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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O solo constitui um recurso vital, assumindo grande importância enquanto fonte de 
matérias-primas e de reservatório de carbono. Destacam-se ainda as suas funções nos 
domínios da produção de biomassa e de armazenamento e filtragem de nutrientes e água. 
Todavia, o solo encontra-se sujeito a uma pressão ambiental crescente devido sobretudo à 
actividade humana, nomeadamente a agricultura, a indústria e o desenvolvimento urbano. As 
degradações do solo como sejam a erosão, o declínio da matéria orgânica, a contaminação, a 
salinização, a compactação, a perda da biodiversidade do solo, a impermeabilização, os 
desabamentos de terras e as inundações surtem um importante impacto noutras áreas, como 
sejam os recursos hídricos, a saúde humana, as alterações climáticas, a biodiversidade e a 
segurança alimentar.

Embora alguns aspectos da protecção do solo se encontrem dispersos na legislação da UE em 
vigor, não existe qualquer legislação comunitária específica em matéria de protecção do solo. 
A presente proposta destina-se a preencher este vazio lançando uma estratégia comum para a 
protecção e utilização sustentável do solo.

Com esta proposta, os Estados-Membros são chamados a prevenir a contaminação do solo 
circunscrevendo a introdução intencional e não intencional das substâncias perigosas no solo. 
Além disso, os Estados-Membros têm de identificar, no prazo de 5 anos, áreas de risco do 
ponto de vista da degradação do solo, definir objectivos para redução de riscos e criar
programas que permitam alcançar estes objectivos. Um importante elemento da proposta 
incide no requisito que visa a criação, nos próximos 25 anos, de um inventário de locais 
contaminados nos quais exista a presença confirmada, causada pelo Homem, de substâncias 
perigosas que apresentem graves riscos para a saúde humana ou para o ambiente. Com base 
neste inventário, os Estados-Membros são chamados a criar estratégias de reparação,
incluindo objectivos e ordem de prioridades, calendário e financiamento a atribuir aos 
chamados "sítios órfãos". Por fim, a fim de proteger potenciais compradores e acelerar a 
elaboração do inventário, é elaborado um relatório do estado do solo para todas as transacções 
de terras onde decorram actividades potencialmente poluentes ou onde as mesmas tenham 
ocorrido no passado.

A proposta merece o nosso apreço. O solo desempenha uma função vital no contexto das 
actividades humanas, incluindo a indústria. Os custos totais da degradação do solo na UE 
estão estimados em aproximadamente 40 mil milhões de euros por ano, grande parte dos quais 
são suportados pela sociedade sob a forma de danos causados às infra-estruturas, aumento dos 
custos de saúde, tratamento de águas contaminadas, reforço dos controlos da segurança 
alimentar e desvalorização dos terrenos adjacentes aos locais contaminados. Afigura-se, por 
conseguinte, essencial fazer face às actuais ameaças que pairam sobre o solo.

Além disso, a flexibilidade da proposta também se afigura positiva. É essencial que a 
Comunidade intervenha neste domínio, por forma a fazer face ao impacto transfronteiriço da
degradação do solo, assegurar um nível equitativo de concorrência no mercado interno e 
proteger e reforçar outras áreas de interesse comum, como sejam os recursos hídricos, a 
segurança alimentar e a saúde humana. Por outro lado, a enorme diversidade existente nas 
especificidades locais (nomeadamente utilização do solo, condições locais e aspectos 
socioeconómicos) exige da parte dos Estados-Membros um elevado grau de flexibilidade no 
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que se refere à identificação das medidas específicas e do nível geográfico mais apropriado.

