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SHORT JUSTIFICARE

Soil is a vital resource. It is of great importance as a source of raw materials and as a carbon 
pool, and in its functions in the fields of biomass production and of storing and filtering of 
nutrients and water. However, soil is under increasing environmental pressure, often driven by 
human activity such as agriculture, industry and urban development. Soil degradations, such 
as erosion, organic matter decline, contamination, salinisation, compaction, soil biodiversity 
loss, sealing, landslides and flooding, has strong impacts on other areas, such as water, human 
health, climate change, biodiversity and food safety.

Though some soil protection aspects can be found scattered in current EU legislation, there is 
no specific Community legislation on soil protection. The current proposal aims at filling in 
this gap by establishing a common strategy for the protection and sustainable use of soil.

The proposal requires Member States to prevent soil contamination by limiting intentional
and unintentional introduction of dangerous substances in the soil. Furthermore, Member 
States have to identify within 5 years risk areas for soil degradation, to set risk reduction 
targets and to establish programmes to reach those targets. An important element of the 
proposal is the requirement to establish within 25 years an inventory of contaminated sites, 
where there is a confirmed presence caused by man of dangerous substances that pose 
significant risk to human health or the environment. Based on this inventory, Member States 
are required to establish remediation strategies, including targets, prioritisation, timetable and 
funds allocated for so-called "orphan sites". Finally, in order to protect potential buyers and to 
speed up the setting up of the inventory, a soil status report has to be made for all land 
transactions where a potentially polluting activity is taking or has been taken place.

This proposal can be welcomed. Soil performs crucial functions for human activities, 
including industry. The total costs of soil degradation in the EU is estimated around € 40 
billion per year, the majority of it borne by society in the form of damage to infrastructure, 
increased health-care costs, treatment of contaminated water, increased food safety controls, 
and depreciation of land surrounding contaminated sites. It is therefore vital to address 
existing soil threats.

Also, the chosen flexibility in the proposal is positive. It is essential to have Community 
action in this field in order to address the trans-boundary impacts of soil degradation, to 
ensure a level playing field in the internal market and to protect and enhance other areas of 
common interest, such as water, food safety and human health. On the other hand, the vast 
diversity in local specificities (as regards land use, local conditions and socio-economic 
aspects) requires a high degree of flexibility for Member States in identifying the most 
appropriate specific measures and geographical level.

Some amendments could, however, be made to the text in order to ensure legal clarity, to 
better protect confidential commercial information, and to enhance the overall workability of 
the proposal.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Text propus de către Comisie1 Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 ALINEATUL 1

(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 şi pentru 
conservarea capacităţii acestora de a 
îndeplini oricare din următoarele funcţii 
ecologice, economice, sociale şi culturale.

(a) producţia de biomasă, inclusiv pentru 
agricultură şi silvicultură;

1. Funcţii naturale, precum:

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
elementelor nutritive, a altor substanţe şi a 
apei;

(a) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
elementelor nutritive, a altor substanţe şi a 
apei;

(c) conservarea biodiversităţii, în special a 
habitatelor, a speciilor şi a materialului 
genetic;

(b) conservarea biodiversităţii, în special a 
habitatelor, a speciilor şi a materialului 
genetic;

(d) mediu fizic şi cultural al omului şi al 
activităţilor umane;

(c) rezervor de carbon.

(e) sursă de materii prime; 2. Conservarea patrimoniului geologic şi 
arheologic; şi

(f) rezervor de carbon; 3. Funcţii de exploatare precum:
(g) Conservarea patrimoniului geologic şi 
arheologic.

(a) sursă de materii prime şi sit pentru alte 
exploatări industriale, economice şi 
publice, pentru transport, aprovizionare şi 
distribuţie; 
(b) mediu fizic şi cultural al omului şi al 
activităţilor umane;
(c) producţia de biomasă, inclusiv pentru 
agricultură şi silvicultură.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solurilor, atât naturale cât şi fie provocate 
de activităţi umane, care compromit 
capacitatea solului de a îndeplini funcţiile 

Prezenta directivă prevede măsuri care
includ atenuarea efectelor procedeelor de 
degradare a solurilor, precum şi restaurarea 
şi asanarea solurilor degradate, astfel încât 
să le redea un nivel de funcţionalitate 

  
1 Nepublicat încă în JO.
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respective. Astfel de măsuri includ 
atenuarea efectelor acestor procedee, precum 
şi restaurarea şi asanarea solurilor degradate, 
astfel încât să le redea un nivel de 
funcţionalitate compatibil cel puţin cu 
exploatarea lor actuală şi cu viitoarea lor 
exploatare autorizată.

compatibil cu exploatarea lor actuală sau cu 
viitoarea lor exploatare autorizată, în funcţie 
de riscurile grave asupra sănătăţii umane 
sau ale mediului înconjurător.

