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ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2

(2) A degradação ou melhoria dos solos tem 
um impacto importante noutros domínios de 
interesse comunitário, como a protecção das 
águas de superfície e subterrâneas, a saúde 
humana, as alterações climáticas, a 
protecção da natureza e da biodiversidade e 
a segurança dos alimentos.

(2) A degradação ou melhoria dos solos tem 
um impacto importante noutros domínios de 
interesse comunitário, como a qualidade das 
águas de superfície e subterrâneas, a saúde e 
a vida humana, as alterações climáticas, a 
degradação ou a protecção da natureza e da 
biodiversidade e a segurança dos alimentos.

Justificação

Propõe-se também ter em conta a vida humana nas consequências para a legislação 
comunitária do processo de degradação do solo.

Alteração 2
CONSIDERANDO 9

(9) É necessário um quadro comum com 
vista a articular os esforços realizados pelos 
Estados-Membros para melhorar a protecção 
dos solos e a sua utilização sustentável, 
controlar os efeitos transfronteiras da 
degradação dos solos, proteger os 
ecossistemas aquáticos e terrestres e evitar 
distorções da concorrência entre operadores 
económicos.

(9) É necessário um quadro comum com 
vista a articular os esforços realizados pelos 
Estados-Membros para melhorar a protecção 
dos solos e a sua utilização sustentável, 
controlar os efeitos transfronteiras da 
degradação dos solos, proteger os 
ecossistemas aquáticos e terrestres e evitar 
distorções da concorrência entre operadores 
económicos. Este quadro jurídico deveria 
ser decidido com base numa ampla 
investigação sobre o estado do solo e nas 
medidas já tomadas pelos 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Estados-Membros.

Justificação

Devem ser realizados estudos sobre o estado do solo e elaborada uma lista d as medidas já 
tomadas ao nível nacional antes da entrada em vigor da directiva-quadro comunitária.

Alteração 3
CONSIDERANDO 10

(10) Visto que os objectivos da acção a 
desenvolver, nomeadamente o 
estabelecimento de um quadro comum para 
a protecção do solo, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem assim ser melhor 
alcançados ao nível comunitário devido à 
escala do problema e às suas implicações 
para outra legislação comunitária em matéria 
de protecção da natureza, protecção da água, 
segurança dos alimentos, alterações 
climáticas, agricultura e domínios de 
interesse comum, como a protecção da saúde 
humana, a Comunidade pode tomar medidas 
no respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5º do Tratado. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade enunciado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

(10) Visto que os objectivos da acção a 
desenvolver, nomeadamente o 
estabelecimento de um quadro comum para 
a protecção do solo, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem assim ser melhor 
alcançados ao nível comunitário devido à 
escala do problema e às suas implicações 
para outra legislação comunitária em matéria 
de protecção da natureza, protecção da água, 
segurança dos alimentos, alterações 
climáticas, agricultura e domínios de 
interesse comum, como a protecção da saúde 
humana, a Comunidade pode tomar medidas 
apenas no respeito do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade enunciado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

Justificação

As manifestas diferenças regionais na constituição do solo, o grau de sobrecarga ou de 
ameaça, bem como a elaboração de medidas adaptadas ao nível regional, impõem a 
aplicação do princípio da subsidiariedade.

Alteração 4
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) A agricultura sempre contribuiu 
positivamente para manter a estrutura do 
solo e as suas características e constitui um
mecanismo indispensável para conservar a 
qualidade orgânica do solo e para 
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contribuir para preservar a camada vegetal 
e evitar desertificação.

Alteração 5
CONSIDERANDO 11 TER (novo)

(11 ter) A fim de evitar um aumento dos 
encargos económicos aos agricultores, 
preservar a actividade agrícola e evitar 
qualquer sobreposição da presente directiva 
com a legislação ambiental existente, ter 
em conta o princípio da subsidiariedade e 
os esforços exigidos na aplicação da 
ecocondicionalidade, os Estados-Membros 
podem decidir aplicar a presente directiva 
consoante o seu próprio clima, agricultura 
e solo.

Alteração 6
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) A fertilidade do solo é a base da 
vida. Todas as actividades agrícolas devem, 
por conseguinte, envidar esforços para 
preservar e melhorar esta fertilidade.

Justificação

O solo, base da vida humana, deve ser protegido como um ecossistema precioso.

Alteração 7
CONSIDERANDO 13

(13) Verifica-se uma intensificação 
significativa da impermeabilização dos solos 
na Comunidade em consequência da 
expansão urbana e do aumento da procura de 
terrenos por muitos sectores da economia, 
pelo que é necessária uma utilização mais 
sustentável dos solos. São necessárias
medidas adequadas para limitar a
impermeabilização dos solos, por exemplo 
pela reabilitação de espaços industriais 

(13) Verifica-se uma intensificação 
significativa da impermeabilização dos solos 
na Comunidade em consequência da 
expansão urbana e do aumento da procura de 
terrenos por muitos sectores da economia, 
pelo que é necessária uma utilização mais 
sustentável dos solos. Os Estados-Membros 
devem tomar as medidas adequadas para 
limitar a depauperação de zonas verdes com 
base nos princípios estabelecidos na 
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abandonados, diminuindo assim o 
desaparecimento de zonas verdes. Nos casos 
em que se verifica a impermeabilização dos 
solos, os Estados-Membros deveriam prever 
técnicas de construção e drenagem que 
permitam a preservação do maior número 
possível de funções do solo.