Podem, no entanto, ser apresentadas algumas alterações ao texto, a fim de salvaguardar a 
clareza jurídica, proteger, de forma mais adequada, as informações comerciais de natureza 
confidencial e reforçar, de um modo geral, o funcionamento da proposta.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia 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
ARTIGO 1, Nº 1

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 e de preservação da 
capacidade do solo para desempenhar 
qualquer uma das seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais:

Na acepção da presente directiva, o solo 
desempenha as seguintes funções:

a) Produção de biomassa, incluindo na 
agricultura e silvicultura;

1. Funções naturais:

b) Armazenamento, filtragem e 
transformação de nutrientes, substâncias e 
água;

a) Armazenamento, filtragem e 
transformação de nutrientes, substâncias e 
água;

c) Reserva de biodiversidade, como os 
habitats, espécies e genes;

b) Reserva de biodiversidade, como os 
habitats, espécies e genes;

d) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas;

c) Reservatório de carbono;

e) Fonte de matérias-primas; 2. Conservação do património geológico e 
arqueológico.

f) Reservatório de carbono; 3. Funções de utilização:
g) Conservação do património geológico e a) Jazida de matérias-primas e local para 

outras utilizações industriais, económicas e 
  

1 Ainda não publicado em JO.
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arqueológico. públicas, transportes, abastecimento e 
eliminação de resíduos;
b) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas;
c) Produção de biomassa, incluindo na 
agricultura e silvicultura;

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo, tanto dos que ocorrem 
naturalmente como dos causados por uma 
vasta gama de actividades humanas, que 
reduzem a capacidade do solo para o 
desempenho dessas funções. Essas medidas
incluem a atenuação dos efeitos desses
processos e a recuperação e reparação de 
solos degradados de modo a alcançarem um 
nível de funcionalidade consistente, pelo 
menos, com a sua utilização actual e a sua 
utilização futura aprovada.

A presente directiva estabelece medidas que 
incluem a atenuação dos efeitos dos 
processos de degradação do solo e a 
recuperação e reparação de solos degradados 
de modo a alcançarem um nível de 
funcionalidade consistente com a sua 
utilização actual ou a sua utilização futura 
aprovada, em função dos riscos graves para 
a saúde humana ou o ambiente.

(As alíneas a), b), c), d) e f) da proposta da Comissão passaram respectivamente a 3c), 1a), 
1b), 3b) e 1c) na alteração do Parlamento. A alínea g) (novo nº 2) é modificada)

Justificação

Nova classificação das funções do solo por analogia com o artigo 1º do Protocolo sobre a 
Protecção dos Solos da Convenção dos Alpes: deve ser estabelecido o equilíbrio entre as 
funções naturais do solo e as funções de utilização.

Em particular, as zonas destinadas a actividades industriais e económicas devem ser 
mencionadas como funções do solo (nº3, alínea a): a expressão "jazida de matérias-primas" é 
mais adequada. 

Alteração 2
ARTIGO 1, Nº 2

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e a 
superfície, com exclusão das águas 
subterrâneas conforme definidas no n.º 2 do 
artigo 2.° da Directiva 2000/60/CE do 

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre, na medida em que esta seja 
responsável pelas funções do solo 
especificadas no n.º 1, com exclusão das 
águas e leitos subterrâneos conforme 
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Parlamento Europeu e do Conselho. definidas no n.º 2 do artigo 2.° da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Justificação

Alargar a definição de solo às rochas subjacentes vai demasiado longe. É mais lógica uma 
referência funcional da protecção do solo do que uma abordagem espacial, porque a 
utilização é a base das medidas.

Os leitos de água já estão sujeitos ao domínio de regulamentação da directiva-quadro 
relativa à água e deveriam, por conseguinte, ser abrangidos pela cláusula derrogatória.

Alteração 3
ARTIGO 2, PONTO 2 BIS (novo)

(2 bis) medidas de "saneamento" 
- eliminação ou diminuição dos poluentes 
(medidas de descontaminação),  
- prevenção ou diminuição da propagação 
dos poluentes a longo prazo (medidas de 
precaução). 

Justificação

A definição de "saneamento" deve ser fixada uniformemente e, por razões de 
proporcionalidade, compreender medidas de precaução.

