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Amendamentul 30
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. lt

Amendamentul 31
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întreprinderile subcontractante se 
află deseori la originea accidentelor 
majore sau sunt implicate în producerea 
acestora.

Or. it
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Amendamentul 32
Juozas Imbrasas

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se 
asigura că nivelurile existente de protecție 
sunt menținute și îmbunătățite în 
continuare, prin dispoziții mai eficace și 
mai eficiente, și, dacă este posibil, prin 
reducerea sarcinii administrative inutile 
prin raționalizare sau simplificare, fără a se 
compromite siguranța. În același timp, 
noile prevederi ar trebui să fie clare, 
coerente și ușor de înțeles pentru a 
contribui la îmbunătățirea punerii în 
aplicare și a forței executorii.

(4) Prin urmare, este necesar să se 
înlocuiască Directiva 96/82/CE pentru a se 
asigura că nivelurile existente de protecție 
sunt menținute și îmbunătățite în 
continuare, prin dispoziții mai eficace și 
mai eficiente, și, dacă este posibil, prin 
reducerea sarcinii administrative inutile 
prin raționalizare sau simplificare, fără a se 
compromite siguranța. În același timp, 
noile prevederi ar trebui să fie clare, 
coerente și ușor de înțeles pentru a 
contribui la îmbunătățirea punerii în 
aplicare și a forței executorii, precum și 
pentru menținerea și îmbunătățirea 
nivelului de protecție a sănătății și a 
mediului.

Or. lt

Amendamentul 33
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Accidentele majore pot avea consecințe 
dincolo de frontiere, iar costul ecologic și 
economic al unui accident nu este suportat 
doar de către entitatea afectată, dar și de 
către statul membru în cauză. Prin urmare, 
este necesar să se stabilească și să se pună 
în aplicare măsuri de securitate și de 
reducere a riscurilor, pentru a se evita 
eventualele accidente, pentru a se reduce 
riscul producerii de accidente și pentru a 
se evita eventualele consecințe, ceea ce ar 
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permite asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție în întreaga Uniune. Statele 
membre ar trebui, în măsura posibilului, 
să facă schimburi de bune practici.

Or. lt

Amendamentul 34
Patrizia Toia

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 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 
indice întreprinderile subcontractante 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. it

Amendamentul 35
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Operatorii ar trebui să fie în măsură 
să demonstreze că sunt capabili să facă 
față consecințelor unui accident cu 
substanțe periculoase, de exemplu printr-
un contract de asigurare specifică 
încheiat cu o societate cu o solvabilitate 
notorie sau printr-un nivel adecvat al 
capitalurilor proprii. Ar trebui să se țină 
seama de acest considerent pentru a se 
asigura că, în cazul unui accident cu 
substanțe periculoase, consecințele nu ar 
fi suportate din fonduri publice și sunt 
incluse în costurile de producție.

Or. fr

Amendamentul 36
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru limitarea riscului de 
accidente majore și de efecte în lanț, este 
necesar să se țină seama în mod 
corespunzător de interacțiunile dintre 
sursele naturale de pericol inerente 
amplasamentului întreprinderii sau
entității și resursele tehnologice utilizate 
în cadrul acestora.

Or. it

Amendamentul 37
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a se asigura o mai bună 
protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor 
de utilitate publică considerabilă și a 
mediului, inclusiv a zonelor de interes 
natural deosebit sau deosebit de 
vulnerabile, este necesar ca, în cadrul 
politicilor de amenajare a teritoriului sau 
de alt tip puse în aplicare în statele 
membre, să se țină seama de nevoia pe 
termen lung de a se menține o distanță 
adecvată între aceste zone și entitățile care 
prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde 
sunt implicate entități deja existente, să se 
ia în considerare măsuri tehnice 
suplimentare, astfel încât să nu crească 
riscul pentru persoane. La luarea deciziilor 
ar trebui să se țină seama de suficiente 
informații despre riscuri și de
recomandările tehnice privind aceste 
riscuri. În cazul în care este posibil, pentru 
a se reduce sarcinile administrative, 
procedurile ar trebui să fie integrate în cele 
efectuate în temeiul altor acte legislative 
ale Uniunii.

(15) Pentru a se asigura o mai bună 
protecție a zonelor rezidențiale, a zonelor 
de utilitate publică considerabilă și a 
mediului, inclusiv a zonelor de interes 
natural deosebit sau deosebit de 
vulnerabile, este necesar ca, în cadrul 
politicilor de amenajare a teritoriului sau 
de alt tip puse în aplicare în statele 
membre, să se țină seama de nevoia pe 
termen lung de a se menține o distanță 
adecvată între aceste zone și entitățile care 
prezintă astfel de pericole, iar, acolo unde 
sunt implicate entități deja existente, să se 
ia în considerare măsuri tehnice 
suplimentare, astfel încât să nu crească 
riscul pentru persoane. La luarea deciziilor 
ar trebui să se țină seama de suficiente 
informații despre riscuri și de 
recomandările tehnice privind aceste 
riscuri. În cazul în care este posibil, pentru 
a se reduce sarcinile administrative, în 
special pentru întreprinderile mici și 
mijlocii, procedurile ar trebui să fie 
integrate în cele efectuate în temeiul altor 
acte legislative în domeniu ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 38
Rolandas Paksas

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri 
corespunzătoare în cazul în care se produce 
un accident major, operatorul ar trebui să 
informeze imediat autoritățile competente 
și să le comunice informațiile necesare 
pentru ca acestea să poată evalua impactul 
accidentului respectiv.

