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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Directiva 96/82/CE, conhecida por "Directiva Seveso II", tem por objecto a prevenção de 
acidentes que envolvem substâncias perigosas, a limitação das suas consequências para a 
saúde humana e o ambiente, através da análise dos riscos, e a adopção de medidas de 
precaução adequadas.

As substâncias abrangidas pelo seu âmbito de aplicação dizem respeito, sobretudo, à indústria 
química. Esta legislação é aplicável aos estabelecimentos onde existam substâncias perigosas 
previstas na directiva em quantidades superiores aos limiares prescritos (cerca de 10 000 
estabelecimentos industriais na UE).

A Comissão decidiu aproveitar a revisão da directiva, tornada necessária pela adopção - e 
futura entrada em vigor (1 de Junho de 2015) - do Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à 
classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas (a seguir designado 
"Regulamento CLP") a que a directiva faz referência, para rever também a estrutura e as 
disposições essenciais da directiva, que nunca foram modificadas desde a sua adopção.

As alterações principais dizem respeito aos perigos para a saúde. A antiga categoria "muito 
tóxico" foi substituída pela nova categoria "toxicidade aguda 1", e a antiga categoria "tóxico" 
foi subdividida nas categorias "toxicidade aguda 2" (todas as vias de exposição) e "toxicidade 
aguda 3" (via cutânea e inalatória).

Várias categorias introduzidas pelo Regulamento CLP mais específicas, respeitantes aos 
perigos físicos, que antes não existiam, substituem as antigas categorias de carácter mais 
geral, respeitantes às substâncias explosivas, comburentes ou inflamáveis. A Comissão 
propõe, tal como para a categoria de perigos para o ambiente, uma simples transposição, sem 
grandes alterações.

Entre as restantes propostas de alterações figuram novas regras no que respeita ao acesso do 
público às informações relativas à segurança, ao acesso à justiça e à participação no processo 
de decisão.

Posição do relator

A questão que se coloca ao Parlamento é simples:
Trata-se de uma simples lavagem de cara? Ou vamos, à luz dos acidentes e das catástrofes 
naturais vividas desde 1996, optar por mais segurança para as pessoas, o ambiente, a 
sociedade, sem entraves inúteis à indústria?

Observações na especialidade:

1) O texto deixa aos Estados-Membros possibilidades de derrogações demasiado vastas, que 
acabam por poder proporcionar outras tantas possibilidades de contornar os princípios da 
prevenção; assim, há que limitar o seu alcance.
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2) As prerrogativas concedidas aos trabalhadores, às suas instâncias eleitas e às suas 
organizações foram limitadas à expressão mais simples. A informação e a consulta do público 
(artigos 12.º e 13.º), bem como as ONG (nomeadamente no artigo 22.º sobre o acesso à 
justiça), passam a dispor de um lugar privilegiado. É importante. Mas nada se diz sobre as 
instâncias paritárias, nem sobre as organizações sindicais. Os trabalhadores só são referidos 
de passagem, no artigo 11.º, dedicado aos planos de emergência.

Este quase "esquecimento" dos trabalhadores deve ser corrigido, pelo menos por duas razões: 
são os primeiros envolvidos e dispõem de um conhecimento "no terreno" do funcionamento 
das instalações potencialmente perigosas, elemento indispensável a qualquer política de 
prevenção eficaz.

3) A directiva não faz qualquer referência aos riscos ligados ao recurso à subcontratação. 
Será necessário recordar aqui as raízes profundas da explosão da fábrica AZF Total de 
Toulouse...? Contudo, a directiva não levanta de forma nenhuma a questão da eficácia dessa 
relação comercial em termos de prevenção de riscos. Apenas prevê de passagem, no artigo 
11.º, n.º 4, a consulta dos subcontratantes de longa duração na elaboração dos planos de 
emergência interna!

