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Alteração 87
Projecto de resolução legislativa

O Parlamento Europeu rejeita a proposta da Comissão.

Or. de

Justificação

A proposta viola o princípio da subsidiariedade e implica uma burocracia desmedida. Além 
disso, não são tomadas em consideração medidas da legislação europeia já existente. Não 
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teve lugar uma delimitação relativamente à legislação da UE. Medidas já autorizadas em 
conformidade com o direito europeu são criticadas por poluírem o solo. Além disso, está 
previsto realizar - sem o Parlamento - uma harmonização no que respeita à avaliação do 
risco de poluição do solo. (Schnellhardt e outros)

A presente directiva viola algumas disposições contratuais e atenta contra a subsidiariedade 
dos Estados-Membros. (Ulmer) 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 88
Projecto de resolução legislativa, nº 1

1. Rejeita a proposta da Comissão;

Or. nl

Justificação

A política dos solos tem um carácter transfronteiriço limitado. Do ponto de vista da 
subsidiariedade, deve atribuir-se mais valor à política nacional dos solos. Do ponto de vista 
da proporcionalidade, a directiva é um instrumento demasiado pesado para essa política, 
pelo que deverá ser suficiente uma estratégia temática de protecção do solo. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 89
Projecto de resolução legislativa, nº 2

2. Solicita uma pausa por um período a definir, a fim de elaborar a estratégia temática de 
protecção do solo destinada a oferecer aos Estados-Membros a possibilidade de 
elaborar ou melhorar a sua política dos solos. Após esse período, será possível 
estabelecer até que ponto uma directiva relativa à protecção dos solos é pertinente ou 
necessária. 

Or. nl

Justificação

É preferível prever uma pausa que permita aos Estados-Membros desenvolver a política dos 
solos do ponto de vista da estratégia temática de protecção do solo. Só numa segunda fase se 
poderá analisar a oportunidade ou a necessidade de uma directiva. Da presente proposta de 
directiva, podem, no entanto, deduzir-se factos importantes para a estratégia temática.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 90
Projecto de resolução legislativa, nº 2 bis (novo)

2 bis. Solicita igualmente que se incluam alguns sinais importantes da presente proposta 
de directiva sobre a protecção do solo na estratégia temática de protecção do solo;

Or. nl

Justificação

É preferível prever uma pausa que permita aos Estados-Membros desenvolver a política dos 
solos do ponto de vista da estratégia temática de protecção do solo. Só numa segunda fase se 
poderá analisar a oportunidade ou a necessidade de uma directiva. Da presente proposta de 
directiva, podem, no entanto, deduzir-se factos importantes para a estratégia temática.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 91
Título e citações

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro para a protecção do solo e altera a 
Directiva 2004/35/CE

Proposta de directiva do Conselho que 
estabelece um quadro para a protecção do 
solo e altera a Directiva 2004/35/CE

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)
O PARLAMENTO EUROPEU E O 
CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 1 do artigo 175.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, o 
n.º 2 do artigo 175.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão, Tendo em conta a proposta da Comissão,
Tendo em conta o parecer do Comité 
Económico e Social Europeu,

Tendo em conta o parecer do Parlamento 
Europeu e o parecer do Comité Económico 
e Social Europeu,

Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões,

Tendo em conta o parecer do Comité das 
Regiões,

Deliberando nos termos do procedimento 
previsto no artigo 251.º do Tratado4,
Considerando o seguinte: Considerando o seguinte:
4 […]

Or. de
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Justificação

Nos termos das modificações do Tratado de Nice, a utilização do processo de decisão nos 
termos do nº 2 do artigo 175º é necessária no caso de medidas relativas (...) à afectação dos 
solos. Na proposta de directiva em apreço, a afectação dos solos é abordada, nomeadamente, 
nos artigos 4º (medidas de precaução), 5º (impermeabilização), 6º e seguintes (dever de 
identificação das zonas de risco), 9º (prevenção da contaminação do solo) e 13º (reparação 
dos danos). Por isso, é imperativo utilizar o processo de decisão previsto para tal fim.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 92
Considerando 4