Alteração 4
ARTIGO 3

No desenvolvimento de políticas sectoriais 
susceptíveis de agravar ou reduzir os 
processos de degradação do solo, os 
Estados-Membros identificarão, 
descreverão e avaliarão os impactos de tais 
políticas nesses processos, em especial nos 
domínios do ordenamento do território 
regional e urbano, transportes, energia, 
agricultura, desenvolvimento rural, 
silvicultura, extracção de matérias-primas, 
comércio e indústria, política de produtos, 
turismo, alterações climáticas, ambiente, 
natureza e paisagem.

No desenvolvimento de políticas sectoriais 
susceptíveis de agravar ou reduzir os 
processos de degradação do solo, os 
Estados-Membros terão em conta os 
impactos de tais políticas nesses processos, 
em especial nos domínios do ordenamento 
do território regional e urbano, transportes, 
energia, agricultura, desenvolvimento rural, 
silvicultura, extracção de matérias-primas, 
comércio e indústria, política de produtos, 
turismo, alterações climáticas, ambiente, 
natureza e paisagem.
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Os Estados-Membros tornarão públicos 
esses dados.

Justificação

Deve ser evitado o acréscimo de burocracia por processos e publicações formalizados para 
além das medidas de avaliação ambiental estratégica já existente (Directiva 2001/42/CE) e 
da avaliação do impacto ambiental (85/337/CEE). Regras abstractas do direito do solo não 
podem pôr em causa disposições concretas de outros sectores legais.

O dever de publicidade não traz valor acrescentado e deve por conseguinte ser suprimido.

Alteração 5
ARTIGO 4

Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
afectem o solo de uma forma em que seja 
razoavelmente previsível que as funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.º serão 
significativamente prejudicadas, seja 
obrigado a tomar precauções para impedir 
ou minimizar esses efeitos adversos.

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
jurídicas e administrativas necessárias para 
garantir a protecção das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.º. Em 
conformidade com o cumprimento do dever 
de precaução devem ser evitadas ou 
diminuídas as consequências prejudiciais 
para o solo. Medidas de precaução são 
medidas que são proporcionadas, tendo em 
conta a sua rentabilidade, viabilidade 
técnica e a utilização actual e futura do 
solo. 

A vigilância destas medidas tem lugar sob a 
responsabilidade dos Estados-Membros. 

Justificação

Parece judiciosa uma formulação análoga à do n.º 1 do artigo 2.º do Protocolo sobre a 
Protecção dos Solos da Convenção dos Alpes. 

As medidas de precaução contra as consequências prejudiciais para o solo devem ser 
exequíveis, proporcionadas e tomar em consideração a utilização actual e futura.

Alteração 6
ARTIGO 6, Nº 1

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão, ao nível 
adequado, as zonas do seu território 

1. No prazo de oito anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão as zonas do 
seu território nacional em que existam 
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nacional em que existam provas decisivas, 
ou razões legítimas de suspeita, da 
ocorrência efectiva ou provável num futuro 
próximo de um ou mais dos seguintes 
processos de degradação do solo, a seguir 
designadas "as zonas de risco":

provas decisivas, ou razões legítimas de 
suspeita, da ocorrência efectiva ou provável 
num futuro próximo de um ou mais dos 
seguintes processos de degradação do solo, a 
seguir designadas "as zonas de risco":

a) Erosão hidráulica ou eólica; a) Erosão hidráulica ou eólica;
b) Diminuição da matéria orgânica 
decorrente de uma tendência para a redução 
contínua da fracção orgânica do solo, 
excluindo os resíduos animais ou vegetais 
não degradados, os seus produtos de 
decomposição parcial e a biomassa do solo;

b) Diminuição da matéria orgânica 
decorrente de uma tendência para a redução 
contínua da fracção orgânica do solo, 
excluindo os resíduos animais ou vegetais 
não degradados, os seus produtos de 
decomposição parcial e a biomassa do solo;

c) Compactação através do aumento da 
densidade aparente e da diminuição da 
porosidade do solo;

c) Compactação através do aumento da 
densidade aparente e da diminuição da 
porosidade do solo;

e) Salinização através da acumulação de sais 
solúveis no solo;

e) Salinização através da acumulação de sais 
solúveis no solo;

f) Desabamentos de terras decorrentes de 
movimentos descendentes, moderadamente 
rápidos a rápidos de massas de solo e de 
material rochoso.