4) O projecto de texto aborda a coordenação das autoridades competentes, mas o que 
acontece, por exemplo, aos relatórios elaborados pelas autoridades de controlo em matéria de 
legislação laboral e que põem em causa a organização do trabalho ou mesmo o sistema de 
gestão da segurança?
Cabe registar, além disso, que os meios de socorro e controlo (humanos e materiais) não são 
suficientemente abordados.

5) Os riscos naturais: A recente catástrofe de Fukushima demonstrou sem margem para 
dúvidas que tomar em conta apenas os riscos tecnológicos não é suficiente para garantir a 
segurança das instalações, dos trabalhadores e das populações, caso essa segurança ignore a 
totalidade dos riscos naturais.

6) Na futura Directiva Seveso III há que fazer referência ao transporte de substâncias 
perigosas. Infelizmente, o transporte de substâncias perigosas é utilizado por vezes para 
reduzir os stocks fixos das empresas SEVESO, o que permite ultrapassar regulamentos de 
segurança relativos aos limiares de armazenamento.
Assim, é necessário que os fluxos de transportes de substâncias perigosas sejam 
contabilizados nos stocks fixos, e tomados em consideração na aplicação da regulamentação 
correspondente. Esta medida contribuiria para responsabilizar os ordenantes e reforçar a 
segurança da circulação.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Determinadas actividades industriais, 
devido às suas características específicas, 
devem ser excluídas do âmbito de 
aplicação da presente directiva. Essas 
actividades são abrangidas por outros 
diplomas legais, a nível da União ou a 
nível nacional, que proporcionam um 
nível de segurança equivalente. A 
Comissão deve continuar, todavia, a 
assegurar que não existem lacunas 
significativas no quadro regulamentar 
vigente, em especial no que diz respeito 
aos riscos novos e emergentes de outras 
actividades, e a tomar medidas adequadas 
quando necessário.

(8) Determinadas actividades industriais, 
devido às suas características específicas, 
devem ser excluídas do âmbito de 
aplicação da presente directiva. Essas 
actividades são abrangidas por outros 
diplomas legais, a nível da União ou dos 
Estados-Membros, que garantem um nível 
de segurança equivalente. A Comissão 
deve continuar, todavia, a assegurar que 
não existem lacunas significativas no 
quadro regulamentar vigente, em especial 
no que diz respeito aos riscos novos e 
emergentes de outras actividades, como o 
transporte de substâncias perigosas, e a 
tomar medidas adequadas quando 
necessário.

Or. fr

Justificação

É necessário integrar os transportes no âmbito de aplicação da presente directiva, 
garantindo assim a coerência entre as diferentes legislações.

Alteração 2

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

Texto da Comissão Alteração

a) A estabelecimentos, instalações ou 
zonas de armazenagem militares;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Seja ela civil ou militar, uma catástrofe tem sempre as mesmas consequências. Os Estados-
Membros têm de ver garantido pelas autoridades militares que as suas instalações são 
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geridas da forma mais segura para as populações e que tentam alcançar um nível mínimo de 
risco.

Alteração 3

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

Texto da Comissão Alteração

c) Ao transporte de substâncias perigosas 
por via rodoviária, ferroviária e aérea e 
por vias navegáveis interiores e 
marítimas, incluindo a armazenagem 
temporária intermédia no âmbito desse 
transporte, bem como as actividades de 
carga e descarga e a transferência para e a 
partir de outro meio de transporte nas 
docas, cais e estações ferroviárias de 
triagem, no exterior dos estabelecimentos 
abrangidos pela presente directiva;

c) Ao transporte de substâncias perigosas, 
bem como as actividades de carga e 
descarga e a transferência para e a partir de 
outro meio de transporte nas docas, cais e 
estações ferroviárias de triagem, no 
exterior dos estabelecimentos abrangidos 
pela presente directiva;

Or. fr

Justificação

A questão da armazenagem tem imperativamente de ser integrada no campo de aplicação da 
presente directiva, caso contrário os riscos de utilização da armazenagem para reduzir a 
quantidade de produtos perigosos das empresas podem agravar-se, em detrimento da 
segurança nas vias de comunicação dos Estados-Membros.

Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

d) Ao transporte de substâncias perigosas 
em condutas, incluindo as estações de 
bombagem, no exterior dos 
estabelecimentos abrangidos pela presente 
directiva;

Suprimido

Or. fr
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Alteração 5

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

Texto da Comissão Alteração

f) Exploração e aproveitamento offshore 
de minerais, incluindo hidrocarbonetos;

Suprimido

Or. fr

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso um Estado-Membro considere 
que uma substância perigosa constante 
das partes 1 ou 2 do anexo I não 
representa um perigo de acidente grave e 
pode ser incluída na parte 3 do anexo I 
nos termos do n.º 1, deve notificar do 
facto a Comissão.

Suprimido

A Comissão informará dessas notificações 
o fórum a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

Um produto considerado perigoso num país não pode ser declarado não perigoso noutro 
país. Ou bem que é a natureza do produto que é considerada perigosa e o produto é 
considerado como tal no conjunto do território dos Estados-Membros, ou então o produto 
não é considerado perigoso no conjunto dos Estados-Membros.
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Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos no primeiro parágrafo, 
o Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão uma lista dos estabelecimentos 
em causa, acompanhado do inventário das 
substâncias perigosas envolvidas. O 
Estado-Membro deve apresentar os 
motivos da derrogação.

Nos casos referidos no primeiro parágrafo, 
o Estado-Membro deve fornecer à 
Comissão uma lista dos estabelecimentos 
em causa, acompanhado do inventário das 
substâncias perigosas envolvidas e da 
natureza das condições específicas 
aplicadas. O Estado-Membro deve 
apresentar os motivos da derrogação.

Or. fr

Justificação

As condições aplicadas devem ser claramente especificadas.

Alteração 8

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 dos novos estabelecimentos, 
num prazo razoável, antes do início da 
construção;

Or. fr

Justificação

A questão da segurança deve ser integrada no projecto dos estabelecimentos e, o mais tardar, 
antes da sua utilização.
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Alteração 9

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

Texto da Comissão Alteração

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, no prazo de um ano a contar 
da data em que a presente directiva é 
aplicável ao estabelecimento em causa.

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, a contar da data em que a 
presente directiva é aplicável ao 
estabelecimento em causa.

Or. fr

Justificação

Permitir um prazo de um ano significa que as condições de segurança não serão as ideais 
durante todo esse ano. Não é aceitável.

Alteração 10

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aumento significativo da quantidade e 
alteração significativa da natureza ou do 
estado físico da substância perigosa 
presente, indicados na notificação 
fornecida pelo operador nos termos do 
n.º 1, ou de alteração dos processos 
utilizados;

a) Aumento significativo ou, no mínimo, 
de mais de 10% da quantidade e alteração 
significativa da natureza ou do estado 
físico da substância perigosa presente, 
indicados na notificação fornecida pelo 
operador nos termos do n.º 1, ou de 
alteração dos processos utilizados;

Or. fr

Justificação

Deve ser definida uma ordem de grandeza, a fim de clarificar a vontade do legislador.
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Alteração 11

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 dos novos estabelecimentos, 
num prazo razoável, antes do início da 
construção;

Or. fr

Justificação

Cf. alteração 8.

Alteração 12

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

Texto da Comissão Alteração

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, no prazo de um ano a contar 
da data em que a presente directiva é 
aplicável ao estabelecimento em causa.

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, a contar da data em que a 
presente directiva é aplicável ao 
estabelecimento em causa.

Or. fr

Justificação

Cf. alteração 9.

