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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Directiva 96/82/CE, cunoscută sub denumirea „Directiva Seveso II”, are ca obiectiv 
prevenirea accidentelor care implică substanțe periculoase, limitarea consecințelor acestui tip 
de accidente pentru om și pentru mediu prin intermediul unei analize a riscurilor și prin 
adoptarea măsurilor de precauție corespunzătoare.

Substanțele care intră în domeniul de aplicare al directivei privesc, în primul rând, industria 
chimică. Această legislație se aplică entităților în care substanțele periculoase prevăzute de 
directivă sunt prezente în cantități care depășesc valorile limită stabilite. (Sunt vizate 
aproximativ 10 000 de unități industriale din UE). 

Comisia a decis să profite de revizuirea directivei, impusă cu necesitate de adoptarea și 
viitoarea intrare în vigoare (1 iunie 2015) a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (denumit în continuare 
„Regulamentul CLP”), la care face trimitere directiva, pentru a revizui și structura și 
dispozițiile esențiale ale directivei care nu au fost modificate de la adoptarea lor.

Cele mai importante modificări sunt legate de riscurile la adresa sănătății. Fosta categorie 
„foarte toxice” a fost înlocuită cu noua categorie „toxicitate acută, categoria 1”, iar fosta 
categorie „toxice” a fost împărțită în „toxicitate acută, categoria 2” (aplicabilă tuturor căilor 
de expunere) și „toxicitate acută, categoria 3” (aplicabilă expunerii pe cale cutanată și prin 
inhalare).

Fostele categorii, mai generale, corespunzătoare substanțelor explozive, oxidante și 
inflamabile sunt înlocuite cu mai multe categorii de periculozitate fizică mai precise, care au 
fost introduse de regulamentul CLP și care nu existau înainte. Comisia propune, ca în cazul 
categoriei de periculozitate pentru mediu, o transpunere simplă, fără modificări însemnate.

Printre celelalte modificări propuse figurează unele reguli noi privind accesul publicului la 
informațiile referitoare la securitate, accesul la justiție și participarea la procesul decizional.

Poziția raportorului

Întrebarea adresată Parlamentului este simplă:
Este vorba de o simplă renovare de fațadă? Sau, în lumina accidentelor și a catastrofelor 
naturale petrecute din 1996 încoace, ne îndreptăm în direcția unei securități sporite pentru 
oameni, mediu și societate, fără a crea obstacole inutile pentru industrie?

Observații speciale:

1) Textul lasă statelor membre posibilități de derogare mult prea generoase, care se pot 
transforma în posibilități de eludare a principiilor prevenirii, astfel că sfera de acoperire a 
acestora ar trebui restrânsă.

2) Prerogativele acordate salariaților, reprezentanților aleși ai acestora și organizațiilor lor 
sunt reduse substanțial. Se acordă o atenție corespunzătoare informării și consultării 
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populației (articolele 12 și 13) și ONG-urilor, în special la articolul 22, care este consacrat 
accesului la justiție. Aceste aspecte sunt importante. Însă nu se spune nimic despre instanțele 
paritare, și cu atât mai puțin despre organizațiile sindicale. Nu se face referire decât incidental 
la personal, la articolul 11, dedicat planurilor de urgență.

Această omisiune a salariaților trebuie corectată, cel puțin din două motive: aceștia sunt primii 
vizați și cunosc „de la fața locului” funcționarea instalațiilor potențial periculoase, iar aceste 
cunoștințe sunt un element indispensabil oricărei politici de prevenire eficace.

3) Directiva nu ia în considerare în niciun fel riscurile legate situațiile în care se recurge la 
subcontractare. Aici trebuie reamintite cauzele profunde ale exploziei de la uzina AZV Total 
din Toulouse. Cu toate acestea, directiva nu abordează în niciun mod aspectul eficacității 
acestei relații comerciale în ceea ce privește prevenirea riscurilor. Textul directivei prevede 
doar, la articolul 11 alineatul (4), consultarea subcontractanților de lungă durată la elaborarea 
planurilor de urgență internă!