(Points (a), (b), (c), (d) and (f) in the Commission text have become points 3(c), 1(a), 3(b) and 
1(c) respectively in Parliament's amendment.)

Justificare

Re-classification of soil functions by analogy with Article 1 of the Soil Conservation Protocol 
to the Alpine Convention. A balance should be established between the soil’s natural and 
utilitarian functions.

In particular, areas for industrial and economic activities must be mentioned as functions of 
the soil (point 3(a)): the term “repository of raw materials” is more apt.

Amendamentul 2

ARTICOLUL 1 ALINEATUL 2

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre,
situat între roca de bază şi suprafaţă,
excluzând apele subterane definite la
articolul 2 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.  

(2) Prezenta  directivă se aplică solurilor 
care formează stratul superior al scoarţei 
terestre, situat între roca de bază şi suprafaţă, 
excluzând apele subterane, cursurile de apă 
şi bazinele acvatice, astfel cum sunt definite 
la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

Justificare

The extended definition of soil as reaching down to the bedrock goes too far. It makes more 
sense to relate soil protection to its functions rather than to its location, since its uses are the 
basis for the measures to be taken.

Watercourses and waterbeds are already covered by the scope of the Water Framework 
Directive and should therefore be covered by the exclusion clause.

Amendamentul 3
ARTICOLUL 2 PUNCTUL 2A (nou)

(2a) Măsuri de „asanare”
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- pentru eliminarea sau reducerea 
poluanţilor (măsuri de decontaminare), 
- care previn sau reduc pe termen lung 
răspândirea poluanţilor (măsuri de 
siguranţă).

Justificare

The definition of “remediation” needs to be uniformly established, and must contain 
safeguard measures for reasons of proportionality. 

Amendamentul 4
ARTICOLUL 3

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
procesul de degradare a solului, statele 
membre identifică, descriu şi evaluează
impactul unor astfel de politici asupra 
acestor procese, în special în domenii 
precum urbanismul, amenajarea teritoriului, 
transporturile, energia, agricultura, 
dezvoltarea rurală, silvicultura, extracţia 
materiilor prime, comerţul şi industria, 
politica produselor, turismul, schimbările 
climatice, mediul, protecţia naturii şi a 
peisajului.

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea accelera sau atenua procesul de 
degradare a solului, statele membre iau în 
considerare impactul unor astfel de politici 
asupra acestor procese, în special în domenii 
precum urbanismul, amenajarea teritoriului, 
transporturile, energia, agricultura, 
dezvoltarea rurală, silvicultura, extracţia 
materiilor prime, comerţul şi industria, 
politica produselor, turismul, schimbările 
climatice, mediul, protecţia naturii şi a 
peisajului.

Statele membre fac publice informaţiile 
obţinute astfel.

Justificare

Additional formal procedures and publications over and above the existing strategic 
environmental assessment (Directive 2001/42/EC) and the assessment of effects on the 
environment (Directive 85/337/EEC) need to be avoided. Abstract rules on soil protection 
must not call into question specific provisions from other areas of legislation.

The reporting requirements provide no added value and should therefore be deleted.

Amendamentul 5
ARTICOLUL 4

Statele membre se asigură că proprietarul 
funciar ale cărui activităţi au asupra 

Statele membre adoptă măsurile legale şi 
administrative necesare pentru a asigura 
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solului efecte susceptibile de a compromite 
în mod semnificativ funcţiile acestuia,
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), este 
obligat să ia măsuri preventive sau de 
minimizare a acestor efecte negative.

protecţia funcţiilor solului prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1). În vederea 
îndeplinirii obligaţiei de prevenire, trebuie 
evitate sau reduse efectele negative asupra 
solului. Măsurile preventive sunt măsuri 
proporţionale din punct de vedere al 
raportului costuri-beneficii, al fezabilităţii 
tehnice şi al utilizării actuale şi viitoare a 
acestora.
Statelor membre le revine responsabilitatea 
pentru supravegherea acestor măsuri. 