Perspectiva de Desenvolvimento Espacial, 
tendo em vista preservar a qualidade do 
solo e as suas actuais e futuras funções. 
Nos casos em que se verifique porém a 
impermeabilização dos solos, os Estados-
Membros deveriam prever técnicas de 
construção e drenagem que permitam a 
preservação do maior número possível de 
funções do solo.

Alteração 8
CONSIDERANDO 19

(19) A presente directiva deveria contribuir 
para suster a desertificação, que resulta de 
processos de degradação concorrentes, e a 
perda de biodiversidade dos solos e para 
melhorar a cooperação na implementação da 
Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação e da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, nas quais a 
Comunidade é Parte, e promoverá a 
aplicação desses acordos internacionais no 
domínio do ambiente.

(19) A presente directiva deveria contribuir 
para combater a desertificação, que resulta 
de processos de degradação naturais e 
antropogénicos e a perda de biodiversidade 
dos solos e para melhorar a cooperação na 
implementação da Convenção das Nações 
Unidas de Combate à Desertificação e da 
Convenção sobre a Diversidade Biológica, 
nas quais a Comunidade é Parte, e 
promoverá a aplicação desses acordos 
internacionais no domínio do ambiente.

Alteração 9
ARTIGO 1, NÚMERO 1, PROÉMIO

1. A presente directiva estabelece um quadro 
de protecção do solo e de preservação da 
capacidade do solo para desempenhar
qualquer uma das seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais:

1. A presente directiva estabelece um quadro 
de protecção do solo enquanto recurso não 
renovável e apoio a processos de vida e de 
preservação da capacidade do solo enquanto 
plataforma para desempenhar qualquer uma 
das seguintes funções ambientais, 
económicas, sociais e culturais:

Alteração 10
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Cada Estado-Membro, de acordo com o seu 
clima, características do solo e agricultura 
e as suas melhores práticas agrícolas, 
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decide acerca da sua própria política 
agrícola em relação ao solo. 

Alteração 11
ARTIGO 4 TER (novo)

 Artigo 4º ter
A Comissão Europeia promove a utilização 
dos produtos que mais contribuam para 
manter e aumentar o material orgânico dos 
solos e para a prevenção da desertificação. 
Os Estados-Membros promovem 
igualmente a utilização de fertilizantes e 
adubos ecológicos que aumentem a 
fertilidade e a actividade biológica do solo.  

Alteração 12
ARTIGO 6, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 2 BIS) (novo)

Se necessário, os Estados-Membros 
identificam as zonas-piloto onde serão 
aplicados e testados os métodos de controlo 
desses processos de degradação, 
nomeadamente a perda de biodiversidade, e 
processos que possam conduzir à 
desertificação.

Alteração 13
ARTIGO 8, NÚMERO 1

1. Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no nº 1 do artigo 1°, os 
Estados Membros elaborarão, ao nível 
adequado, no que diz respeito às zonas de 
risco identificadas nos termos do artigo 6°, 
um programa de medidas que inclua, no 
mínimo, os objectivos de redução dos riscos, 
as medidas adequadas para atingir esses 
objectivos, um calendário para a execução 
dessas medidas e uma estimativa da 
afectação dos meios privados ou públicos 
destinados ao financiamento dessas medidas.

1. Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no nº 1 do artigo 1°, os 
Estados Membros elaborarão, ao nível 
adequado, no que diz respeito às zonas de 
risco identificadas nos termos do artigo 6°, 
um programa de medidas que inclua, no 
mínimo, os objectivos de redução dos riscos, 
(incluindo medidas de precaução) e, 
sempre que possível,  objectivos de 
restauração, as medidas adequadas para 
atingir esses objectivos, um calendário para 
a execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou públicos 
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destinados ao financiamento dessas medidas.

Alteração 14
ARTIGO 8, NÚMERO 2, PARÁGRAFO 1

2. Na elaboração e revisão dos programas de 
medidas ao abrigo do disposto no nº 1, os 
Estados Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos das medidas previstas.

2. Na elaboração e revisão dos programas de 
medidas ao abrigo do disposto no nº 1, os 
Estados Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos das medidas previstas. Estes 
programas podem ser baseados em medidas 
já aplicadas aos níveis nacional e 
comunitário, como as medidas referentes à 
política agrícola comum, sem afectar as 
medidas já aplicadas. 

Justificação

A compatibilidade com os programas de medidas já implementados deve ser assegurada. Em 
particular, as medidas previstas na presente directiva não devem interferir excessivamente 
com as medidas já aplicadas em relação à PAC reformada, mas antes colmatar as lacunas 
existentes na legislação, com vista a proteger todos os solos contra todos os processos de 
degradação e a assegurar-lhes a sua utilização sustentável.
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