4) În proiectul de text este pusă în discuție coordonarea autorităților competente, însă ce se 
întâmplă, de exemplu, cu procesele-verbale întocmite de către autoritățile de control în 
materie de legislație a muncii și care critică fie organizarea muncii, fie chiar sistemul de 
gestionare a securității?
De asemenea, precizăm că mijloacele de ajutor și de control (umane și materiale) nu 
beneficiază de o atenție suficientă.

5) Riscurile naturale: Dezastrul care s-a produs recent la Fukushima a demonstrat într-o 
mare măsură că pentru a se asigura securitatea instalațiilor, a salariaților și a populației nu este 
suficient să se ia în considerare numai riscurile tehnologice, ci în același timp trebuie să se 
țină seama de totalitatea riscurilor naturale.

6) În viitoarea Directivă SEVESO III trebuie să se facă referire la transportul materialelor 
periculoase. Din păcate, transportul materialelor periculoase este utilizat uneori pentru a 
diminua stocurile fixe ale întreprinderilor SEVESO, ceea ce permite eludarea reglementărilor 
în materie de securitate legate de pragurile de depozitare.
Prin urmare, este necesar ca fluxurile TMP legate de această externalizare să fie contabilizate 
în stocurile fixe și luate în considerare pentru aplicarea reglementării corespunzătoare. 
Această măsură ar contribui la responsabilizarea contractanților și la sporirea securității 
circulației.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Anumite activități industriale ar trebui 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive ca urmare a 
caracteristicilor lor specifice. Aceste 
activități sunt reglementate de o altă 
legislație la nivelul Uniunii sau la nivel 
național care asigură un nivel echivalent de 
siguranță. Comisia ar trebui, cu toate 
acestea, să continue să se asigure că nu 
există lacune semnificative în cadrul de 
reglementare existent, în special în ceea ce 
privește riscurile noi și emergente care 
provin de la alte activități, și să ia măsurile 
corespunzătoare în cazul în care este 
necesar.

(8) Anumite activități industriale ar trebui 
să fie excluse din domeniul de aplicare al 
prezentei directive ca urmare a 
caracteristicilor lor specifice. Aceste 
activități sunt reglementate de o altă 
legislație la nivelul Uniunii sau la nivel 
național care asigură un nivel echivalent de 
siguranță. Comisia ar trebui, cu toate 
acestea, să continue să se asigure că nu 
există lacune semnificative în cadrul de 
reglementare existent, în special în ceea ce 
privește riscurile noi și emergente care 
provin de la alte activități, precum 
transportul substanțelor periculoase, și să 
ia măsurile corespunzătoare în cazul în 
care este necesar.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se includă transportul în domeniul de aplicare al directivei, în așa fel încât să 
se asigure uniformitatea diferitelor dispoziții legislative.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) entităților, instalațiilor sau 
suprafețelor de depozitare militare;

eliminat

Or. fr

Justificare

Indiferent dacă este civilă sau militară, o catastrofă are aceleași consecințe. Statele membre 
trebuie să se asigure, pe lângă instanțele militare, că instalațiile militare sunt gestionate în 
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condiții de maximă siguranță pentru populație și că se urmărește un nivel minim de risc.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) transportului de substanțe periculoase și 
depozitării intermediare temporare pe 
șosele, căi ferate, căi de navigație fluvială 
interne, căi maritime sau aeriene, în afara 
entităților care intră sub incidența prezentei 
directive, inclusiv încărcării, descărcării și 
transportului la sau de la alte mijloace de 
transport pe docuri, pontoane sau stații de 
triaj;

(c) transportului de substanțe periculoase în 
afara entităților care intră sub incidența 
prezentei directive , inclusiv încărcării, 
descărcării și transportului la sau de la alte 
mijloace de transport pe docuri, pontoane 
sau stații de triaj;