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri 
corespunzătoare în cazul în care se produce 
un accident major, operatorul ar trebui să 
informeze imediat autoritățile competente 
și să le comunice informațiile necesare 
pentru ca acestea să poată evalua impactul 
accidentului respectiv asupra sănătății 
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persoanelor, a bunurilor acestora și a 
mediului și pentru a se evita repetarea 
unui astfel de accident.

Or. lt

Amendamentul 39
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri 
corespunzătoare în cazul în care se produce 
un accident major, operatorul ar trebui să 
informeze imediat autoritățile competente 
și să le comunice informațiile necesare 
pentru ca acestea să poată evalua impactul 
accidentului respectiv.

(19) Pentru a se asigura luarea unor măsuri 
corespunzătoare în cazul în care se produce 
un accident major, operatorul ar trebui să 
informeze imediat autoritățile competente 
și autoritățile locale și să le comunice 
informațiile necesare pentru ca acestea să 
poată evalua impactul accidentului 
respectiv.

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale  in interesul 
cetățenilor.

Amendamentul 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Amendamentul 41
Edit Herczog

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Ar trebui realizată o evaluare 
sistematică a necesității adaptării anexei I 
la prezenta directivă în urma adaptărilor 
la progresul tehnic aduse Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008. Astfel s-ar crea o 
legătură funcțională între cele două acte 
legislative, asigurându-se totodată 
menținerea unui nivel ridicat de protecție 
a sănătății umane și a mediului.

Or. en

Justificare

Adaptarea domeniului de aplicare al Directivei Sevesco la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CLP) ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin natura sa un proces 
dinamic.

Amendamentul 42
Vicky Ford

Propunere de directivă
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Ar trebui realizată o evaluare 
sistematică a necesității adaptării anexei I 
la prezenta directivă în urma adaptărilor 
la progresul tehnic aduse Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008.
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Or. en

Justificare

Adaptarea domeniului de aplicare al Directivei Sevesco la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CLP) ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin natura sa un proces 
dinamic.

Amendamentul 43
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se urmărește alinierea considerentului la noile clauze standard 
privind actele delegate. În același timp, amendamentul clarifică faptul că ar trebui să fie 
posibilă modificarea, prin acte delegate, a părții 3 a anexei I (schimbându-se domeniul de 
aplicare, însă numai în unele situații foarte speciale), precum și a anexelor II-VII. Pe de altă 
parte, modificările aduse părților 1 și 2 ale anexei I, precum și cele aduse anexei VII pot avea 
o influență importantă asupra domeniului de aplicare și, prin urmare, ar trebui adoptate prin 
procedura legislativă ordinară.
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Amendamentul 44
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 45
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Extinderea domeniului de aplicare al 
prezentei directive ar trebui precedată de 
o analiză a impactului.

Or. en

Amendamentul 46
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care 
este nou construită sau care urmează să 

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care 
este dată în exploatare după 31 mai 2015;
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intre în exploatare;

Or. en

Amendamentul 47
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. „entitate nouă” înseamnă o entitate care 
urmează să intre în exploatare;

Or. fr

Justificare

Sintagma „nou construită” este foarte vagă și riscă să dea naștere diferite interpretări.

Amendamentul 48
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. „instalație” înseamnă o unitate tehnică 
din cadrul unei entități în care sunt 
produse, utilizate, manipulate și depozitate 
substanțe periculoase, inclusiv în subteran,  
și care cuprinde totalitatea echipamentului, 
a structurilor, a sistemului de conducte, a 
utilajelor, a instrumentelor, a liniei ferate 
proprii de garare, a docurilor, a cheiurilor 
de încărcare/descărcare care deservesc 
instalația, a pontoanelor, a depozitelor sau 
a altor structuri similare, plutitoare sau de 
altă natură, necesare pentru exploatarea 
instalației;

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Or. fr

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 49
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „distanță de siguranță adecvată” 
înseamnă distanța minimă la care nu se 
poate înregistra niciun posibil efect 
negativ asupra sănătății umane sau a 
mediului în cazul unui accident grav; 

Or. en

Amendamentul 50
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. „zonă de pericol” înseamnă zonă de 
risc de moarte sau de daune ireversibile în 
caz de accident;

Or. fr

Amendamentul 51
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 18b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

18b. „efect în lanț” înseamnă posibilitatea 
producerii unui accident major într-o 
entitate, cauzat de un alt accident în 
apropierea entității, fie într-o altă entitate, 
fie într-un amplasament care nu intră în 
domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

Or. en

Amendamentul 52
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 3 – punctul 18b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

18b. „zonă de protecție” înseamnă zonă 
cu riscuri sanitare semnificative. 

