no âmbito de 
aplicação de Seveso, embora não apresentem novos riscos de acidente grave.  Certas 
mudanças nas quantidades-limiares para os perigos para o ambiente não foram adaptadas às 
alterações das regras de classificação, em particular a 2a APT de CLP

Alteração 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Anexo I – parte 2 – ponto 37-A (novo)
Texto da Comissão

Amendment by Parliament

Hipoclorito de sódio em solução …% Cl 
activa 7681-52-9 200 500

Or. fr

Justificação

As mudanças de classificação do Regulamento CLP não se encontram adequadamente
reflectidas na proposta, no que respeita aos perigos para o ambiente. O limite de 
concentração desta substância para a toxicidade aquática aguda foi modificado aquando da 
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adopção de CLP, o que tem um impacto na classificação das misturas, sem aumentar o risco 
de acidentes graves. Assim sendo, mais de 200 estabelecimentos, entrepostos e PME poderão 
ser cobertos pelo âmbito de aplicação da Directiva Seveso, com um custo de 3 a 4 milhões de 
euros para as autoridades e a indústria.

Alteração 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo I – parte 2 – ponto 37-B (novo)
Texto da Comissão

Amendment by Parliament

Óleos essenciais e substâncias similares 
(ver nota 19 A) 1000 5000

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.

Alteração 100
Vicky Ford

Proposta de directiva
Anexo I – notas do Anexo I – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao fixar as quantidades limiar, é 
conveniente não tomar em consideração
as misturas classificadas como perigosas 
para o ambiente nas secções E1 e E2, 
parte 2, se estiverem embaladas em 
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quantidades limitadas (embalagem 
interna até 5 litros/5 kg e embalagem 
combinada até 30 kg).

Or. en

Justificação

Como no caso do transporte, uma embalagem adequada é um meio de diminuir o risco de 
libertação acidental de substâncias no ambiente. Esta alteração torna a presente Directiva 
conforme com as normas já estabelecidas no Acordo Europeu Relativo ao Transporte 
Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR 2011).

Alteração 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

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 T 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 
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quaisquer riscos de acidentes graves.

Alteração 102
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição do local e da zona 
circundante, incluindo a situação 
geográfica, os dados meteorológicos, 
geológicos, hidrográficos e, se for caso 
disso, o seu historial.

a) Descrição do local, avaliação adequada 
dos riscos naturais do mesmo e da zona 
circundante, incluindo a situação 
geográfica, os dados meteorológicos, 
geológicos, hidrográficos e, se for caso 
disso, o seu historial.

Or. it

Alteração 103
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Descrição das zonas susceptíveis de 
serem afectadas por um acidente grave.

d) Descrição das zonas susceptíveis de 
serem afectadas por um acidente grave e 
delimitação dos perímetros de perigo e de 
protecção

Or. fr

Alteração 104
Patrizia Toia

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição das principais actividades e 
produções, das partes do estabelecimento 

a) Descrição das principais actividades e 
produções, das partes do estabelecimento, 
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que são importantes do ponto de vista da 
segurança, das fontes de risco de acidentes 
graves e das condições em que poderiam 
ocorrer tais acidentes, acompanhada de 
uma discrição das medidas preventivas 
previstas.

identificação das empresas 
subcontratadas, que são importantes do 
ponto de vista da segurança, das fontes de 
risco de acidentes graves e das condições 
em que poderiam ocorrer tais acidentes, 
acompanhada de uma discrição das 
medidas preventivas previstas.

Or. it

Alteração 105
Jean-Pierre Audy

Proposta de directiva
Anexo II – ponto 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Descrição da avaliação das 
consequências financeiras de um acidente 
que envolva substâncias perigosas e 
medidas adoptadas para lhes fazer face, 
designadamente através de contrato de 
seguro específico e/ou de um nível de 
capital próprio adequado.

Or. fr

Alteração 106
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo III – ponto b – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) Cultura de segurança: medidas para 
avaliá-la e melhorá-la;

v) Controlo dos riscos ligados à vetustez 
dos equipamentos: identificação dos 
equipamentos do estabelecimento; 
descrição do estado inicial dos 
equipamentos a 1 de Junho de 2015 ou à 
data da sua entrada em funcionamento, 
caso seja posterior a essa data ; 
apresentação de uma estratégia aplicada 
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para o controlo do estado dos 
equipamentos (modalidades, frequência, 
métodos, etc.) e para a determinação do 
seguimento a dar aos controlos 
(metodologia de análise dos resultados, 
critérios para o lançamento de acções de 
correcção, reparação ou substituição, etc). 
Esses elementos da estratégia são 
justificados em função dos modos de 
degradação previsíveis. Apresentação de 
uma metodologia de seguimento dos 
resultados dos controlos e do seguimento 
dado a esses controlos , bem como de uma 
metodologia para as intervenções 
eventualmente realizadas à luz destes 
resultados;