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho "Para 
uma estratégia temática de protecção do 
solo" identifica os oito principais processos 
de degradação aos quais estão expostos os 
solos na UE. Esses processos são a erosão, a 
diminuição da matéria orgânica, a 
contaminação, a salinização, a compactação, 
a perda de biodiversidade, a 
impermeabilização, os desabamentos de 
terras e as inundações. Os conhecimentos 
científicos actuais sobre a biodiversidade do 
solo e o seu comportamento são demasiado 
limitados para permitir o estabelecimento de 
disposições específicas na presente directiva 
destinadas à sua protecção. A prevenção e 
atenuação dos efeitos das inundações foram 
tratadas na proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à avaliação e gestão das inundações.

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho "Para 
uma estratégia temática de protecção do 
solo" identifica os nove principais processos 
de degradação aos quais estão expostos os 
solos na UE. Esses processos são a erosão, a 
diminuição da matéria orgânica, a 
contaminação, a salinização, a compactação, 
a perda de biodiversidade, a 
impermeabilização, a desertificação, os 
desabamentos de terras e as inundações. Os 
conhecimentos científicos actuais sobre a 
biodiversidade do solo e o seu 
comportamento são demasiado limitados 
para permitir o estabelecimento de 
disposições específicas na presente directiva 
destinadas à sua protecção. A prevenção e 
atenuação dos efeitos das inundações foram 
tratadas na proposta de Directiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à avaliação e gestão das inundações.

Or. en

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 93
Considerando 6

(6) A legislação comunitária - por exemplo 
nos domínios dos resíduos, produtos 

(6) A legislação comunitária - por exemplo 
nos domínios dos resíduos, produtos 
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químicos, prevenção e controlo da poluição 
industrial, alterações climáticas, água e 
agricultura e desenvolvimento rural -
estabelece algumas disposições sobre a 
protecção dos solos, mas estas não foram 
concebidas, nem são suficientes, para 
proteger todos os solos contra todos os 
processos de degradação. Por conseguinte, 
é necessário um quadro legislativo coerente 
e eficaz que estabeleça princípios e 
objectivos comuns que visem a protecção e 
utilização sustentável dos solos na 
Comunidade.

químicos, prevenção e controlo da poluição 
industrial, alterações climáticas, água e 
agricultura e desenvolvimento rural - já está 
a contribuir para a protecção dos solos e
pode complementar o quadro legislativo da 
presente directiva, estabelecendo princípios 
e objectivos comuns que visem a protecção e 
utilização sustentável dos solos na 
Comunidade. 

Or. en

Justificação

A utilização do solo e a sua protecção é também contemplada na legislação comunitária 
existente. Todos os actuais esforços no sentido de pôr em prática uma estratégia eficaz de 
gestão dos solos deveriam ser reconhecidos neste âmbito.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 94
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 5.º do Tratado. Em conformidade 
com o princípio da proporcionalidade 
enunciado no mesmo artigo, a presente 

(10) Dado que a degradação do solo pode 
provocar graves consequências no sector 
da protecção da natureza, protecção da água, 
segurança dos alimentos, alterações 
climáticas, agricultura e domínios de 
interesse comum, como a protecção da saúde 
humana, é necessário estabelecer objectivos 
comunitários no domínio da política do 
solo. Os Estados-Membros devem poder ser 
livres, neste domínio, de elaborar uma 
política própria. Este método de 
“coordenação aberta” constitui a base 
adequada para um ulterior 
desenvolvimento da política do solo na 
Europa. Conforme indicado na estratégia 
temática, será necessário solicitar aos 
Estados-Membros que adoptem medidas 
numa base nacional. Quando, após cinco 
anos, se verifique que o objectivo não foi 
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directiva não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos.

alcançado, a Comissão poderá propor 
medidas suplementares.