Justificare

It seems sensible to use a wording by analogy with Article 2(1) of the Soil Conservation 
Protocol of the Alpine Convention.
The precautionary measures against adverse effects on the soil must be feasible and 
proportionate, and must take account of current and future use of the soil.

Amendamentul 6
ARTICOLUL 6 ALINEATUL 1 PRIMUL PARAGRAF

(1) În decurs de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 
nivelul corespunzător, zonele de pe 
teritoriul lor naţional, denumite „zone de 
risc”, pentru care există dovezi clare sau 
motive întemeiate de suspiciune că unul sau 
mai multe din următoarele procese de 
degradare a solurilor s-au produs sau s-ar 
putea produce în viitorul apropiat:

(1) În decurs de opt ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică
zonele de pe teritoriul lor naţional, denumite 
„zone de risc”, pentru care există dovezi 
clare sau motive întemeiate de suspiciune că 
unul sau mai multe din următoarele procese 
de degradare a solurilor s-a produs sau s-ar 
putea produce în viitorul apropiat:

(a) eroziune prin apă sau vânt; (a) eroziune prin apă sau vânt;

(b) reducerea cantităţii de substanţe organice 
datorită scăderii constante a fracţiunii 
organice a solului şi, respectiv, excluderii 
reziduurilor vegetale sau animale 
nedegradate, a produşilor rezultaţi în urma 
descompunerii parţiale a acestora şi a 
biomasei solului;

(b) reducerea cantităţii de substanţe organice 
datorită scăderii constante a fracţiunii 
organice a solului şi, respectiv, excluderii 
reziduurilor vegetale sau animale 
nedegradate, a produşilor rezultaţi în urma 
descompunerii parţiale a acestora şi a 
biomasei solului;

(c) tasare prin creşterea densităţii aparente şi, 
respectiv, prin diminuarea porozităţii 
solului;

(c) tasare prin creşterea densităţii aparente şi, 
respectiv, prin diminuarea porozităţii 
solului;

(e) salinizare prin acumularea de săruri (e) salinizare prin acumularea de săruri 
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solubile în sol; solubile în sol;
(f) alunecări de teren datorate mişcărilor 
descendente moderate şi rapide ale solului şi 
ale materialului pietros.

(f) alunecări de teren datorate mişcărilor 
descendente moderate şi rapide ale solului şi 
ale materialului pietros.

Nu sunt considerate zone de risc acele zone 
în care modificarea solurilor s-a produs 
şi/sau s-ar putea produce în viitorul 
apropiat datorită uneia din cauzele 
menţionate la alineatul (1), atunci când 
activităţile umane se desfăşoară sau s-au 
desfăşurat în conformitate cu articolele 4 şi 
5.  

Justificare

The eight-year time limit is appropriate in the light of experience with other, comparable 
directives.

The term “at the appropriate level” is superfluous and should be deleted.

In order to avoid conflicts of assessment, it needs to be made clear that an area should not be 
classified as a risk area if the soil degradation is in accordance with the provisions of Articles 
4 and 5. Otherwise, for example, mining areas would have to be classified as "risk areas” 
because the removal of soil and raw materials had resulted in “organic matter decline”..

Amendamentul 7
ARTICOLUL 8 ALINEATUL 1

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, la nivelul 
corespunzător, pentru zonele de risc 
identificare în conformitate cu articolul 6, un 
program de măsuri care să cuprindă cel puţin 
obiective de reducere a riscurilor, măsuri 
corespunzătoare pentru îndeplinirea acestor 
obiective, un calendar pentru punerea în 
aplicare a acestor măsuri şi o estimare a 
fondurilor publice sau private necesare 
pentru finanţarea acestora.

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, pentru toate zonele de 
risc identificate în conformitate cu articolul 
6, un program de măsuri care să cuprindă cel 
puţin obiective de reducere a riscurilor, 
măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea 
acestor obiective, un calendar pentru 
punerea în aplicare a acestor măsuri şi o 
estimare a fondurilor publice sau private 
necesare pentru finanţarea acestora.