Alteração 13

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Criam instâncias de concertação 
entre os representantes das entidades 
patronais e os representantes dos 
trabalhadores dessas empresas, que se 
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reúnem pelo menos uma vez por ano, bem 
como instâncias de concertação entre os 
representantes das entidades patronais e 
os representantes dos trabalhadores 
dessas empresas, por um lado, e os 
representantes das entidades patronais e 
os representantes dos trabalhadores das 
sociedades subcontratadas que intervêm 
nas instalações dessas empresas, por 
outro lado, que se reúnem pelo menos de 
6 em 6 meses.

Or. fr

Justificação

O papel e o lugar dos trabalhadores nos procedimentos de segurança são unanimemente 
reconhecidos. Assim, devem ser tomadas disposições específicas para que os conhecimentos 
técnicos dos trabalhadores sejam os mais eficazes ao serviço da segurança comum.

Alteração 14

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Demonstrar que a concepção, a 
construção, a exploração e a manutenção 
de qualquer instalação, local de 
armazenagem, equipamento e infra-
estrutura ligados ao seu funcionamento, 
que tenham uma relação com os perigos de 
acidente grave no estabelecimento, são 
suficientemente seguros e fiáveis;

c) Demonstrar que a concepção, a 
construção, a exploração e a manutenção 
de qualquer instalação, local de 
armazenagem, equipamento e infra-
estrutura ligados ao seu funcionamento, 
que tenham uma relação com os perigos de 
acidente grave no estabelecimento, são 
suficientemente seguros e fiáveis, e foram 
aprovados pela autoridade competente;

Or. fr
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Alteração 15

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – frase 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, após 
apresentação aos representantes dos 
trabalhadores, nos seguintes prazos:

Or. fr

Justificação

O papel e o lugar dos trabalhadores nos procedimentos de segurança são unanimemente 
reconhecidos. Assim, devem ser tomadas disposições específicas para que os conhecimentos 
técnicos dos trabalhadores sejam os mais eficazes ao serviço da segurança comum.

Alteração 16

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 3 – 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 dos novos estabelecimentos, 
num prazo razoável, antes do início da 
construção;

Or. fr

Justificação

Cf. alteração 8.

Alteração 17

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, no prazo de um ano a contar 

c) No caso dos estabelecimentos 
posteriores, a contar da data em que a 
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da data em que a presente directiva é 
aplicável ao estabelecimento em causa.

presente directiva é aplicável ao 
estabelecimento em causa.

Or. fr

Justificação

Cf. alteração 9.

Alteração 18

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

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

Or. fr

Justificação

Cabe à autoridade competente decidir a quantidade e a qualidade das informações 
necessárias para fazer uma ideia precisa do nível de segurança atingido no estabelecimento.

Alteração 19

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

O público deve ser informado, através de 
avisos públicos ou por outros meios 
adequados, nomeadamente, sempre que 
isso seja viável, por meios electrónicos, 
dos elementos a seguir referidos, no início 
do processo de tomada de decisão ou, o 
mais tardar, logo que seja razoavelmente 

O público deve ser informado, através de 
avisos públicos ou por outros meios 
adequados, nomeadamente, sempre que 
isso seja viável, por meios electrónicos, 
dos elementos a seguir referidos, no início 
do processo de tomada de decisão ou, o 
mais tardar, antes do início dos trabalhos:
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possível disponibilizar a informação:

Or. fr

Justificação

A questão da segurança deve ser integrada logo na fase de projecto dos estabelecimentos e, o 
mais tardar, antes da sua utilização.

Alteração 20

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Convocar os representantes dos 
trabalhadores e transmitir o seu parecer 
às autoridades competentes.

Or. fr

Justificação

O papel e o lugar dos trabalhadores nos procedimentos de segurança são unanimemente 
reconhecidos. Assim, devem ser tomadas disposições específicas para que os conhecimentos 
técnicos dos trabalhadores sejam os mais eficazes ao serviço da segurança comum.