f) Desabamentos de terras decorrentes de 
movimentos descendentes, moderadamente 
rápidos a rápidos de massas de solo e de 
material rochoso.

As zonas em que se tenha verificado e/ou se 
possa verificar, num futuro próximo, uma 
alteração do solo, por uma das razões 
mencionadas no nº1, não serão 
consideradas zonas de risco, se as 
actividades em questão forem ou tiverem 
sido realizadas em conformidade com os 
artigos 4º e 5º. 

Justificação

O prazo de oito anos é adequado se tivermos em conta as experiências com outras directivas 
comparáveis. 

A expressão "a nível adequado" deve ser suprimida porque é supérflua. 

Para evitar uma contradição na avaliação, deve precisar-se que uma zona não é classificada 
como zona de risco, se os efeitos negativos no solo são compatíveis com as disposições dos 
artigos 4º e 5º, senão por exemplo os territórios de extracção deveriam ser classificados 
como "zonas de risco" , porque tem lugar uma retirada das matérias-primas e de terra que 
provoca uma "diminuição da matéria orgânica".
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Alteração 7
ARTIGO 8, Nº 1

1. Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 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 n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros elaborarão, no que diz 
respeito a todas as 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.

Justificação

Os Estados-Membros deveriam instituir em geral um programa de medidas para as zonas de 
risco identificadas, e não para diferentes zonas de risco individuais, a fim de concentrar os 
escassos recursos em perigos determinados. Para perigos inferiores, o controlo de risco é 
suficiente.

A expressão "a nível adequado" deve ser suprimida porque é supérflua.

Alteração 8
ARTIGO 8, Nº 4

4. O programa de medidas será elaborado no 
prazo de sete anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional] e estará 
em aplicação o mais tardar oito anos após 
essa data.

4. O programa de medidas será elaborado no 
prazo de doze anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional] e estará 
em aplicação o mais tardar quinze anos após 
essa data. 

O programa de medidas será tornado público 
e revisto pelo menos de cinco em cinco
anos.

O programa de medidas será tornado público 
e revisto pelo menos de dez em dez anos.

Justificação

Os prazos de doze, quinze e/ou dez anos são realistas tendo em conta as experiências com 
outras directivas comparáveis e reduzem a carga administrativa.

Alteração 9
ARTIGO 9
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Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os Estados 
Membros adoptarão medidas adequadas e 
proporcionais para limitar a introdução 
intencional ou acidental de substâncias 
perigosas no solo ou à sua superfície, 
excluindo as decorrentes da deposição 
atmosférica e de um fenómeno natural de 
carácter excepcional, inevitável e inelutável, 
a fim de evitar uma acumulação que 
prejudicaria as funções do solo ou 
implicaria riscos significativos para a saúde 
humana ou o ambiente.

Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas e proporcionais para limitar a 
introdução intencional ou acidental de 
substâncias perigosas no solo ou à sua 
superfície, excluindo as decorrentes da 
deposição atmosférica e de um fenómeno 
natural de carácter excepcional, inevitável e 
inelutável, a fim de evitar uma acumulação 
que afectaria as funções existentes do solo 
tendo em conta a utilização actual e futura 
ou implicaria riscos significativos para a 
saúde humana ou o ambiente.

Justificação

Relativamente às consequências da introdução de matérias perigosas, há que considerar uma 
abordagem em função da utilização e respeitar o princípio da proporcionalidade.