Or. fr

Amendamentul 53
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 54
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 55
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 56
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 57
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 58
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – partea introductivă



PE469.779v02-00 18/46 AM\874020RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre solicită operatorului să 
transmită autorității competente o 
notificare care să conțină următoarele 
detalii:

(1) Statele membre solicită operatorului să 
transmită autorității competente și 
autorităților locale o notificare care să 
conțină următoarele detalii:

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.

Amendamentul 59
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele, denumirea comercială și 
adresa întreprinderilor subcontractante;

Or. it

Amendamentul 60
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) capacitatea operatorului, atestată de 
conducerea entității, de a face față 
consecințelor unui accident cu substanțe 
periculoase.

Or. fr
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Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Notificarea se trimite autorității 
competente în următoarele termene:

(2) Notificarea se trimite autorității 
competente și autorității locale în 
următoarele termene:

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.

Amendamentul 62
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel 
puțin șase luni înainte de începerea 
construcției sau a exploatării;

Or. ro

Justificare

Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul 63
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul informează imediat (4) Operatorul informează imediat 
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autoritatea competentă cu privire la 
următoarele evenimente:

autoritatea competentă și autoritățile 
locale cu privire la următoarele 
evenimente:

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), 
operatorul reexaminează periodic și, dacă 
este necesar, actualizează notificarea, cel 
puțin o dată la cinci ani. Operatorul 
transmite autorității competente notificarea 
actualizată, fără întârziere.

(5) Fără a se aduce atingere alineatului (4), 
operatorul reexaminează periodic și, dacă 
este necesar, actualizează notificarea, cel 
puțin o dată la cinci ani. Operatorul 
transmite autorității competente și 
autorităților locale notificarea actualizată, 
fără întârziere.

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale în interesul cetățenilor.

Amendamentul 65
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impun operatorului 
obligația de a elabora un document în care 
să prezinte politica de prevenire a 
accidentelor majore (denumită în 
continuare: „PPAM”) și să asigure o 

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

punere corespunzătoare în aplicare a 
acestuia. PPAM se stabilește în scris.
Aceasta trebuie să fie menită să garanteze 
un nivel ridicat de protecție a sănătății 
umane și a mediului. Trebuie să fie 
proporțională cu pericolele de accidente 
majore. Cuprinde obiectivele globale și 
principiile de acțiune ale operatorului,
precum și rolul și responsabilitatea 
gestionării în ceea ce privește controlul 
pericolelor de accidente majore.

Or. fr

Justificare

Sintagma „cultura în materie de siguranță” nu face trimitere la cerințe operaționale.

Amendamentul 66
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) PPAM se trimite autorității competente 
în următoarele termene:

(2) PPAM se trimite autorității competente 
și autorităților locale în următoarele 
termene:

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale  in interesul 
cetățenilor.

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru entitățile nou-înființate, cu cel 
puțin șase luni înainte de începerea 
construcției sau a exploatării;

Or. ro

Justificare

Pentru claritatea actului legislativ.

Amendamentul 68
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă, pe baza tuturor informațiilor 
primite de la operatori în conformitate cu 
articolele 6 și 9 sau prin inspecții efectuate 
în temeiul articolului 19, identifică toate 
entitățile de nivel inferior și de nivel 
superior sau grupurile de entități în care 
probabilitatea și posibilitatea sau 
consecințele unui accident major pot crește 
din cauza amplasării și a proximității unor 
astfel de entități, precum și din cauza 
inventarului lor de substanțe periculoase.

1. Statele membre se asigură că autoritatea 
competentă, pe baza tuturor informațiilor 
primite de la operatori în conformitate cu 
articolele 6 și 9 sau prin inspecții efectuate 
în temeiul articolului 19, identifică toate 
entitățile de nivel inferior și de nivel 
superior sau grupurile de entități în care 
probabilitatea și posibilitatea sau 
consecințele unui accident major pot crește 
din cauza amplasării, a riscurilor inerente 
situației geografice și a proximității unor 
astfel de entități, precum și din cauza 
inventarului lor de substanțe periculoase.

Or. it

Amendamentul 69
Marian-Jean Marinescu

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că la 
elaborarea planurilor de urgență externe 
autoritatea competentă ține seama de 
efectul în lanț.

Or. en

Amendamentul 70
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) demonstrează cum au fost stabilite pe 
baza diferitor scenarii de accidente 
majore identificate zonele de pericol și de 
protecție, care trebuie să fie circumscrise 
în interiorul amplasamentului entității; 

Or. fr

Amendamentul 71
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul de securitate se transmite 
autorității competente în următoarele 
termene:

(3) Raportul de securitate se transmite 
autorității competente și autorităților 
locale în următoarele termene:

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.
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Amendamentul 72
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de securitate actualizat se trimite 
autorității competente fără întârziere.

Raportul de securitate actualizat se trimite 
autorității competente și autorităților 
locale fără întârziere.

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale în interesul cetățenilor.