Or. fr

Justificação

A proposta de novo vector nos sistemas de gestão da segurança destinados à cultura de 
segurança parece pouco precisa. O parque industrial europeu está a envelhecer e é pouco 
renovado. Para uma boa segurança, é necessário adoptar, nas operações quotidianas,
medidas de adaptação (vigilância redobrada, substituição das peças mais usadas, etc.) das 
práticas utilizadas quando as fábricas eram novas.

Alteração 107
Michèle Rivasi

Proposta de directiva
Anexo IV – Parte 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Medidas destinadas a limitar os riscos 
para as pessoas presentes no local, 
incluindo o sistema de alerta, e conduta a 
adoptar em caso de alerta.

c) Medidas destinadas a limitar os riscos 
para as pessoas presentes no local, 
incluindo no perímetro de perigo, o 
sistema de alerta, e conduta a adoptar em 
caso de alerta.

Or. fr
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Alteração 108
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Anexo IV – Parte 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Disposições relativas à formação do 
pessoal para as tarefas que poderá ser 
chamado a desempenhar e, se for caso 
disso, coordenação desta acção com a dos 
serviços de emergência externos.

Or. en

Alteração 109
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Descrição sintética das inspecções 
realizadas ao abrigo do artigo 19.º e das 
principais conclusões da última 
inspecção, juntamente com uma 
referência ao plano de inspecção ou uma 
hiperligação para o mesmo.

Suprimido

Or. fr

Justificação

É indispensável suprimir esta disposição, tendo em conta o elevado risco da publicitação dos 
defeitos verificados nas instalações Seveso, devido a potenciais utilizações no âmbito do 
terrorismo e aos riscos de espionagem económica.

Alteração 110
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 1 – ponto 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Descrição sintética das inspecções 
realizadas ao abrigo do artigo 19.º e das 
principais conclusões da última inspecção, 
juntamente com uma referência ao plano 
de inspecção ou uma hiperligação para o 
mesmo.

6. As conclusões das inspecções realizadas 
ao abrigo do artigo 19.º e as principais 
conclusões da última inspecção.

Or. en

Alteração 111
Gaston Franco

Proposta de directiva
Anexo V – Parte 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Descrição sintética dos principais tipos 
de cenários de acidentes graves e dos 
principais tipos de acontecimentos que 
possam desempenhar um papel no 
desencadear dos mesmos.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Pelas mesmas razões do que para a parte 1 do presente anexo, parece indispensável não 
tornar públicos os principais cenários de acidente grave e, menos ainda, as fontes de 
desencadeamento de tais cenários. A única informação a divulgar deveria ser o resumo não 
técnico do estudo de avaliação dos perigos

Alteração 112
Alajos Mészáros

Proposta de directiva
Anexo VI – Parte 2 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Hospitalização durante, pelo menos, 24 
horas de seis pessoas que se encontrassem 

b) Hospitalização durante, pelo menos, 24 
horas de pelo menos duas pessoas que se 
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no interior do estabelecimento; encontrassem no interior do 
estabelecimento;

Or. en

Alteração 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Anexo VII – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer substância ou mistura tóxica ou 
muito tóxica para os organismos 
aquáticos condicionada em unidade de 
armazenagem (cisterna, etc.) inferior ou 
igual a 0,2% da tonelagem indicada na 
coluna 2, parte 1, anexo I (a saber, 
respectivamente 400 quilogramas e 200 
quilogramas para as substâncias e 
misturas tóxicas/muito tóxicas para os 
organismos aquáticos) não é 
contabilizada na quantidade total presente 
quando a situação da armazenagem no 
interior do estabelecimento for tal que 
uma descarga acidental do conteúdo não 
seja susceptível de provocar um acidente 
grave noutro local do sítio por efeito de 
dominó, e, consequentemente, quando 
essa armazenagem estiver situada numa 
zona de retenção selada única.

Or. fr

Justificação

Não deveriam ser tidas em conta as pequenas unidades de armazenagem de uma substância 
tóxica para o ambiente, considerando a quantidade da descarga: a fuga de uma substância 
tóxica para o ambiente armazenada numa unidade limitada não tem as mesmas 
consequências para o ambiente que uma descarga proveniente de uma cisterna de 
armazenagem.