Justificare

The Member States should draw up a programme of measures for the identified risk areas as 
a whole and not for individual risk areas, in order to concentrate scarce resources on specific 
dangers. In the case of less serious dangers, risk monitoring is adequate.
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The term “at the appropriate level” is superfluous and should be deleted.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 8 ALINEATUL 4

(4) Programele de măsuri sunt elaborate în 
decurs de şapte ani de la [data transpunerii] 
şi puse în aplicare în termen de maxim opt
ani de la această dată.

(4) Programul de măsuri este elaborat în 
decurs de 12 ani de la [data transpunerii] şi 
pus în aplicare în termen de maxim 15 ani de 
la această dată.

Programele de măsuri sunt făcute publice şi 
reexaminate cel puţin o dată la cinci ani.

Programul de măsuri este făcut public şi 
reexaminat cel puţin o dată la 10 ani.

Justificare

The time limits of twelve, fifteen and ten years are realistic in the light of experience with 
other comparable directives, and reduce the burden of administration.

Amendamentul 9
ARTICOLUL 9

În scopul conservării funcţiilor solului
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare şi 
proporţionale pentru limitarea introducerii 
intenţionate sau neintenţionate a substanţelor 
periculoase în sol, cu excepţia celor depuse 
prin intermediul aerului şi a celor datorate 
unui fenomen natural excepţional, inevitabil 
şi incontrolabil, pentru evitarea acumulării 
de substanţe care ar compromite funcţiile
solului sau ar determina riscuri semnificative 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare şi 
proporţionale pentru limitarea introducerii 
intenţionate sau neintenţionate a substanţelor 
periculoase în sol, cu excepţia celor depuse 
prin intermediul aerului şi a celor datorate 
unui fenomen natural excepţional, inevitabil 
şi incontrolabil, pentru evitarea acumulării 
de substanţe care ar putea avea efecte 
asupra funcţiilor solului, având în vedere
exploatarea actuală şi viitoare a acestuia,
sau ar determina riscuri semnificative pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu.

Justificare
The approach taken to the effects of introducing dangerous substances should be geared to the 
use made of the soil, and should observe the principle of proportionality.

Amendamentul 10
ARTICOLUL 9 ALINEATUL 1A (nou)

Echipamente autorizate în conformitate cu:  
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- Directiva Consiliului 96/61/CE din 24 
septembrie 1996 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării1,  
- Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind deşeurile2, precum şi 
„directivele fiice” ale acesteia (în special, 
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de 
deşeuri),  
- Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 martie 
2006 privind gestionarea deşeurilor 
provenite din industria extractivă4

îndeplinesc obligaţia de prevenire 
menţionată la alineatul (1), prin 
respectarea măsurilor pentru prevenirea 
poluării solului, care trebuie adoptate în 
cadrul procedurii de autorizare.
-----------------------------------------------
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26, astfel cum a fost 
modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 
166/2006 (JO L 33, 4.2.2006, p. 1). 
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9.  
3 JO L 182, 16.7.1999, p. 1.
4 JO L 102, 11.4.2006, p. 15.

Justificare

Activities authorised under EU legislation which already takes soil protection issues into 
account must not be called into question by the soil protection directive.

Amendamentul 11 ARTICOLUL 10

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică, pe 
teritoriul lor naţional, „siturile 
contaminate”, respectiv siturile unde a fost 
confirmată prezenţa unor substanţe 
periculoase rezultate din activităţi umane, 
într-o concentraţie care determină statele 
membre să considere că acestea prezintă un 
risc semnificativ pentru sănătatea umană 

(1) Statele membre întocmesc un inventar 
la nivel naţional al siturilor contaminate, 
denumit în continuare „inventarul”. 
Inventarul este făcut public şi reexaminat 
cel puţin o dată la cinci ani.
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sau pentru mediu. 
Acest pericol este evaluat ţinând cont de 
utilizarea efectivă a solurilor şi a utilizării 
viitoare autorizate a acestora. 
(2) Statele membre întocmesc un inventar 
la nivel naţional al siturilor contaminate, 
denumit în continuare „inventarul”. 
Inventarul este făcut  public şi reexaminat 
cel puţin o dată la cinci ani.

