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Pericolele de accidente majore care implică substanțe periculoase ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 iunie 2012 referitoare la propunerea de 

directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente 

majore care implică substanțe periculoase (COM(2010)0781 – C7-0011/2011 – 

2010/0377(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 

(COM(2010)0781), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C7-0011/2011), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iunie 20111, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor,  

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 25 

aprilie 2012, de a aproba poziţia Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 

alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 

avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, precum și cel al Comisiei pentru piața 

internă și protecția consumatorilor (A7-0339/2011), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Poziția Parlamentului European adoptată în prima lectură la 14 iunie 2012 în vederea 

adoptării Directivei 2012/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind controlul 

pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior 

de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului 

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu 

actul legislativ final, Directiva 2012/18/UE.) 



 



Anexă la rezoluția legislativă 

Declaraţia Comisiei 

Declarație privind excluderea categoriei toxicitate acută 3 dermică 

(Anexa I, partea I, Seveso) 

Comisia recunoaște că compromisul adoptat cu privire la propunerea sa implică îmbunătățirea 

nivelului de protecție a sănătății și siguranței omului și a mediului comparativ cu nivelul de 

protecție asigurat de Directiva 96/82/CE Seveso II.  

Comisia intenționează să efectueze o analiză mai aprofundată a probabilității, riscurilor și 

consecințelor potențiale asociate unor accidente majore care implică substanțe periculoase 

clasificate de toxicitate acută 3 dermică. În funcție de rezultatele acestei analize, este posibil ca 

Comisia să prezinte o propunere legislativă pentru a include și această categorie în domeniul de 

aplicare al directivei. 