Amendamentul 73
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) autoritățile desemnate în acest scop de
către statul membru elaborează un plan de 
urgență extern pentru măsurile care trebuie 
luate în exteriorul entității în termen de un 
an de la data primirii informațiilor de la 
operator, în temeiul dispoziției de la litera 
(b).

(c) autoritățile desemnate în acest scop de 
către statul membru elaborează un plan de 
urgență extern pentru măsurile care trebuie 
luate în exteriorul entității în termen de doi 
ani de la data primirii informațiilor de la 
operator, în temeiul dispoziției de la litera 
(b).

Or. fr

Justificare

Termenul de un an nu este fiabil, dată fiind natura activităților necesare și a termelor fixe ale 
procedurii (consultarea publicului pe o perioadă de 2 luni, notificare, aprobare, etc.) Numai 
termenele administrative și pentru consultare reprezintă peste șase luni.
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Amendamentul 74
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) comunică informațiile pertinente 
întreprinderilor subcontractante;

Or. it

Amendamentul 75
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fără a aduce atingere obligațiilor 
autorităților competente, statele membre se 
asigură că planurile de urgență interne 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
elaborate prin consultare cu personalul care 
lucrează în cadrul entității, inclusiv 
personalul subcontractat pe termen lung 
relevant, și că publicul este consultat cu 
privire la planurile de urgență externe 
atunci când acestea sunt întocmite sau 
actualizate. Statele membre se asigură că 
desfășurarea consultării cu publicul este în 
conformitate cu articolul 14.

4. Fără a aduce atingere obligațiilor 
autorităților competente, statele membre se 
asigură că planurile de urgență interne 
prevăzute în prezenta directivă sunt 
elaborate prin consultare cu personalul care 
lucrează în cadrul entității, inclusiv 
personalul subcontractat pe termen lung 
relevant, și că entitățile locale ale 
teritoriului pe care este situată 
întreprinderea și publicul sunt consultate
cu privire la planurile de urgență externe 
atunci când acestea sunt întocmite sau 
actualizate. Statele membre se asigură că 
desfășurarea consultării cu publicul este în 
conformitate cu articolul 14.

Or. it

Amendamentul 76
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că planurile 
de urgență interne și externe sunt
reexaminate, testate și, unde este necesar, 
revizuite și actualizate de către operatori și, 
respectiv, autoritățile desemnate, la 
intervale corespunzătoare de cel mult trei 
ani. Reexaminarea are în vedere 
modificările care au avut loc în cadrul 
entităților respective sau în cadrul 
serviciilor de urgență respective, noile 
cunoștințe tehnice, precum și cunoștințele 
privind intervenția în caz de accidente 
majore.

(5) Statele membre se asigură că planurile 
de urgență interne și externe sunt evaluate, 
testate la intervale corespunzătoare de cel 
mult trei ani. Dacă este necesar, aceste 
planuri sunt revizuite și actualizate de 
către operatori și, respectiv, autoritățile 
desemnate.

Or. fr

Justificare

Formularea actuală lasă impresia că actualizarea și revizuirea pot fi necesare o dată la trei 
ani, în timp ce decizia cu privire la acest proces trebuie luată pe baza concluziilor 
reexaminării și a rezultatelor exercițiului.

Amendamentul 77
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre se asigură că planurile 
de urgență interne și externe sunt
reexaminate, testate și, unde este necesar,
revizuite și actualizate de către operatori și, 
respectiv, autoritățile desemnate, la 
intervale corespunzătoare de cel mult trei 
ani. Reexaminarea are în vedere 
modificările care au avut loc în cadrul 
entităților respective sau în cadrul 
serviciilor de urgență respective, noile 
cunoștințe tehnice, precum și cunoștințele 
privind intervenția în caz de accidente 
majore.

(5) Statele membre se asigură că planurile 
de urgență interne și externe sunt evaluate, 
testate printr-un exercițiu de simulare la 
scară naturală efectuat cel puțin o dată la 
trei ani. În urma evaluării testului, 
planurile de urgență interne sunt revizuite 
și actualizate de către operatori și, 
respectiv, autoritățile desemnate.
Reexaminarea are în vedere modificările 
care au avut loc în cadrul entităților 
respective sau în cadrul serviciilor de 
urgență respective, noile cunoștințe 
tehnice, precum și cunoștințele privind 
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intervenția în caz de accidente majore.

Or. fr

Amendamentul 78
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că politicile 
lor de amenajare a teritoriului sau alte 
politici relevante, precum și procedurile de 
punere în aplicare a politicilor în cauză iau 
în considerare necesitatea, pe termen lung:

(2) Statele membre se asigură că politicile 
lor de amenajare a teritoriului sau alte 
politici relevante, precum și procedurile de 
punere în aplicare a politicilor în cauză iau 
în considerare necesitatea, pe termen scurt 
și lung:

Or. fr

Amendamentul 79
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a se menține distanțe de siguranță
adecvate între entitățile care intră sub 
incidența prezentei directive și zonele 
rezidențiale, clădirile și zonele frecventate 
de public, căile de transport importante, în 
măsura în care este posibil, precum și 
zonele de agrement;

(a) de a se menține distanțe de siguranță 
adecvate între entitățile care intră sub 
incidența prezentei directive și zonele 
rezidențiale, clădirile și zonele frecventate 
de public, căile de transport importante, 
precum și zonele de agrement;

Or. ro

Justificare

Pentru un nivel ridicat de securitate este important ca menținerea distanțelor de siguranță 
adecvate între entitățile care intră sub incidența prezentei directive și zonele rezidențiale, 
clădirile și zonele frecventate de public, căile de transport importante, precum și zonele de 
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agrement, să nu fie opțională.