Or. nl

Justificação

A adopção de uma directiva não é adequada, dado que já existe toda uma série de normas em 
matéria de protecção do solo, como, por exemplo, a directiva-quadro “Água”, a directiva 
relativa aos nitratos e as medidas do pacote Natura 2000. O método da coordenação aberta é 
mais adequado, visto que, embora formulando objectivos comunitários, deixa uma maior 
liberdade aos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 95
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A revisão intervalar da política 
agrícola comum deveria estabelecer 
medidas-alvo para manter e melhorar a 
fertilidade do solo, o conteúdo em matérias 
orgânicas e a capacidade de fixação de 
carbono.

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 96
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 
abandonados, diminuindo assim o 
desaparecimento de zonas verdes. Nos casos 
em que se verifica a impermeabilização dos 

(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 
abandonados, diminuindo assim o 
desaparecimento de zonas verdes. Nos casos 
em que se verifica a impermeabilização dos 
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solos, os Estados-Membros deveriam prever 
técnicas de construção e drenagem que 
permitam a preservação do maior número 
possível de funções do solo.

solos, os Estados-Membros deveriam prever 
técnicas de construção e drenagem que 
permitam a preservação do maior número 
possível de funções do solo. A utilização de 
técnicas de construção e de produtos de 
revestimento especiais, amigos do 
ambiente, deveria ser incentivada nas zonas 
urbanas.

Or. en

Justificação

O revestimento nas zonas urbanas tem efeitos negativos; é por esse motivo que se deveriam 
utilizar as novas técnicas disponíveis amigas do ambiente, a fim de atenuar esses efeitos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 97
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 
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.

(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 
abandonados, diminuindo assim o 
desaparecimento de zonas verdes. Os 
Estados-Membros deveriam criar 
incentivos a fim de desenvolver o espaço 
industrial e urbano em sítios já utilizados 
para fins industriais e urbanos e deveriam 
limitar a utilização de zonas verdes. Os 
Estados-Membros deveriam também zelar 
por que os quadros regulamentares 
relativos ao ordenamento do território 
sejam favoráveis à reabilitação e prever o 
estabelecimento de processos de 
autorização de planificação rápida que 
tenham por objectivo a reparação do solo. 
Nos casos em que se verifica a 
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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.

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 98
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis)A fim de evitar a usura dos terrenos 
virgem, a erosão do solo e a redução 
das suas funções, o desenvolvimento do 
espaço industrial e urbano deveria, na 
medida do possível, realizar-se em sítios 
já afectados, no passado ou 
actualmente, pelo desenvolvimento 
industrial e urbano.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento do espaço urbano ou industrial não deveria, na medida do possível, 
envolver terras virgens, mas sítios onde já tenha havido actividade humana. Tal evitaria a 
usura das terras virgens e promoveria o saneamento dos sítios já afectados por actividades 
humanas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 99
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A acidificação dos solos é um 
problema importante em algumas regiões 
da Comunidade, que precisa de ser 
resolvido. É, portanto, necessário que os 
Estados-Membros tomem medidas 
adequadas para evitar que práticas 
inadequadas de utilização dos solos 
provoquem uma perda do pH do solo. Ao 
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mesmo tempo, as características dos solos 
que são naturalmente ácidos 
(nomeadamente, as turfeiras) ou 
constituem habitats naturais específicos 
não deveriam ser alteradas.

Or. en

Justificação

Dado que a acidificação dos solos constitui um problema importante nalgumas regiões da 
Comunidade, é conveniente tratá-lo no âmbito da presente directiva. É, portanto, necessário 
que os Estados-Membros tomem medidas adequadas, a fim de zelar por que práticas 
inadequadas de utilização dos solos não provoquem uma perda do pH dos solos. As 
características dos solos que são naturalmente ácidos (nomeadamente, as turfeiras) ou 
constituem habitats naturais específicos não deveriam ser alteradas.  