(2) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11 alineatul (3), statele membre 
identifică, pe teritoriul lor naţional, siturile 
în care se impune măsurarea concentraţiei 
substanţelor periculoase rezultate din 
activităţi umane, pentru a verifica dacă 
acestea prezintă un risc grav pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, având 
în vedere exploatarea actuală a solurilor 
sau viitoarea exploatare autorizată a 
acestora. Siturile unde s-a confirmat 
existenţa unui astfel de risc grav sunt 
denumite, în continuare, „situri 
contaminate”.

(Paragraph 1, subparagraph 1 and paragraph 2 in the Commission text have become 
paragraphs 2 and 1 respectively in Parliament's amendment. Paragraph 2 in Parliament's 

amendment is amended)

Justificare

The article can be clarified by a simplified wording taking account of exposure to risks and 
land use.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 11 ALINEATUL 1

(1) Fiecare stat membre desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
identificarea siturilor contaminate.

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă cu 
identificarea siturilor contaminate. Dacă este 
cazul, autoritatea competentă se poate 
consulta cu actorii implicaţi.

Justificare

Various stakeholders could be consulted, depending on the local situation, in order to 
streamline the identification process of contaminated sites. 
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Amendamentul 13
ARTICOLUL 11 ALINEATUL 2 PRIMUL PARAGRAF

În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente au 
localizat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat, în trecut, 
activităţile potenţial poluante pentru sol, 
prevăzute în anexa II.

În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente au 
localizat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat, în trecut, 
activităţile prevăzute în anexa II.

Justificare

The classification of whole industry sectors as potentially polluting is disreputable.

Amendamentul 14
ARTICOLUL 11 ALINEATUL 3 TEZA INTRODUCTIVĂ

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelul de 
concentraţie al substanţelor periculoase în 
siturile identificate la alineatul (2) şi, atunci 
când rezultatul acestor măsurători oferă 
suficiente motive să se creadă că există un 
risc semnificativ pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu, se recurge la o evaluare a 
riscurilor la faţa locului, pentru fiecare dintre 
siturile respective:

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente determină prezenţa, 
inclusiv, dacă este necesar, prin noi 
măsurători, substanţelor periculoase în 
siturile identificate la alineatul (2). Atunci 
când rezultatele demonstrează că există un 
risc semnificativ pentru sănătatea umană sau 
pentru mediu, având în vedere exploatarea 
actuală a solurilor sau viitoarea exploatare 
autorizată a acestora, se recurge la o 
evaluare a riscurilor la faţa locului, pentru 
fiecare dintre siturile respective:

Justificare

The option needs to be left open, where necessary, of re-using the measures already carried 
out by the competent authorities. This analysis must take place taking account of the current 
or approved future use of the land and of the level of risk exposure.

Amendamentul 15
ARTICOLUL 12 ALINEATUL 1

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 

(1) Atunci când, un sit pe care se desfăşoară 
o activitate prevăzută în anexa II, urmează să 
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poluantă, prevăzută în anexa II, sau pe care 
figurează că s-a desfăşurat o astfel de 
activitate, în conformitate cu documentele 
oficiale precum registrele naţionale, statele 
membre se asigură că proprietarul sitului sau
potenţialul cumpărător prezintă un raport 
privind starea solului, destinat autorităţii 
competente menţionate la articolul 11, 
precum şi celeilalte părţi implicate în 
tranzacţie.

fie vândut sau închiriat unui nou utilizator,
sau pe care figurează că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, în conformitate cu 
documentele oficiale precum registrele
naţionale, statele membre se asigură că 
proprietarul sitului respectiv prezintă un 
raport privind starea solului, destinat 
autorităţii competente menţionate la articolul 
11, precum şi potenţialului cumpărător sau 
locator.

Justificare

Knowledge of whether a site is contaminated or not is not only relevant for the prospective 
buyer but also in the interest of the prospective user. This is for example relevant for when 
people rent a house with land in new residential areas in former brown fields. Such a clause 
will also speed up the process of setting up a register of contaminated sites.