Amendamentul 80
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de a se proteja zonele naturale deosebit 
de vulnerabile sau de interes natural 
deosebit aflate în apropierea entităților care 
intră sub incidența prezentei directive, prin 
distanțe de siguranță adecvate sau alte 
măsuri corespunzătoare, dacă este necesar;

(b) de a se proteja zonele naturale deosebit 
de vulnerabile sau de interes natural 
deosebit aflate în apropierea entităților care 
intră sub incidența prezentei directive, prin 
distanțe de siguranță adecvate sau alte 
măsuri corespunzătoare;

Or. ro

Justificare

Protejarea zonele naturale deosebit de vulnerabile sau de interes natural deosebit aflate în 
apropierea entităților care intră sub incidența prezentei directive, prin distanțe de siguranță 
adecvate sau alte măsuri corespunzătoare nu trebuie să fie opționale.

Amendamentul 81
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că toate 
autoritățile competente și autoritățile 
responsabile de amenajarea teritoriului care 
răspund de luarea deciziilor în acest 
domeniu inițiază proceduri de consultare 
adecvate pentru a facilita punerea în 
aplicare a politicilor stabilite la alineatul 
(1). Procedurile sunt concepute pentru a 
asigura furnizarea de informații suficiente 
de către operatori cu privire la riscurile pe 
care le ridică entitățile, precum și 
disponibilitatea recomandărilor tehnice cu 

(3) Statele membre se asigură că toate 
autoritățile competente și autoritățile 
responsabile de amenajarea teritoriului care 
răspund de luarea deciziilor în acest 
domeniu inițiază proceduri de consultare 
adecvate, sub forma unei analize a 
impactului ale cărei documente de 
expertiză sunt deschise publicului spre 
consultare, pentru a facilita punerea în 
aplicare a politicilor stabilite la alineatul 
(1). Procedurile sunt concepute pentru a 
asigura furnizarea de informații suficiente 
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privire la aceste riscuri, fie de la caz la caz, 
fie la nivel general, atunci când se iau 
decizii.

de către operatori cu privire la riscurile pe 
care le ridică entitățile, precum și 
disponibilitatea recomandărilor tehnice cu 
privire la aceste riscuri, pe baza unor de 
caz specifice și a unor criterii generale.

Or. fr

Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că operatorii 
entităților de nivel inferior furnizează, la 
cererea autorității competente, informații 
suficiente cu privire la riscurile pe care le 
ridică entitatea, care sunt necesare în 
scopul amenajării teritoriului.

Statele membre se asigură că operatorii 
entităților de nivel inferior furnizează, la 
cererea autorității competente și a 
autorităților locale, informații suficiente 
cu privire la riscurile pe care le ridică 
entitatea, care sunt necesare în scopul 
amenajării teritoriului.

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.

Amendamentul 83
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că analiza 
impactului prevăzută la alineatul (3) 
cuprinde evaluarea diferitor scenarii, 
ținând cont de pericolele legate de efectele 
presiunii excesive și/sau de efectele toxice 
și/sau efectele termice, în vederea 
cartografierii diferitelor zone de pericol 
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din interiorul și exteriorul sitului. 
Autoritățile competente instituie, pe baza 
acestei cartografii, zone de protecție în 
exteriorul sitului, de care se ține seama la 
planificarea și utilizarea solurilor; 
operatorii instituie, pe baza acestei 
cartografii, zone de pericol în interiorul 
sitului.
Nicio clădire accesibilă publicului și nicio 
locuință nu pot fi autorizate în perimetrul 
de protecție cu riscuri sanitare 
semnificative.

Or. fr

Amendamentul 84
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În ceea ce privește rapoartele de inspecție și inventarul substanțelor periculoase, este posibil 
să existe motive economice și de securitate pentru ca informațiile să fie puse la dispoziția 
publicului numai la cerere. Statele membre ar putea în acest caz stabili pe cont propriu dacă 
consideră adecvat să le solicite operatorilor să publice aceste informații și pe internet. După 
cum se indică în amendamentele propuse, operatorii ar trebui să aibă obligația de a explica 
substanțele periculoase în termeni simpli pe internet și să indice, de asemenea, când a fost 
inspectată o entitate și unde pot fi solicitate rapoartele de inspecție.
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Amendamentul 85
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
operatorii organizează o dată pe an, în 
cadrul unei politici de transparență și 
cooperare, o sesiune de schimb de 
informații și experiență cu privire la 
chestiunile legate de gestionarea sitului în 
cadrul unei comisii locale de informare, 
care reunește 5 colegii: administrația 
locală, reprezentanții aleși, reprezentanții 
salariaților, asociațiile de cetățeni și 
reprezentanții riveranilor și ai 
operatorului; în cazul în care în aceeași 
zonă geografică sunt situate mai multe 
instalații, această comisie locală de 
informare poate regrupa diferiții 
operatori ai acestor instalații.

