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AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
CONSIDERENTUL 2

(2) Degradarea solului sau îmbunătăţirea 
solului are un impact major asupra altor 
domenii de interes comunitar, cum ar fi 
protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, 
sănătatea umană, schimbările climatice, 
protecţia naturii şi a biodiversităţii şi 
siguranţa alimentară.

(2) Degradarea solului sau îmbunătăţirea 
solului are un impact major asupra altor 
domenii de interes comunitar, cum ar fi 
calitatea apelor de suprafaţă şi subterane, 
sănătatea şi viaţa umană, schimbările 
climatice, degradarea sau protecţia naturii şi 
a biodiversităţii şi siguranţa alimentară.

Justification

Human life should be included among the areas covered by Community legislation on which 
soil degradation has an impact.

Amendamentul 2
CONSIDERENTUL 9

(9) Este necesar un cadru comun pentru a 
articula eforturile statelor membre de a 
îmbunătăţi protecţia solului şi utilizarea sa 
durabilă, de a controla efectele 
transfrontaliere ale degradării solului, de a 
proteja ecosistemele acvatice şi terestre şi de 
a preveni denaturarea concurenţei între 
agenţii economici.

(9) Este necesar un cadru comun pentru a 
articula eforturile statelor membre de a 
îmbunătăţi protecţia solului şi utilizarea sa 
durabilă, de a controla efectele 
transfrontaliere ale degradării solului, de a 
proteja ecosistemele acvatice şi terestre şi de 
a preveni denaturarea concurenţei între 
agenţii economici. Un astfel de cadru legal 
ar trebui adoptat pe baza unei analize 
cuprinzătoare a stării solului şi a măsurilor 
adoptate deja de statele membre.

  
1 Nepublicat încă în JO.
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Justification

The survey of soil status and of the measures already taken at national level should be 
carefully conducted before the Community framework directives comes into force.

Amendamentul 3
CONSIDERENTUL 10

(10) Întrucât obiectivele acţiunii ce urmează 
a fi întreprinse, şi anume stabilirea unui 
cadru comun pentru protecţia solului, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre şi, prin urmare, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
având în vedere amploarea aspectului şi 
implicaţiile sale în raport cu restul legislaţiei 
comunitare privind protecţia naturii şi a apei, 
siguranţa alimentară, schimbările climatice, 
agricultura, precum şi domenii de interes 
comun, cum ar fi protecţia sănătăţii umane, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

(10) Întrucât obiectivele acţiunii ce urmează 
a fi întreprinse, şi anume stabilirea unui 
cadru comun pentru protecţia solului, nu pot 
fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre şi, prin urmare, pot fi 
realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
având în vedere amploarea aspectului şi 
implicaţiile sale în raport cu restul legislaţiei 
comunitare privind protecţia naturii şi a apei, 
siguranţa alimentară, schimbările climatice, 
agricultura, precum şi domenii de interes 
comun, cum ar fi protecţia sănătăţii umane, 
Comunitatea poate adopta măsuri doar în 
conformitate cu principiul subsidiarităţii, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
tratat. În conformitate cu principiul
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

Justification

The patently obvious regional differences in soil characteristics and the extent to which soil is 
under pressure or under threat, and in terms of drawing up regionally adapted measures, 
make it imperative to apply the subsidiarity principle.

Amendamentul 4
CONSIDERENTUL 11A (nou)

(11a) Agricultura a avut dintotdeauna o 
contribuţie pozitivă la menţinerea structurii 
şi caracteristicilor solului şi reprezintă un 
mecanism indispensabil pentru păstrarea 
calităţii organice a solului, precum şi 
pentru conservarea stratului vegetal şi 
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evitarea deşertificării. 

Amendamentul 5
CONSIDERENTUL 11B (nou)

(11b) Pentru a-i scuti pe fermieri de o 
povară economică sporită, pentru a 
menţine activităţile agricole şi pentru a 
evita orice suprapunere între prezenta 
directivă şi legislaţia de mediu existentă, şi 
ţinând seama de principiul subsidiarităţii şi 
de eforturile necesare pentru aplicarea eco-
condiţionalităţii, fiecare stat membru poate 
decide să aplice prezenta directivă în 
funcţie de propriile caracteristici de sol, 
climă şi agricultură.

Amendamentul 6
CONSIDERENTUL 12A (nou)

(12a) Fertilitatea solului este temelia vieţii. 
Orice activitate agricolă trebuie să aibă ca 
scop conservarea şi îmbunătăţirea acestei 
fertilităţi. 

Justification

The soil - the basis of human life - is a valuable ecosystem to be protected.

Amendamentul 7
CONSIDERENTUL 13

(13) Impermeabilizarea se agravează într-o 
proporţie tot mai mare pe teritoriul 
Comunităţii, ca urmare a extinderii 
aşezărilor urbane şi a cererii crescânde de 
terenuri din partea multor sectoare ale 
economiei, ceea ce impune o utilizare mai 
durabilă a solului. Sunt necesare măsuri 
adecvate de limitare a impermeabilizării 
solului, cum ar fi reabilitarea terenurilor 
industriale dezafectate (brownfield sites),
pentru a reduce distrugerea spaţiilor verzi 