Or. fr

Justificare

Problema depozitării trebuie neapărat integrată în domeniul de aplicare al directivei, altfel 
putând apărea riscul utilizării depozitării pentru a diminua cantitățile de produse periculoase 
ale întreprinderilor, în detrimentul securității pe căile de comunicare ale statelor membre.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transportului de substanțe periculoase 
prin conducte, inclusiv stații de pompare, 
în afara entităților care intră sub 
incidența prezentei directive;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) explorării și exploatării în largul mării 
a mineralelor, inclusiv a hidrocarburilor;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care un stat membru 
consideră că o substanță periculoasă 
prezentă în lista din părțile 1 sau 2 din 
anexa I nu prezintă nici un pericol de 
accident major și că este posibil ca 
aceasta să se califice pentru a fi inclusă în 
partea 3 din anexa I, în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, notifică 
acest lucru Comisiei.

eliminat

Comisia informează forumul menționat la 
articolul 17 alineatul (2) cu privire la 
astfel de notificări.

Or. fr

Justificare

Un produs considerat periculos într-o țară nu poate fi declarat nepericulos în altă țară. Fie 
natura acestui produs este considerată periculoasă, iar produsul este considerat ca atare pe 
întreg teritoriul statelor membre, fie produsul nu este considerat periculos în niciun stat 
membru.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile menționate în primul paragraf, 
statul membru în cauză furnizează 
Comisiei o listă a entităților respective, 
inclusiv inventarul de substanțe periculoase 
în cauză. Statul membru respectiv prezintă 
motivele excluderii.

În cazurile menționate în primul paragraf, 
statul membru în cauză furnizează 
Comisiei o listă a entităților respective, 
inclusiv inventarul de substanțe periculoase 
în cauză și natura condițiilor specifice 
aplicate. Statul membru respectiv prezintă 
motivele excluderii.

Or. fr

Justificare

Condițiile aplicate trebuie specificate clar.

Amendamentul 8

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, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției;

Or. fr

Justificare

Aspectul securității trebuie integrat încă de la proiectarea unităților sau cel târziu înainte de 
utilizarea acestora.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru unitățile înființate ulterior, la un (c) pentru unitățile înființate ulterior, de la 
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an de la data la care prezenta directivă se 
aplică entității.

data la care prezenta directivă se aplică 
entității respective.

Or. fr

Justificare

Acordarea unui termen de un an înseamnă că în timpul acestui an condițiile de securitate nu 
vor fi optime. Această situație este inacceptabilă.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice creștere semnificativă a cantității 
sau orice schimbare semnificativă a naturii 
sau a formei fizice a substanței periculoase 
prezente, după cum se indică în notificarea 
furnizată de operator în temeiul alineatului
(1), sau orice modificare a proceselor în 
care aceasta este utilizată;

(a) orice creștere semnificativă sau, în 
orice caz, cu mai mult de 10%, a cantității 
sau orice schimbare semnificativă a naturii 
sau a formei fizice a substanței periculoase 
prezente, după cum se indică în notificarea 
furnizată de operator în temeiul alineatului
(1), sau orice modificare a proceselor în 
care aceasta este utilizată;

Or. fr

Justificare

Trebuie precizată o valoare numerică pentru a clarifica voința legiuitorului.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) pentru noile entități, într-un interval 
rezonabil de timp înainte de începerea 
construcției;

Or. fr
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Justificare

A se vedea amendamentul 8.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru unitățile înființate ulterior, la un 
an de la data la care prezenta directivă se 
aplică entității.

(c) pentru unitățile înființate ulterior, de la 
data la care prezenta directivă se aplică 
entității respective.