Or. fr

Amendamentul 86
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de acces la informațiile
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
și (c) se soluționează în conformitate cu
articolele 3 și 5 din Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și al Consiliului14.

(3) Accesul la informațiile prevăzute la 
alineatele (1) și (2) este gestionat în 
conformitate cu Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu și 
de abrogare a Directivei 90/313/CEE a 
Consiliului.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 87
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să informeze autoritățile competente; (a) să informeze autoritățile competente și 
autoritățile locale;

Or. ro

Justificare

Operatorii trebuie să informeze și să colaboreze cu autoritățile locale in interesul cetățenilor.

Amendamentul 88
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) restabilirea, în cazul în care se 
dovedește că s-au adus daune mediului și 
ori de câte ori este posibil, a situației 
ecologice inițiale și compensarea adecvată 
a populației afectate, în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 2004/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 aprilie 2004 privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător în legătură cu 
prevenirea și repararea daunelor aduse 
mediului 1;
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_______________

1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

Or. it

Amendamentul 89
Gaston Franco

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) participarea operatorului la sistemul de 
management de mediu și audit al Uniunii 
(EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1221/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului.

(c) participarea operatorului la sistemul de 
management de mediu și audit al Uniunii 
(EMAS), în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1221/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului, sau la un sistem de 
management de mediu echivalent 
recunoscut.

Or. fr

Justificare

Trebuie să fie posibil și să se recurgă la alte sisteme  de management de mediu recunoscute în 
afară de EMAS, cum ar fi cele de tip ISO, foarte des utilizate de întreprinderile 
internaționale.  Această cerință este conformă cu dispozițiile de la litera (a) a anexei III la 
directiva propusă.

Amendamentul 90
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 91
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 92
Edit Herczog

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-
VII la progresele tehnice înregistrate, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24. În termen de 
șase luni de la adaptarea Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 la progresul tehnic, 
Comisia evaluează dacă este necesară 
adaptarea anexei I, ținând seama de 
potențialul de pericol de accident major al 



AM\874020RO.doc 35/46 PE469.779v02-00

RO

unei substanțe și de criteriile pentru 
aplicarea articolului 4.

Or. en

Justificare

Alinierea domeniului de aplicare al Directivei Sevesco la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CLP) și adaptările acestuia ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin 
natura sa un proces dinamic.

Amendamentul 93
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fără a se aduce atingere dispozițiilor 
articolului 4, în scopul adaptării anexelor I-
VII la progresele tehnice înregistrate, 
Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 24. În termen de 
șase luni de la adaptarea Regulamentului 
(CE) nr. 1272/2008 la progresul tehnic, 
Comisia evaluează dacă este necesară 
adaptarea anexei I, ținând seama de 
potențialul de pericol de accident major al 
unei substanțe și de criteriile pentru 
aplicarea articolului 4.

Or. en

Justificare

Alinierea domeniului de aplicare al Directivei Sevesco la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CLP) și adaptările acestuia ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin 
natura sa un proces dinamic.

Amendamentul 94
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Articolul 23
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 95
Vicky Ford

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la adoptarea 
unei adaptări a Regulamentului (CE) nr. 
1272/2008 la progresul tehnic, Comisia, 
în consultare cu Consiliul, evaluează dacă 
este necesară adaptarea anexei I, ținând 
seama de potențialul de pericol de 
accident major al unei substanțe și de 
criteriile pentru aplicarea articolului 4.

Or. en

Justificare

Alinierea domeniului de aplicare al Directivei Sevesco la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 
(CLP) și adaptările acestuia ar trebui să devină un proces continuu, întrucât CLP este prin 
natura sa un proces dinamic.
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Amendamentul 96
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – secțiunea P – căsuța 1
Textul propus de Comisie

P1a EXPLOZIVI (a se vedea nota 8)
- Explozivi instabili sau 
- Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6 sau
- Substanțe sau amestecuri având proprietăți explozive în 

conformitate cu metoda A.14 din Regulamentul (CE) 
nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu fac parte din 
clasele de pericol peroxizi organici sau substanțe și 
amestecuri autoreactive

10 50

Amendamentul Parlamentului

P1a Explozivi
- Explozivi instabili sau
- Explozivi, diviziunea 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 sau 1.6 sau
- Pentru substanțele și amestecurile care nu au făcut obiectul 

unei clasificări la clasa 1 conform recomandărilor ONU 
privind transportul mărfurilor periculoase din Manualul 
ONU de Teste și Criterii: substanțe sau amestecuri având 
proprietăți explozive în conformitate cu metoda A.14 din 
Regulamentul (CE) nr. 440/2008 (a se vedea nota 9) și care nu 
fac parte din clasele de pericol carburanți, peroxizi organici sau 
substanțe și amestecuri autoreactive

10 50

Or. fr

Justificare

Această categorie include produsele clasate în categoria explozivi conform CLP, dar și 
substanțele sau amestecurile care au proprietăți explozibile determinate în conformitate cu 
metoda A.14 din Regulamentul (CE) nr. 440/2008. Pentru a se asigura coerența și claritatea 
legislației, ar fi de dorit ca clasificarea să se limiteze la criteriile prevăzute de CLP pentru 
explozivi și celelalte categorii și să nu se ia în considerare alte metode de clasificare.