Alteração 21

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea c-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Tomar todas as disposições para 
informar as vítimas dos seus direitos; e

Or. fr

Justificação

As vítimas devem ser reconhecidas e apoiadas. Eis o objectivo deste novo artigo 15.º-A, que 
deve estatuir sobre os direitos das vítimas antes da entrada em vigor da presente directiva.
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Alteração 22

Proposta de directiva
Artigo 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º-A
Estatuto das vítimas

Até 1 de Junho de 2012, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre os direitos e 
o estatuto das vítimas, acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas 
adequadas.
Esse relatório inclui, nomeadamente, a 
descrição dos direitos e do estatuto das 
vítimas de acidentes implicando 
substâncias perigosas, os quais prevêem:
- uma indemnização mínima, rápida e 
proporcional aos danos corporais, morais 
ou materiais incorridos pelas vítimas, 
tanto no seio da empresa envolvida como 
fora desta, e prévia à fixação definitiva 
dos seus direitos;
- a assumpção do pagamento e da 
avaliação dos danos incorridos pelas 
referidas vítimas.

Or. fr

Justificação

As vítimas devem ser reconhecidas e apoiadas. Eis o objectivo deste novo artigo, que deve 
estatuir sobre os direitos das vítimas antes da entrada em vigor da presente directiva.

Alteração 23

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As informações referidas nos n.ºs 1 a 
4 deste artigo serão transmitidas, dentro 
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desses mesmos prazos, aos representantes 
dos trabalhadores dos estabelecimentos 
que utilizam os mesmos procedimentos ou 
os mesmos produtos que os que estiveram 
em causa no acidente. No caso de um 
trabalhador de qualquer sociedade 
subcontratada em funcionamento nas 
instalações onde ocorreu o acidente ficar 
ferido, essas informações serão 
igualmente transmitidas aos 
representantes das entidades patronais e 
aos representantes dos trabalhadores 
dessas sociedades.

Or. fr

Justificação

O papel e o lugar dos trabalhadores nos procedimentos de segurança são unanimemente 
reconhecidos. Assim, devem ser tomadas disposições específicas para que os conhecimentos 
técnicos dos trabalhadores sejam os mais eficazes ao serviço da segurança comum. É 
também necessário integrar as empresas subcontratadas.

Alteração 24

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem proibir o 
funcionamento ou a entrada em serviço de 
um estabelecimento, instalação ou local de 
armazenagem, ou de qualquer parte dos 
mesmos, se o operador não tiver 
apresentado, no prazo fixado, a notificação, 
os relatórios ou outras informações 
previstas pela presente directiva

Os Estados-Membros proibirão o 
funcionamento ou a entrada em serviço de 
um estabelecimento, instalação ou local de 
armazenagem, ou de qualquer parte dos 
mesmos, se o operador não tiver 
apresentado, no prazo fixado, a notificação, 
os relatórios ou outras informações 
previstas pela presente directiva

Or. fr

Justificação

A segurança é uma prioridade para a actuação dos poderes públicos. Não pode ser 
considerada uma variável de ajustamento.
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Alteração 25

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Com base nos planos de inspecção 
referidos no n.º 3, a autoridade competente 
elabora periodicamente programas de 
inspecções de rotina em todos os 
estabelecimentos, programas esses que 
devem indicar a frequência das visitas no 
local para os diferentes tipos de 
estabelecimentos.

Com base nos planos de inspecção 
referidos no n.º 3, a autoridade competente 
elabora periodicamente programas de 
inspecções de rotina em todos os 
estabelecimentos, programas esses que 
devem indicar a frequência das visitas no 
local para os diferentes tipos de 
estabelecimentos. Os representantes dos 
trabalhadores fazem parte das pessoas 
presentes nessas visitas.

Or. fr

Justificação

O papel e o lugar dos trabalhadores nos procedimentos de segurança são unanimemente 
reconhecidos. Assim, devem ser tomadas disposições específicas para que os conhecimentos 
técnicos dos trabalhadores sejam os mais eficazes ao serviço da segurança comum.