Alteração 10
ARTIGO 9, Nº 1 BIS (novo)

As instalações industriais autorizadas em 
conformidade com as Directivas 
- 96/61/CE do Conselho de 24 de Setembro 
de 1996 relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição1, 
- 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 5 de Abril de 2006 relativa aos 
resíduos2, bem como as suas directivas 
filhas (em especial a Directiva 1999/31/CE 
relativa à deposição de resíduos), 
- 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 15 de Março 20063 relativa à 
gestão dos resíduos de indústrias 
extractivas,
satisfarão o requisito referente à adopção 
das medidas de precaução estabelecidas no 
nº1 mediante a observância das medidas de 
prevenção da poluição do solo 
mencionadas no processo de autorização.  
-----------------------------------------------
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1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26. com a última 
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) nº 
166/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho 
(JO L 33 de 4.2.2006, p. 1). 
2 JO L 114 de 27.4.2006, p. 9.  
3 JO L 102 de 11. 4. 2006, p. 15.  

Justificação

Não podem ser postas em questão pela directiva-quadro de protecção de solo actividades já 
aprovadas em conformidade com legislação comunitária que contempla já os interesses de 
protecção de solo.

Alteração 11
ARTIGO 10

1. Os Estados-Membros identificarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 11.°, os sítios no seu território 
nacional em que se verifique uma presença 
confirmada, causada pelo homem, de 
substâncias perigosas a um tal nível que os 
Estados-Membros considerem que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, a seguir 
designados “sítios contaminados".

1. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios 
contaminados, a seguir designado "o 
inventário". O inventário será tornado 
público e revisto pelo menos de cinco em 
cinco anos.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras. 
2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios 
contaminados, a seguir designado "o 
inventário". O inventário será tornado 
público e revisto pelo menos de cinco em 
cinco anos.

2. Os Estados-Membros determinarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
nº 3 do artigo 11.°, os sítios no seu 
território nacional em que é necessário 
medir o nível de concentração das 
substâncias perigosas que decorrem da 
actividade humana, a fim de verificar se daí 
resulta um risco grave para a saúde 
humana ou o ambiente, tendo em conta a 
utilização efectiva dos solos ou a sua 
utilização futura aprovada. Os sítios em 
que um tal risco grave é confirmado são 
designados seguidamente "sítios 
contaminados".

(O parágrafo 1 do nº 1 e o nº 2 do texto da Comissão passam respectivamente a nº 2 e nº 1 na 
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alteração do Parlamento. O nº 2 da alteração do Parlamento é modificado.)

Justificação

O artigo pode ser clarificado por uma redacção simplificada, que tenha em conta a exposição 
aos riscos e a utilização dos solos.

Alteração 12
ARTIGO 11, Nº 1

1. Cada Estado-Membro designará uma 
autoridade competente responsável pela 
identificação dos sítios contaminados.

1. Cada Estado-Membro designará uma 
autoridade competente responsável pela 
identificação dos sítios contaminados. Caso 
seja apropriado, a autoridade competente 
pode consultar as partes interessadas.

Justificação

Poderão ser consultadas várias partes interessadas, dependendo da situação a nível local, a 
fim racionalizar o processo de identificação dos sítios contaminados.

Alteração 13
ARTIGO 11, N.º 2, PARÁFRAFO 1

No prazo de cinco anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão identificado a 
localização, no mínimo, dos sítios em que 
decorrem ou decorreram as actividades 
potencialmente poluidoras do solo referidas 
no Anexo II.

No prazo de cinco anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão identificado a 
localização, no mínimo, dos sítios em que 
decorrem ou decorreram as actividades 
referidas no Anexo II.

Justificação

Não se afigura recomendável proceder à classificação de sectores industriais inteiros como 
potencialmente poluentes.