(13) Impermeabilizarea se agravează într-o 
proporţie tot mai mare pe teritoriul 
Comunităţii, ca urmare a extinderii 
aşezărilor urbane şi a cererii crescânde de 
terenuri din partea multor sectoare ale 
economiei, ceea ce impune o utilizare mai 
durabilă a solului. Sunt necesare măsuri 
adecvate de limitare a impermeabilizării 
solului. Statele membre ar trebui să ia 
măsuri corespunzătoare pentru a limita 
distrugerea spaţiilor verzi (greenfield sites) 
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(greenfield sites). Acolo unde există totuşi 
probleme de impermeabilizare, statele 
membre ar trebui să asigure tehnici de 
construcţie şi drenare care să permită 
conservarea funcţiilor solului în număr cât 
mai mare.

pe baza principiilor prevăzute în Schema de 
dezvoltare a spaţiului, în scopul conservării 
calităţii solului şi a funcţiilor sale prezente 
şi viitoare. Acolo unde există totuşi 
probleme de impermeabilizare, statele 
membre ar trebui să asigure tehnici de 
construcţie şi drenare care să permită 
conservarea funcţiilor solului în număr cât 
mai mare.

Amendamentul 8
CONSIDERENTUL 19

(19) Prezenta directivă ar trebui să 
contribuie la stoparea deşertificării, care 
rezultă dintr-o combinaţie de procese de 
degradare, precum şi a pierderii 
biodiversităţii solului, şi să promoveze 
cooperarea pentru punerea în aplicare a 
Convenţiei ONU pentru combaterea 
deşertificării şi a Convenţiei privind 
diversitatea biologică, la care Comunitatea 
este parte, promovând punerea în practică a 
acestor acorduri internaţionale de mediu.

(19) Prezenta directivă ar trebui să 
contribuie la combaterea deşertificării, care 
rezultă din procese de degradare atât 
naturale, cât şi antropogenice, precum şi a 
pierderii biodiversităţii solului, şi să 
promoveze cooperarea pentru punerea în 
aplicare a Convenţiei ONU pentru 
combaterea deşertificării şi a Convenţiei 
privind diversitatea biologică, la care 
Comunitatea este parte, promovând punerea 
în practică a acestor acorduri internaţionale 
de mediu.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) TEZA INTRODUCTIVĂ

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solurilor şi pentru 
conservarea capacităţii acestora de a 
îndeplini oricare din următoarele funcţii 
ecologice, economice, sociale şi culturale:

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solurilor ca resursă care nu 
poate fi reînnoită şi ca suport al proceselor  
vitale şi pentru conservarea capacităţii 
acestora de a reprezenta o platformă a 
următoarelor funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale:

Amendamentul 10
CONSIDERENTUL 4A (nou)

Articolul 4a
Fiecare stat membru îşi hotărăşte propria 
politică agricolă în ceea ce priveşte solul, în 
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conformitate cu propriile caracteristici de 
climă, sol şi agricultură, precum şi cu cele 
mai bune practici agricole.

Amendamentul 11
CONSIDERENTUL 4B (nou)

Articolul 4b
Comisia Europeană promovează utilizarea 
anumitor produse care contribuie cel mai 
mult la menţinerea şi sporirea cantităţii de 
materie organică din sol şi la prevenirea 
deşertificării. De asemenea, statele membre 
promovează folosirea îngrăşămintelor 
naturale şi a compostului, care sporesc 
fertilitatea şi activitatea biologică a solului.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 6 ALINEATUL (1) PARAGRAFUL 2A (nou)

Statele membre identifică, acolo unde este 
necesar, zone pilot în care să aplice şi să 
testeze procedurile utilizate pentru 
monitorizarea unor asemenea procese de 
degradare, inclusiv pierderea 
biodiversităţii, precum şi a proceselor care 
pot duce la deşertificare.

Amendamentul 13
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (1)

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, la un nivel adecvat, 
pentru zonele de risc identificate în 
conformitate cu articolul 6, un program de 
măsuri care să cuprindă cel puţin obiective 
de reducere a riscurilor, măsurile adecvate 
pentru atingerea acestor obiective, un 
calendar de punere în aplicare a măsurilor 
respective şi o estimare a mijloacelor private 
sau publice alocate pentru finanţarea lor.

1. (1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, la un nivel adecvat, 
pentru zonele de risc identificate în 
conformitate cu articolul 6, un program de 
măsuri care să cuprindă cel puţin obiective 
de reducere a riscurilor (inclusiv măsuri 
preventive) şi, pe cât posibil, obiective de 
restaurare, măsuri adecvate pentru atingerea 
acestor obiective, un calendar de punere în 
aplicare a măsurilor respective şi o estimare 
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a mijloacelor private sau publice alocate 
pentru finanţarea lor.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 8 ALINEATUL (2) PRIMUL PARAGRAF

La elaborarea şi revizuirea programelor de 
măsuri prevăzute la alineatul (1), statele 
membre acordă atenţia cuvenită impactului 
social şi economic al măsurilor preconizate.

La elaborarea şi revizuirea programelor de 
măsuri prevăzute la alineatul (1), statele 
membre acordă atenţia cuvenită impactului 
social şi economic al măsurilor preconizate. 
Programele de măsuri pot fi elaborate pe 
baza unor măsuri puse deja în aplicare la 
nivel naţional şi comunitar, cum ar fi 
măsurile legate de politica agricolă 
comună, fără a aduce atingere măsurilor 
puse deja în aplicare.

Justification
Compatibility with programmes of measures already implemented must be ensured. In 
particular, the measures provided for in this directive must not interfere to an excessive 
degree with measures already implemented in connection with the reformed CAP but must fill 
gaps existing in such legislation, with a view to protecting all soils against degradation and 
ensuring their sustainable use.
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