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 9.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) instituie forumuri de dialog între 
reprezentanții angajatorilor și 
reprezentanții lucrătorilor din aceste 
întreprinderi, care se reunesc cel puțin o 
dată pe an, precum și forumuri de dialog 
între reprezentanții angajatorilor și 
reprezentanții lucrătorilor din aceste 
întreprinderi, pe de o parte, și 
reprezentanții angajatorilor și 
reprezentanții lucrătorilor din 
întreprinderile subcontractante care 
operează pe situl acestor întreprinderi, pe 
de altă parte, care se reunesc cel puțin o 
dată la 6 luni.

Or. fr
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Justificare

Rolul și locul salariaților în procesul de securitate sunt recunoscute în unanimitate. Trebuie, 
astfel, adoptate dispoziții specifice pentru ca experiența salariaților să fie cât mai eficace 
posibil în serviciul securității comune.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) de a demonstra au fost luate în 
considerare siguranța și fiabilitatea 
adecvate în proiectarea, construcția, 
exploatarea și întreținerea oricărei 
instalații, suprafețe de depozitare, 
echipament și infrastructură aferente 
exploatării, care sunt legate de pericolele 
de accidente majore în interiorul entității;

(c) de a demonstra că au fost luate în 
considerare siguranța și fiabilitatea 
adecvate în proiectarea, construcția, 
exploatarea și întreținerea oricărei 
instalații, suprafețe de depozitare, 
echipament și infrastructură aferente 
exploatării, care sunt legate de pericolele 
de accidente majore în interiorul entității, și 
că acestea au fost aprobate de către 
autoritatea competentă;

Or. fr

Amendamentul 15

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, după ce a fost 
prezentat reprezentanților lucrătorilor, în 
următoarele termene:

Or. fr

Justificare

Rolul și locul salariaților în procesul de securitate sunt recunoscute în unanimitate. Trebuie, 
astfel, adoptate dispoziții specifice pentru ca experiența salariaților să aducă cât mai multe 
beneficii securității comune.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 – 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, într-un 
interval rezonabil de timp înainte de 
începerea construcției;

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 8.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru unitățile înființate ulterior, la un 
an de la data la care prezenta directivă se 
aplică entității.

(c) pentru unitățile înființate ulterior, de la 
data la care prezenta directivă se aplică 
entității respective.

Or. fr

Justificare

A se vedea amendamentul 9.

Amendamentul 18

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 

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

Or. fr

Justificare

Este la latitudinea autorității competente să decidă cu privire la cantitatea și calitatea 
informațiilor necesare pentru a-și face o idee precisă cu privire la nivelul securității atins în 
cadrul entității.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Publicul este informat prin anunțuri publice 
sau prin alte mijloace adecvate, inclusiv 
prin mijloace electronice, dacă sunt 
disponibile, cu privire la următoarele 
aspecte, la începutul procedurii de adoptare 
a unei decizii sau, cel mai târziu, de îndată 
ce informațiile pot fi furnizate în mod 
rezonabil:

Publicul este informat prin anunțuri publice 
sau prin alte mijloace adecvate, inclusiv 
prin mijloace electronice, dacă sunt 
disponibile, cu privire la următoarele 
aspecte, la începutul procedurii de adoptare 
a unei decizii sau, cel mai târziu, înainte de
începerea lucrărilor:

Or. fr

Justificare

Aspectul securității trebuie integrat încă de la proiectarea unităților sau cel târziu înainte de 
utilizarea acestora.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să solicite avizul reprezentanților 
lucrătorilor și să îl transmită autorităților 
competente;

Or. fr
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Justificare

Rolul și locul salariaților în procesul de securitate sunt recunoscute în unanimitate. Trebuie, 
astfel, adoptate dispoziții specifice pentru ca experiența salariaților să aducă cât mai multe 
beneficii securității comune.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să ia toate dispozițiile necesare 
pentru informarea victimelor cu privire la 
drepturile lor; și