Amendamentul 16
ARTICOLUL 12 ALINEATUL 2 PARAGRAFUL 1 TEZA INTRODUCTIVĂ

Raportul privind starea solului se întocmeşte 
de către instituţia autorizată sau de persoana 
desemnată de statul membru. Acesta va 
cuprinde, cel puţin, următoarele detalii:

Raportul privind starea solului se verifică de 
către instituţia autorizată sau de persoana 
desemnată de statul membru. Acesta va 
cuprinde, cel puţin, următoarele detalii:

Justificare

It should be possible for land owners to perform their own analysis of the soil. However, the 
result of the analysis should always be verified by an objective third party.

Amendamentul 17
ARTICOLUL 12 ALINEATUL 2 LITERA (C)

(c) nivelurile de concentraţie de la care 
există suficiente motive să se creadă că 
substanţele periculoase respective prezintă
un risc semnificativ pentru sănătatea umană 
sau pentru mediu.

(c) nivelurile de concentraţie de la care 
substanţele periculoase respective pot 
prezenta un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, având în 
vedere utilizarea actuală a solului şi 
viitoarea sa utilizare autorizată.
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Justificare

As stipulated in Article 10(1), the risk to human health and the environment need to be 
evaluated taking current and future use of the land into account. The same should apply for 
the soil status report.

Amendamentul 18
ARTICOLUL 13 ALINEATUL 2

(2) Asanarea constă în intervenţii asupra 
solului care vizează eliminarea, controlul, 
confinarea sau reducerea substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere exploatarea actuală a solului 
şi viitoarea sa exploatare autorizată, să nu 
mai prezinte un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

(2) Asanarea constă în intervenţii asupra 
solului care vizează eliminarea, controlul, 
confinarea sau reducerea substanţelor 
contaminante, precum şi în măsuri de 
siguranţă, inclusiv prin recuperare 
naturală, astfel încât situl contaminat, având 
în vedere exploatarea actuală a solului şi 
viitoarea sa exploatare autorizată, să nu mai 
prezinte un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

Justificare

For reasons of proportionality, safeguard measures to protect a site should be explicitly 
recognised as part of the national strategy. In many instances, the remediation of soil 
pollution resulting from past activity will not be possible within the foreseeable future. 
Safeguard measures cannot remove all pollutants, but can rule out risks for human health and 
the environment.

Amendamentul 19
ARTICOLUL 13 ALINEATUL (3)

(3) Statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru finanţarea asanării 
siturilor contaminate pentru care, sub 
rezerva aplicării principiului „poluatorul 
plăteşte”, persoana responsabilă pentru 
poluare nu poate fi identificată, nu poate fi 
considerată responsabilă în temeiul 
legislaţiei comunitare sau naţionale sau nu 
poate fi obligată să suporte costurile 
remedierii. 

(3) Statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru finanţarea asanării 
siturilor contaminate pentru care, sub 
rezerva aplicării principiului „poluatorul 
plăteşte”, persoana responsabilă pentru 
poluare nu poate fi identificată, nu poate fi 
considerată responsabilă în temeiul 
legislaţiei comunitare sau naţionale sau nu 
poate fi obligată să suporte costurile 
remedierii. Mecanismele de finanţare 
existente în statele membre trebuie 
menţinute în măsura în care acestea se 
dovedesc eficiente. 
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Justificare

Tried and tested “mechanisms” for funding the remediation of “ownerless” soil containing 
inherited contamination must be retained.

Amendamentul 20
ARTICOLUL 14 ALINEATUL 1 PRIMUL PARAGRAF

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
stabilesc, în decurs de şapte ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
asanare care să includă cel puţin obiective de 
asanare, o prioritizare a acestora începând cu 
acele situri care prezintă un risc semnificativ 
pentru sănătatea umană, un calendar pentru 
punerea în aplicare şi, respectiv, pentru 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare în 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.    

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
stabilesc, în decurs de nouă ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
asanare care să includă cel puţin obiective de 
asanare, o prioritizare a acestora începând cu 
acele situri care prezintă un risc semnificativ 
pentru sănătatea umană, un calendar pentru 
punerea în aplicare şi, respectiv, pentru 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare în 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.    

Justificare

The time limit of seven years for drawing up a remediation strategy with a risk assessment is 
too short: nine years is appropriate.