Amendamentul 97
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – partea 1 – secțiunea E – căsuțele 1 și 2



PE469.779v02-00 38/46 AM\874020RO.doc

RO

Textul propus de Comisie

Secțiunea „E” – PERICOLE PENTRU MEDIU
E1 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria
Acut 1 sau cronic 1 100 200

E2 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria
Cronic 2 200 500

Amendamentul Parlamentului

Secțiunea „E” – PERICOLE PENTRU MEDIU
E1 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria
Acut 1 sau cronic 1 (substanțe cu M≥10) 100 200

E2 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria
Acut 1 sau cronic 1 (substanțe cu M=10 și amestec) 500 1000

E3 Periculoase pentru mediul acvatic în categoria
Cronic 2 1000 2500

Or. fr

Justificare

Schimbările clasificării din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) nu se reflectă în mod 
adecvat în propunerea Comisiei în ceea ce privește pericolele pentru mediu. Prin urmare, mai 
multe entități se vor regăsi în mod artificial în domeniul de aplicare al Directivei SEVESO, 
deși nu sunt prezintă noi riscuri de accidente majore. Anumite schimbări în ceea ce privește 
cantitățile-limită pentru pericolele față de mediu nu au fost adaptate la schimbările regulilor 
de clasificare, în special a doua adaptare a CLP.

Amendamentul 98
Gaston Franco, Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Propunere de directivă
Anexa I – partea 2 – căsuța 37 a (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

soluție de hipoclorit de sodiu … % Cl 
activă 7681-52-9 200 500

Or. fr

Justificare

Schimbările clasificării din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP) nu se reflectă în mod 
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adecvat în propunerea Comisiei în ceea ce privește amestecurile care conțin hipoclorit de 
sodiu. Limita concentrației acestei substanțe pentru toxicitatea acvatică acută a fost 
modificată când  a fost adoptat CLP, acesta având un impact asupra clasificării 
amestecurilor, fără să conducă la creșterea riscului de accidente majore. Peste 200 de 
entități, antrepozite și IMM-uri s-ar putea regăsi astfel în domeniul de aplicare al directivei 
Seveso, generând costuri de 3-4 milioane de euro pentru autorități și industrie.

Amendamentul 99
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – partea 2 – căsuța 37 b (nouă)
Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Uleiuri esențiale și substanțe similare 
(nota 19a): 1000 5000

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 100
Vicky Ford

Propunere de directivă
Anexa I – Note la Anexa I – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La determinarea cantităților-limită, 
amestecurile clasificate ca periculoase 
pentru mediu în conformitate cu 
secțiunile E1 și E2 din partea 2 nu se iau 
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în considerare în cazul în care sunt 
ambalate în cantități limitate (pachet 
interior de până la 5 litri/5 kg și pachet 
combinat de până la 30 de kg.)

Or. en

Justificare

La fel ca în cazul transportului, ambalajul reprezintă un mijloc de atenuare a riscului de 
eliberare accidentală în mediu.  Acest amendament asigură alinierea prezentei directive la 
standardele deja stabilite în conformitate cu Acordul european ADR 2011 privind transportul 
internațional rutier de mărfuri periculoase.

Amendamentul 101
Gaston Franco, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa I – note la anexa 1 – punctul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 102
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea entității și a mediului 
acesteia, inclusiv localizarea geografică, 
condițiile meteorologice, geologice, 
hidrografice și, dacă este necesar, istoricul 
acesteia;

(a) descrierea entității, evaluarea 
corespunzătoare a riscurilor naturale pe 
care le prezintă și a mediului acesteia, 
inclusiv localizarea geografică, condițiile 
meteorologice, geologice, hidrografice și, 
dacă este necesar, istoricul acesteia;

Or. it

Amendamentul 103
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) descrierea zonelor în care poate avea 
loc un accident major.

(d) descrierea zonelor în care poate avea 
loc un accident major și delimitarea 
zonelor de pericol și de protecție.