Alteração 14
ARTIGO 11, Nº 3, PARTE INTRODUTÓRIA

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios identificados 

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
determinam a presença, incluindo, se 
necessário, por meio de medidas novas, de 



AD\683239PT.doc 13/19 PE384.271v02-00

PT

nos termos do n.º 2 e, nos casos em que os 
níveis sejam tais que possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, será efectuada uma avaliação no 
local relativamente aos riscos nesses sítios:

substâncias perigosas nos sítios identificados 
nos termos do n.º 2. Se o resultado 
demonstrar que existe um risco significativo 
para a saúde humana ou o ambiente, tendo 
em conta a utilização efectiva dos solos ou 
a sua utilização futura aprovada, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

Justificação

É necessário deixar aberta a possibilidade de poder reutilizar, se necessário, as medidas já 
executadas pelas autoridades competentes. É importante recordar que esta análise deve 
efectuar-se em função da utilização dos solos e do nível de exposição aos riscos.

Alteração 15
ARTIGO 12, Nº 1

1. Quando estiver para venda um sítio onde 
decorra uma actividade potencialmente 
poluente enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-Membros 
assegurarão que o proprietário ou potencial 
comprador desse sítio apresente um 
relatório do estado do solo à autoridade 
competente referida no artigo 11° e à outra 
parte na transacção.

1. Quando estiver para venda ou 
arrendamento a um novo utilizador um 
sítio onde decorra uma actividade 
enumerada no Anexo II, ou relativamente ao 
qual existam registos oficiais, como os 
registos nacionais, que demonstrem a 
realização desse tipo de actividade no 
passado, os Estados-Membros assegurarão 
que o proprietário desse sítio apresente um 
relatório do estado do solo à autoridade 
competente referida no artigo 11° e ao
promitente comprador ou locador.

Justificação

O conhecimento de que um sítio está ou não contaminado não é apenas relevante para o 
promitente-comprador em perspectiva, mas igualmente no interesse do utilizador em 
perspectiva. Isto é, por exemplo, relevante quando as pessoas arrendam uma casa com 
terreno em novas áreas residenciais instaladas em antigas zonas industriais reabilitadas. 
Uma cláusula deste tipo acelerará igualmente o procedimento de elaboração do registo dos 
sítios contaminados.

Alteração 16
ARTIGO 12, Nº 2, PARÁGRAFO 1, PARTE INTRODUTÓRIA

O relatório de estado do solo será elaborado
por um indivíduo ou organismo autorizado 
nomeado pelo Estado-Membro. Incluirá, no 

O relatório de estado do solo será verificado
por um indivíduo ou organismo autorizado 
nomeado pelo Estado-Membro. Incluirá, no 
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mínimo, os seguintes elementos: mínimo, os seguintes elementos:

Justificação

Deveria ser possível que os proprietários levassem a efeito a sua própria análise do solo. 
Todavia, o resultado da análise deveria sempre ser verificado por uma parte terceira 
objectiva.

Alteração 17
ARTIGO 12, Nº 2, ALÍNEA C)

c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.

c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais as substâncias perigosas em questão
podem constituir um risco significativo para 
a saúde humana ou o ambiente, tendo em 
conta a utilização actual e a utilização 
futura aprovada do solo.

Justificação

Tal como enunciado no nº 1 do artigo 10º, os riscos para a saúde humana e o ambiente têm 
de ser avaliados tendo em conta a utilização actual e a utilização futura do solo. O mesmo se 
deveria aplicar ao relatório do estado do solo.

Alteração 18
ARTIGO 13, Nº 2

2. A reparação dos danos consistirá em 
acções no solo destinadas à remoção, 
controlo, confinamento ou redução de 
contaminantes de modo a que o sítio 
contaminado, tendo em consideração a sua 
utilização actual e a sua utilização futura 
aprovada, deixe de representar um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente.

2. A reparação dos danos consistirá em 
acções no solo destinadas à remoção, 
controlo, confinamento ou redução de 
contaminantes de modo a que o sítio 
contaminado, bem como em medidas de 
precaução, incluindo através da 
recuperação natural, tendo em 
consideração a sua utilização actual e a sua 
utilização futura aprovada, deixe de 
representar um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.