Amendamentul 21
ARTICOLUL 14 ALINEATUL 2

(2) Strategia naţională de asanare este făcută 
publică şi pusă în aplicare în termen de 
maxim opt ani de la [data transpunerii], fiind 
reexaminată cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Strategia naţională de asanare este făcută 
publică şi pusă în aplicare în termen de 
maxim 10 ani de la [data transpunerii], fiind 
reexaminată cel puţin o dată la 10 ani.

Justificare

A period of ten years for the transposition of the remediation strategy, and a ten-year interval 
for review, are appropriate in the light of the effort involved.
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Amendamentul 22
ARTICOLUL 14 ALINEATUL 2A (nou)

(2a) Siturile asanate sunt excluse din 
inventar.

Justificare

It is logical to provide that sites be deleted from the inventory once remediation is complete. 
The inventory must evolve and must retain its purpose, which is to list only contaminated 
sites.

Amendamentul 23
ARTICOLUL 16 ALINEATUL 1

(1) Statele membre comunică Comisiei, în 
decurs de opt ani de la [data transpunerii] şi,  
ulterior, o dată la cinci ani, următoarele 
informaţii: 

(1) Statele membre comunică Comisiei, în 
decurs de 10 ani de la [data transpunerii] şi,  
ulterior, o dată la 10 ani, următoarele 
informaţii: 

(a) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 5;

(a) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 5;

(b) zonele de risc identificate în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1);

(b) zonele de risc determinate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1);

(c) metodologia utilizată în conformitate cu 
articolul 7 pentru identificarea zonelor de 
risc;

(c) metodologia utilizată în conformitate cu 
articolul 7 pentru identificarea zonelor de 
risc;

(d) programele de măsuri adoptate în 
conformitate cu articolul 8, precum şi o 
evaluare a eficienţei acestor măsuri în 
reducerea riscului şi a apariţiei proceselor de 
degradare a solului; 

(d) programele de măsuri adoptate în 
conformitate cu articolul 8, precum şi o 
evaluare a eficienţei acestor măsuri în 
reducerea riscului şi a apariţiei proceselor de 
degradare a solului; 

(e) rezultatul identificării siturilor în 
conformitate cu articolul 11 alineatele (2) 
şi (3) şi, respectiv, inventarul siturilor 
contaminate, realizat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2);  
(f) strategia naţională de asanare adoptată în 
conformitate cu articolul 14;

(e) strategia naţională de asanare adoptată în 
conformitate cu articolul 14;

(g) un rezumat al iniţiativelor de 
sensibilizare adoptate în conformitate cu 
articolul 15.

(f) un rezumat al iniţiativelor de sensibilizare 
adoptate în conformitate cu articolul 15.
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Justificare

It is appropriate to allow a longer time limit in the light of the effort involved.

The reporting requirements imposed by the Commission are too extensive. The inventory of 
contaminated sites (former point (e)) is a matter for the Member States.

Amendamentul 24
ARTICOLUL 19 ALINEATUL 4 ŞI ALINEATUL 4A (NOU)

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură. În temeiul acestuia, 
reprezentanţilor părţilor implicate le revine 
dreptul de a lua parte la consultările 
comitetului.  
(4a) Înainte de luarea unei decizii, 
comitetul consultă mediile economice şi 
organizaţiile pentru protecţia mediului.

Justificare

A transparent, democratic and effective procedure must take place with the participation of 
all stakeholders.

Amendamentul 25
ANEXA II TITLU

Lista potenţialelor activităţi de poluare a 
solului

Lista activităţilor prevăzute la capitolul III

Justificare

The classification of whole industry sectors as potentially polluting is disreputable.

Amendamentul 26
ANEXA II PUNCTUL 1

(1) Instituţiile în care există sau au existat 
substanţe periculoase în cantităţi egale sau 
mai mari decât cele prevăzute în  anexa I 
părţile 1 şi 2 coloana 2 la Directiva 
96/82/CE a Consiliului (Seveso) 

(1) Instituţiile menţionate în anexa I părţile 
1 şi 2 coloana 2 la Directiva 96/82/CE a 
Consiliului (Seveso) 
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Justificare

It is essential that this directive focus as a priority on installations which are currently subject 
to the Seveso directive and that this list should be based solely on precise and clear criteria.
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