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Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la reducerea impactului 
pe care construirea de instalații fotovoltaice la sol îl are asupra terenurilor agricole

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 2011/92/UE1,

– având în vedere articolul 143 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât există numeroase cereri, în toate statele membre, de a construi instalații 
fotovoltaice cu module amplasate la sol, care ar priva activitatea agricolă de suprafețe 
mari de teren utilizate în mod normal pentru culturi;

B. întrucât, având în vedere această tendință, unele regiuni italiene creează instrumente 
legislative pentru a reglementa această situație, care, după cum au subliniat organizațiile 
din sectorul primar și administratorii locali, riscă să se extindă într-un mod periculos de 
nesustenabil, în detrimentul agriculturii;

C. întrucât terenurile agricole reprezintă un bun limitat și întrucât este de datoria Uniunii 
Europene să asigure o gestionare adecvată și sustenabilă a terenurilor, în special într-o 
perioadă precum cea a pandemiei, când sectorul primar a asigurat o linie strategică de 
aprovizionare cu alimente;

1. invită Comisia, inclusiv la concretizarea angajamentelor prevăzute în pachetul „Pregătiți 
pentru 55” (Fit for 55), să se asigure că, în statele membre, pierderea de terenuri 
agricole determinată de construcția de instalații fotovoltaice la sol nu compromite 
sectorul agricol și peisajul;

2. invită insistent Comisia să ia orice inițiativă utilă, în domeniile sale de competență, 
pentru a reduce impactul instalațiilor fotovoltaice la sol și pentru a evita fenomenele 
speculative.

1 Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea 
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).