Or. fr

Justificare

Victimele trebuie recunoscute și susținute. Acesta este obiectivul pe care îl urmărește noul 
articol 15a, care trebuie să reglementeze drepturile victimelor înainte de punerea în aplicare 
a acestei directive.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Statutul victimelor

Până la 1 iunie 2012, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport privind drepturile și statutul 
victimelor, însoțit, dacă este cazul, de 
propuneri legislative adecvate.
Acest raport conține în special descrierea 
drepturilor și a statutului victimelor 
accidentelor care implică substanțe 
periculoase, care prevăd:
- o indemnizație minimă, rapidă și 
proporțională cu vătămările corporale sau 
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daunele morale sau materiale pe care le-
au suferit victimele, atât în cadrul 
întreprinderii în cauză, cât și în afara 
acesteia, care este prealabilă stabilirii 
definitive a drepturilor lor;
- acceptarea plății și a situației 
prejudiciilor suferite de victimele 
susmenționate.

Or. fr

Justificare

Victimele trebuie recunoscute și susținute. Acesta este obiectivul pe care îl urmărește acest 
articol nou, care trebuie să reglementeze drepturile victimelor înainte de punerea în aplicare 
a acestei directive.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Informațiile prevăzute la alineatele 
(1)-(4) ale prezentului articol se transmit, 
în aceleași termene, reprezentanților 
lucrătorilor din entitățile care utilizează 
aceleași procedee sau aceleași produse ca 
și cele incriminate în acest accident. 
Aceste informații se transmit și 
reprezentanților lucrătorilor și 
angajatorilor întreprinderilor 
subcontractante care își desfășoară 
activitatea pe situl pe care s-a produs 
accidentul dacă a fost rănit un salariat al 
uneia dintre aceste întreprinderi.

Or. fr

Justificare

Rolul și locul salariaților în procesul de securitate sunt recunoscute în unanimitate. Trebuie, 
astfel, adoptate dispoziții specifice pentru ca experiența salariaților să aducă cât mai multe 
beneficii securității comune. Integrarea întreprinderilor subcontractante reprezintă, de 
asemenea, o necesitate.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot interzice utilizarea sau 
punerea în funcțiune a oricărei entități, 
instalații sau suprafețe de depozitare sau a 
oricărei părți din acestea, dacă operatorul 
nu a înaintat notificarea, rapoartele sau alte 
informații solicitate prin prezenta directivă, 
în termenul stabilit.

Statele membre interzic utilizarea sau 
punerea în funcțiune a oricărei entități, 
instalații sau suprafețe de depozitare sau a 
oricărei părți din acestea, dacă operatorul 
nu a înaintat notificarea, rapoartele sau alte 
informații solicitate prin prezenta directivă, 
în termenul stabilit.

Or. fr

Justificare

Securitatea constituie o prioritate a acțiunilor autorităților publice și nu poate deveni o 
variabilă de ajustare.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza planurilor de inspecții menționate 
la alineatul (3), autoritatea competentă 
întocmește în mod regulat programe de 
inspecții de rutină pentru toate entitățile, 
inclusiv frecvența vizitelor la fața locului 
pentru diversele tipuri de entități.

Pe baza planurilor de inspecții menționate 
la alineatul (3), autoritatea competentă 
întocmește în mod regulat programe de 
inspecții de rutină pentru toate entitățile, 
inclusiv frecvența vizitelor la fața locului 
pentru diversele tipuri de entități. 
Reprezentanții lucrătorilor fac parte 
dintre persoanele prezente la aceste vizite.

Or. fr

Justificare

Rolul și locul salariaților în procesul de securitate sunt recunoscute în unanimitate. Trebuie, 
astfel, adoptate dispoziții specifice pentru ca experiența salariaților să aducă cât mai multe 
beneficii securității comune.
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Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Perioada dintre două vizite la fața locului 
are la bază o evaluare sistematică a 
pericolelor de accidente majore ale 
entităților respective și nu depășește un an
pentru entitățile de nivel superior și trei ani
pentru entitățile de nivel inferior. Dacă o 
inspecție a identificat un caz important de 
nerespectare a dispozițiilor prezentei 
directive, se efectuează o vizită la fața 
locului suplimentară, în termen de șase 
luni.