Or. fr

Amendamentul 104
Patrizia Toia

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) descrierea activităților și a produselor 
principale ale acelor părți ale entității care 

(a) descrierea activităților și a produselor 
principale ale acelor părți ale entității și 
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au importanță din punctul de vedere al 
siguranței, al surselor de risc de accident 
major și al condițiilor în care un astfel de 
accident major poate surveni, alături de o 
descriere a măsurilor preventive propuse;

identificarea acelor întreprinderi 
subcontractante care au importanță din 
punctul de vedere al siguranței, al surselor 
de risc de accident major și al condițiilor în 
care un astfel de accident major poate 
surveni, alături de o descriere a măsurilor 
preventive propuse;

Or. it

Amendamentul 105
Jean-Pierre Audy

Propunere de directivă
Anexa II – punctul 5 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) descrierea evaluării consecințelor 
financiare ale unui accident cu substanțe 
periculoase și a măsurilor luate pentru 
gestionarea acestuia, în special cu un 
contract de asigurare specifică și/sau un 
nivel adecvat al capitalurilor proprii;

Or. fr

Amendamentul 106
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa III – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(v) controlul riscurilor legate de 
învechirea echipamentelor: inventarierea 
echipamentelor din unitate; descrierea 
stării inițiale a echipamentelor la 1 iunie 
2015 sau la data punerii lor în funcțiune, 
dacă aceasta survine mai târziu; 
prezentarea unei strategii instituite pentru 
controlul stării echipamentelor 
(modalități, frecvență, metode etc.) și 
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pentru determinarea măsurilor care 
trebuie luate în urma acestor controale 
(metodologia analizei rezultatelor, criterii 
pentru stabilirea măsurilor corective de 
reparare sau de înlocuire etc.) Aceste 
elemente ale strategiei se justifică în 
funcție de modurile de degradare 
prevăzute. Prezentarea unei metodologii 
de urmărire a rezultatelor controalelor și 
a măsurilor adoptate în urma acestor 
controale; metodologia intervențiilor 
eventual efectuate în urma acestor 
rezultate;

Or. fr

Justificare

Propunerea privind includerea culturii în materie de siguranță în secțiunea privind sistemele
de gestionare a siguranței pare vagă. Parcul industrial european îmbătrânește și este doar 
într-o mică măsură reînnoit. Un nivel ridicat de siguranță presupune luarea unor măsuri de 
adaptare (o mai bună supraveghere, înlocuirea celor mai uzate piese, etc.) în operațiunile de 
zi cu zi în raport cu practicile urmate când uzinele erau noi.

Amendamentul 107
Michèle Rivasi

Propunere de directivă
Anexa IV – partea 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Măsuri în vederea limitării riscurilor 
pentru persoanele aflate în entitate, inclusiv 
informații despre modul în care se face 
avertizarea, precum și instrucțiuni despre 
acțiunile personalului după avertizare.

(c) Măsuri în vederea limitării riscurilor 
pentru persoanele aflate în unitate, inclusiv 
în zona de pericol, informații despre modul 
în care se face alertarea, precum și 
instrucțiuni despre acțiunile personalului 
după alertare.

Or. fr

Amendamentul 108
Alajos Mészáros
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Propunere de directivă
Anexa IV – Partea 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 109
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa V – partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Această dispoziție trebuie neapărat eliminată, având în vedere riscurile ridicate pe care le-ar 
presupune publicarea deficiențelor constatate pe siturile Seveso în contextul terorismului și al 
inteligenței economice. 

Amendamentul 110
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa V – Partea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

temeiul articolului 19 și ale principalelor 
constatări din urma inspecțiilor celor mai 
recente.

Or. en

Amendamentul 111
Gaston Franco

Propunere de directivă
Anexa V – partea 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Detalii, pe scurt, privind principalele
tipuri de scenarii de accidente majore și 
principalele tipuri de evenimente care ar 
putea juca un rol în declanșarea oricăruia 
dintre aceste scenarii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Din aceleași motive ca în partea 1 a acestei anexe, este vital ca principalele scenarii ale unor 
accidente majore și mai ales sursele de declanșare a acestora să nu fie publicate. Singurele 
informații care ar putea să fie publicate ar fi rezumatul non-tehnic al studiului de pericol.

Amendamentul 112
Alajos Mészáros

Propunere de directivă
Anexa VI – Partea 2 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rănirea a șase persoane din interiorul 
entității și spitalizarea acestora pentru cel 
puțin 24 de ore;

(b) rănirea a două sau mai multor
persoane din interiorul entității și 
spitalizarea acestora pentru cel puțin 24 de 
ore;

Or. en
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Amendamentul 113
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexa VII – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice substanță sau orice amestec toxic 
sau foarte toxic pentru organismele 
acvatice, stocată într-o unitate (de 
exemplu un butoi) mai mică sau egală cu 
0,2% din tonajul indicat în coloana 2 din 
partea 1 a anexei 1 (respectiv 400 kg și 
200 kg pentru substanțele și amestecurile
toxice/foarte toxice pentru organismele 
acvatice), nu se contabilizează în 
cantitatea totală prezentă dacă  
localizarea stocării în interiorul entității 
este de așa natură încât deversarea 
accidentală  a recipientului nu poate 
declanșa un accident major în altă parte a 
sitului printr-un efect în lanț și dacă 
stocarea are loc într-o zonă unică sigilată.

Or. fr

Justificare

Stocarea unei cantități mici dintr-o substanță toxică pentru mediu nu ar trebui luată în
considerarea, ținându-se seama de cantitatea care ar putea fi eliberată: o scurgere a unei 
substanțe toxice pentru mediu stocate într-o cantitate limită nu are aceleași consecințe pentru 
mediu pe care le are o scurgere dintr-o cisternă.