Justificação

Por razões de proporcionalidade, deve igualmente ser reconhecida expressamente a adopção 
de medidas de precaução visando a conservação de uma superfície como parte da estratégia 
nacional. Uma multiplicidade das poluições do solo resultantes de actividades que tiveram 
lugar no passado não poderá ser saneada a breve trecho. A adopção de medidas de 
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precaução não permite eliminar todos os poluentes, mas faculta a exclusão dos riscos para a 
saúde e o ambiente humanos.

Alteração 19
ARTIGO 13, Nº 3

3. Os Estados-Membros criarão mecanismos 
adequados para financiar a reparação dos 
danos dos sítios contaminados relativamente 
aos quais, sem prejuízo do princípio do 
poluidor pagador, o indivíduo responsável 
pela poluição não possa ser identificado, não 
possa ser responsabilizado ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional ou não 
possa ser obrigado a assumir os custos da 
reparação dos danos.

3. Os Estados-Membros criarão mecanismos 
adequados para financiar a reparação dos 
danos dos sítios contaminados relativamente 
aos quais, sem prejuízo do princípio do 
poluidor pagador, o indivíduo responsável 
pela poluição não possa ser identificado, não 
possa ser responsabilizado ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional ou não 
possa ser obrigado a assumir os custos da 
reparação dos danos. Devem ser mantidos 
os mecanismos de financiamento existentes 
nos Estados-Membros, se já deram as suas 
provas. 

Justificação

Devem continuar a existir "mecanismos" de financiamento do saneamento de sítios 
contaminados "entregues ao abandono" que tenham dado provas da sua eficácia.

Alteração 20
ARTIGO 14, Nº 1, PARÁGRAFO 1

1. Os Estados-Membros elaborarão, com 
base no inventário e no prazo de sete anos a 
contar [da data da transposição para o direito 
nacional], uma estratégia nacional de 
reparação dos danos que inclua, no mínimo, 
os objectivos de reparação dos danos, as 
prioridades, começando com as que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana, um calendário de execução e 
os fundos atribuídos pelas autoridades 
responsáveis pelas decisões orçamentais nos 
Estados-Membros de acordo com os seus 
procedimentos nacionais.

1. Os Estados-Membros elaborarão, com 
base no inventário e no prazo de nove anos a 
contar [da data da transposição para o direito 
nacional], uma estratégia nacional de 
reparação dos danos que inclua, no mínimo, 
os objectivos de reparação dos danos, as 
prioridades, começando com as que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana, um calendário de execução e 
os fundos atribuídos pelas autoridades 
responsáveis pelas decisões orçamentais nos 
Estados-Membros de acordo com os seus 
procedimentos nacionais.
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Justificação

Um período de sete anos para o estabelecimento de uma estratégia de saneamento incluindo 
a avaliação do risco é um prazo demasiado limitado; o prazo de nove anos afigura-se mais 
adequado.

Alteração 22
ARTIGO 14, Nº 2

2. A estratégia nacional de reparação dos 
danos estará em aplicação e será tornada 
pública o mais tardar oito anos a contar [da 
data da transposição para o direito nacional]. 
Essa estratégia será revista, pelo menos, de 
cinco em cinco anos.

2. A estratégia nacional de reparação dos 
danos estará em aplicação e será tornada 
pública o mais tardar dez anos a contar [da 
data da transposição para o direito nacional]. 
Essa estratégia será revista, pelo menos, de 
dez em dez anos.

Justificação

É adequado um prazo de dez anos para a transposição da estratégia de saneamento, bem 
como a sua revisão de dez em dez anos, tendo em conta o ónus da sua execução.

Alteração 22
ARTIGO 14, Nº 2 BIS (novo)

2 bis. Os sítios saneados são suprimidos do 
inventário.