Alteração 26

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O intervalo entre duas visitas ao local deve 
basear-se numa apreciação sistemática dos 
riscos de acidente grave dos 
estabelecimentos em causa e não deve ser 
superior a um ano, no caso dos 
estabelecimentos do grupo superior, e a 
três anos no caso dos estabelecimentos do 
grupo inferior. Se uma inspecção tiver 
detectado um incumprimento importante 
da presente directiva, realizar-se-á uma 
visita suplementar ao local no prazo de seis 
meses.

O intervalo entre duas visitas ao local deve 
basear-se numa apreciação sistemática dos 
riscos de acidente grave dos 
estabelecimentos em causa. No caso dos 
estabelecimentos do grupo superior, são 
necessárias, no mínimo, duas visitas 
anuais, uma delas sem aviso prévio. No
caso dos estabelecimentos do grupo 
inferior, é necessária uma visita de 2 em 2 
anos. Se uma inspecção tiver detectado um 
incumprimento importante da presente 
directiva, realizar-se-á uma visita 
suplementar ao local no prazo de seis 
meses. Se, no decorrer de uma dessas 



PE464.945v01-00 18/19 PA\867455PT.doc

PT

visitas, for detectado que a situação de 
não conformidade persiste, será imposta 
ao operador uma medida urgente de 
correcção, que pode ir até ao 
encerramento da exploração em causa.

Or. fr

Justificação

A frequência das visitas constitui um dado essencial para a política de prevenção. Se for 
necessário adoptar o nível de perigosidade dos estabelecimentos do grupo superior, duas 
visitas anuais, uma delas sem aviso prévio, não é demais.

Alteração 27

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. No prazo de dois meses após cada visita 
ao local, a autoridade competente deve 
comunicar ao operador as conclusões da 
visita e todas as medidas cuja necessidade 
foi identificada. A autoridade competente 
assegurará que o operador toma todas essas 
medidas num prazo razoável após a 
recepção da dita comunicação.

7. No prazo de dois meses após cada visita 
ao local, a autoridade competente deve 
comunicar ao operador as conclusões da 
visita e todas as medidas cuja necessidade 
foi identificada. A autoridade competente 
assegurará que o operador toma todas essas 
medidas após a recepção da dita 
comunicação e, o mais tardar, antes da 
visita seguinte prevista.

Or. fr

Justificação

Deve ser definido um prazo razoável, a fim de clarificar a vontade do legislador.

Alteração 28

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros devem assegurar
a disponibilidade, em quantidade 
suficiente, de pessoal com as aptidões e 

9. Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilidade, em quantidade suficiente, 
de pessoal com as aptidões e qualificações 
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qualificações necessárias para realizar, com 
eficácia, as inspecções. Devem também 
incentivar as autoridades competentes a 
criarem mecanismos e instrumentos de 
intercâmbio de experiências e consolidação 
dos conhecimentos, bem como a 
participarem em mecanismos desse tipo a 
nível da União, se pertinente.

necessárias para realizar, com eficácia, as 
inspecções previstas no presente artigo. 
Devem também incentivar as autoridades 
competentes a criarem mecanismos e 
instrumentos de intercâmbio de 
experiências e consolidação dos 
conhecimentos, bem como a participarem 
em mecanismos desse tipo a nível da 
União, se pertinente.

Or. fr

Justificação

Para que as decisões tomadas sejam efectivamente postas em prática, os Estados-Membros 
têm de ter a certeza de que o Estado-Membro em causa dispõe de um número suficiente de 
trabalhadores com qualificações para realizar os trabalhos de inspecção e de adaptar esse 
número ao número de estabelecimentos e, portanto, de visitas a efectuar.

Alteração 29

Proposta de directiva
Anexe VI – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Hospitalização durante, pelo menos, 24 
horas de uma pessoa que se encontrasse
no interior do estabelecimento;

Or. fr

Justificação

Por cada pessoa ferida, incluindo na empresa, é necessário, em nome do princípio da 
precaução, conhecer as causas do acidente e zelar por evitar que ele se repita.


