Procedura pentru realizarea și transmiterea Notificării SEVESO
Ordinul 1175/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare a activităţilor care prezintă
pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase
(31 martie 2020)
În conformitate cu prevederile legii 59/2016 (legea Seveso), operatorii amplasamentelor în care sunt
prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile relevante, prevăzute în
părţile 1 şi 2 din anexa nr. 1 a legii, trebuie să întocmească și să depună la autoritățile competente1 o
Notificare.
Prin acest nou Ordin se abrogă vechiul Ordin 1084/2003 care reglementa procedura de notificare Seveso.
Ordinul 1175/2019 se referă la:
-

Modul de întocmire și transmitere a Notificării de către operatorii economici care intră sub incidența
Legii 59/2016.
Modul de verificare și validare de către autorități a Notificării, inclusiv procedura de verificare a
încadrării/reîncadrarii sau, după caz, a excluderii amplasamentului de sub prevederile Legii nr.
59/2016. Ordinul prevede și termenele în care autoritățile, pe de-o parte, trebuie să verifice
documentele, amplasamentul și să dea un răspuns Notificării depuse de operatorul care exploatează
sau va exploata un amplasament SEVESO, dar și termenele în care opeartorul trebuie să răspundă
solicitărilor suplimentare venite din partea autorităților.

Principalele modificări față de vechea procedură de Notificare sunt:
-

-

Vechiul Ordin conținea atât procedura de Notificare a unei activităţi care prezintă pericole de
producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase, cât și procedura de
Notificare a unui accident Seveso. Noul Ordin se referă doar la procedura de Notificare a unui
amplasament SEVESO.
Noul Ordin prezintă în detaliu, sub formă tabelară, în anexa 3, modul de calcul pentru verificarea
încadrării. Precizarea în noul Ordin a frazelor H pentru substanțele/amestecurile chimice periculoase
luate în considerare pentru încadrare, precum și a frazelor HP pentru deșeurile periculoase (tabele
3-6 din anexa 3), care în Legea 59/2016 nu erau specificate, este foarte utilă. Este prezentat modul
în care trebuie luate în considerare, pentru calcul, deșeurile periculoase, fiind invocate fișele de
caracterizare pentru deșeurile periculoase și reguli de clasificare a deșeurilor, în contextul Seveso.
Este furnizat chiar și un exemplu de calcul pentru încadrare, după regula sumei, prevăzută la nota 4
a anexei nr. 1 la Legea nr. 59/2016.

Notificarea sau actualizarea acesteia, după caz, se trimite SRAPM, în următoarele termene2:
a) pentru amplasamentele noi, înainte de obţinerea autorizaţiei de construire sau a exploatării, după
caz, cu respectarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv a procedurii de
emitere a autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei specifice, sau
cu 90 de zile înainte de schimbarea ce determină o modificare a inventarului de substanţe
periculoase, ca urmare a unor modificări ale instalaţiilor ori activităţilor sale;
b) în toate celelalte cazuri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi de
la care se aplică amplasamentului în cauză.
Formularul de Notificare este prezentat în anexa 3, partea 1 a Ordinului, iar în anexa 3 partea 2 sunt
prezentate principalele tipuri de industrii relevante (după codurile NACE) care trebuie considerate pentru
verificarea încadrării Seveso.
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Autorităţile competente cu implementarea acestor prevederi, desemnate la nivel judeţean sunt cele prevăzute în Legea 59/2016, respectiv:

a)agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, prin secretariatul de risc, denumite în continuare SRAPM;
b)Comisariatul Municipiului Bucureşti, Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi comisariatele judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de
Mediu, denumite în continuare CJGNM;
c)Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare ISUJ.
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Legea 59/2016 art. 7, alin. 2