Justificação

É lógico prever a obrigação de suprimir os sítios do inventário após o seu saneamento. O 
inventário deve ser evolutivo e conservar a sua finalidade, que é a de recensear unicamente 
os sítios contaminados.

Alteração 23
ARTIGO 16, Nº 1

1. Os Estados-Membros apresentarão à 
Comissão as informações a seguir indicadas 
no prazo de oito anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional] e, 
posteriormente, com uma periodicidade 
quinquenal:

1. Os Estados-Membros apresentarão à 
Comissão as informações a seguir indicadas 
no prazo de dez anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional] e, 
posteriormente, com uma periodicidade 
decenal:

a) Um resumo das iniciativas desenvolvidas a) Um resumo das iniciativas desenvolvidas 
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ao abrigo do artigo 5.°; ao abrigo do artigo 5.°;
b) As zonas de riscos estabelecidas ao abrigo 
do nº 1 do artigo 6°;

b) As zonas de riscos estabelecidas ao abrigo 
do nº 1 do artigo 6°;

c) A metodologia utilizada para a 
identificação dos riscos de acordo com o 
artigo 7.°;

c) A metodologia utilizada para a 
identificação dos riscos de acordo com o 
artigo 7.°;

d) Os programas de medidas adoptados nos 
termos de artigo 8.°, bem como uma 
avaliação da eficiência das medidas de 
redução dos riscos e de ocorrência de 
processos de degradação do solo;

d) Os programas de medidas adoptados nos 
termos de artigo 8.°, bem como uma 
avaliação da eficiência das medidas de 
redução dos riscos e de ocorrência de 
processos de degradação do solo;

e) O resultado da identificação realizada 
nos termos dos nºs 2 e 3 do artigo 11.º e o 
inventário dos sítios contaminados 
elaborado nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 10.°;
f) A estratégia nacional de reparação dos 
danos adoptada nos termos do artigo 14.°;

e) A estratégia nacional de reparação dos 
danos adoptada nos termos do artigo 14.°;

g) Um resumo das iniciativas desenvolvidas 
ao abrigo do artigo 15.° em matéria de 
sensibilização.

f) Um resumo das iniciativas desenvolvidas 
ao abrigo do artigo 15.° em matéria de 
sensibilização.

Justificação

É adequada uma maior margem para a operação da identificação, tendo em conta o ónus da 
execução.

Os deveres de informação impostos pela Comissão são demasiado vastos. O inventário dos 
sítios contaminados (anteriormente alínea e)) é da competência dos Estados-Membros.

Alteração 24
ARTIGO 19, Nº 4 e Nº 4 BIS (novo)

4. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno.

4. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno, no qual será concedido aos 
representantes dos meios envolvidos o 
direito de participar nas consultas do 
Comité.
4 bis. Antes de tomar as suas decisões, o 
Comité consultará os actores económicos e 
as associações de protecção do ambiente 
em causa. 
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Justificação

Deve ter lugar um processo transparente, democrático e operacional que conte com a 
participação de todos os interessados.

Alteração 25
ANEXO II, TÍTULO

Lista de actividades potencialmente 
poluentes do solo

Lista de actividades para efeitos do Capítulo 
III

Justificação

Não é aconselhável a classificação de sectores industriais inteiros como potencialmente 
poluentes.

Alteração 26
ANEXO II, PONTO 1

1. Estabelecimentos onde estão ou 
estiveram presentes substâncias perigosas 
em quantidades iguais ou superiores aos 
níveis indicados nas Partes 1 e 2, coluna 2, 
do Anexo I à Directiva 96/82/CE do 
Conselho (Seveso).

1. Estabelecimentos indicados nas Partes 1 e 
2, coluna 2, do Anexo I à Directiva 
96/82/CE do Conselho (Seveso).

Justificação

É indispensável que a presente directiva se concentre prioritariamente nas instalações 
sujeitas actualmente à Directiva Seveso e que esta lista seja baseada unicamente em critérios 
precisos e claros.
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