Perioada dintre două vizite la fața locului 
are la bază o evaluare sistematică a 
pericolelor de accidente majore ale 
entităților respective. Pentru entitățile de 
nivel superior sunt necesare cel puțin 
două vizite anuale, dintre care una trebuie 
să fie inopinată. Pentru entitățile de nivel 
inferior, este necesară efectuarea a cel 
puțin unei vizite o dată la doi ani. Dacă o 
inspecție a identificat un caz important de 
nerespectare a dispozițiilor prezentei 
directive, se efectuează o vizită la fața 
locului suplimentară, în termen de șase 
luni. În cazul în care în timpul acestor 
vizite se constată că situația de 
neconformitate persistă, operatorul 
trebuie să impună o măsură paliativă de 
urgență care se poate traduce chiar și prin 
oprirea exploatării în cauză.

Or. fr

Justificare

Frecvența vizitelor este o componentă esențială a politicii de prevenire. Dacă este necesară 
adaptarea la nivelul de periculozitate a entităților pentru entitățile de nivel superior, nu sunt 
superflue două vizite pe an, din care una inopinată.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În termen de două luni de la fiecare 
vizită la fața locului, autoritatea 
competentă comunică operatorului 
concluziile vizitei, precum și toate acțiunile 
necesare identificate. Autoritatea 

(7) În termen de două luni de la fiecare 
vizită la fața locului, autoritatea 
competentă comunică operatorului 
concluziile vizitei, precum și toate acțiunile 
necesare identificate. Autoritatea 
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competentă se asigură că operatorul 
întreprinde toate aceste acțiuni necesare 
într-un termen rezonabil de la primirea 
comunicării.

competentă se asigură că operatorul 
întreprinde toate aceste acțiuni necesare 
într-un termen rezonabil de la primirea 
comunicării și cel mai târziu înainte de 
următoarea vizită planificată.

Or. fr

Justificare

Precizarea termenului rezonabil este necesară pentru clarificarea voinței legiuitorului.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile efective suficiente de personal, 
având capacitățile și calificările necesare 
pentru a efectua inspecții eficace. Statele 
membre încurajează autoritățile 
competente să furnizeze mecanisme și 
instrumente pentru schimbul de experiență 
și pentru consolidarea cunoștințelor, și să 
participe la astfel de mecanisme la nivelul 
Uniunii, dacă este cazul.

(9) Statele membre se asigură și 
garantează că sunt disponibile efective 
suficiente de personal, având capacitățile și 
calificările necesare pentru a efectua
inspecțiile eficace prevăzute la prezentul 
articol. Statele membre încurajează 
autoritățile competente să furnizeze 
mecanisme și instrumente pentru schimbul 
de experiență și pentru consolidarea 
cunoștințelor, și să participe la astfel de 
mecanisme la nivelul Uniunii, dacă este 
cazul.

Or. fr

Justificare

Pentru ca deciziile adoptate să fie puse efectiv în aplicare, statele membre trebuie să se 
asigure că numărul salariaților calificați pentru a efectua lucrările de inspecție este suficient 
în statul membru și să adapteze acest număr la numărul entităților și, implicit, la numărul de 
vizite care trebuie efectuate.
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Anexa VI – punctul 2 – 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 unei persoane din interiorul 
entității și spitalizarea acesteia pentru cel 
puțin 24 de ore;

Or. fr

Justificare

Pentru fiecare persoană rănită, inclusiv în întreprindere, este necesar, în numele principiului 
precauției, să se cunoască cauzele accidentului și să se asigure că acesta nu se produce din 
nou.