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 100
Considerando 14

(14) Uma política orientada e eficiente de 
protecção do solo deveria assentar no 
conhecimento dos locais em que se verifica 
uma situação de degradação. É um facto 
reconhecido que determinados processos de 
degradação, como a erosão, a diminuição da 
matéria orgânica, a compactação, a 
salinização e os desabamentos de terras, se 
verificam apenas em zonas específicas 
sujeitas a um maior risco de ocorrência 
desses processos. É portanto necessário 
identificar essas zonas de risco.

(14) Uma política orientada e eficiente de 
protecção do solo deveria assentar no 
conhecimento dos locais em que se verifica 
uma situação de degradação. É um facto 
reconhecido que determinados processos de 
degradação, como a erosão, a diminuição da 
matéria orgânica, a compactação, a 
salinização, a acidificação e os 
desabamentos de terras, se verificam apenas 
em zonas específicas sujeitas a um maior 
risco de ocorrência desses processos. É 
portanto necessário identificar essas zonas 
de risco.

Or. en

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 101
Considerando 17

(17) As acções a desenvolver devem ser da 
responsabilidade dos Estados-Membros, ao 

(17) As acções a desenvolver devem ser da 
responsabilidade dos Estados-Membros, ao 
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nível mais adequado, com base no 
estabelecimento de objectivos de redução 
dos riscos e de programas de medidas para 
atingir esses objectivos.

nível mais adequado, com base no 
estabelecimento de objectivos de redução 
dos riscos e de programas de medidas para 
atingir esses objectivos. Estas medidas 
devem ter plenamente em conta a 
realização dos objectivos previstos nas 
Directivas 1999/31/CE e 1996/61/CE.

Or. de

Justificação

Ambas as directivas já têm em conta alguns aspectos da protecção dos solos. Convém evitar 
duplas regulamentações ou procedimentos adicionais para instalações já aprovadas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 102
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) Um grande número de directivas 
europeias influencia a utilização dos solos 
e o ordenamento territorial. Trata-se, 
nomeadamente, da directiva relativa às 
aves e aos habitats, da directiva-quadro 
“Água”, com as respectivas directivas 
filhas, da directiva relativa aos nitratos e 
das directivas relativas à poluição sonora e 
à qualidade do ar. Os responsáveis locais e 
regionais devem, cada vez mais, ter em 
conta as directivas europeias. As directivas 
muitas vezes não estão bem coordenadas, o 
que dá lugar a objectivos por vezes 
contraditórios e a obrigações de 
informação sempre diferentes. Ainda que o 
valor das directivas europeias seja 
indiscutível, elas retiram aos responsáveis 
locais e regionais a possibilidade de 
estabelecer as suas próprias prioridades. 
Seria preferível que as normativas 
europeias deixassem à política local e 
regional um maior espaço para as suas 
prioridades. Para tal, é necessário um 
quadro global que reúna a utilização do 
solo e o ordenamento territorial. Esse 
quadro deve harmonizar as obrigações de 
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informação e oferecer aos 
Estados-Membros a possibilidade de 
estabelecer as suas próprias prioridades, 
desde que não se lesem outros países e se 
consiga alcançar os objectivos previstos.

Or. nl

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 103
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 suster a desertificação, que resulta de 
processos de degradação concorrentes, e a 
perda de biodiversidade e do teor de 
substâncias orgânicas 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 e 
das disposições comunitárias existentes no 
domínio do ambiente.

Or. de

Justificação

A manutenção do teor do solo em húmus constitui uma medida importante contra a erosão e 
a desertificação. A reintrodução de substâncias orgânicas através da utilização de produtos 
para melhoramento dos solos pode, de uma forma sustentável, reforçar a estrutura do solo.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 104
Considerando 21 bis (novo)

(21 bis) Os Estados-Membros deveriam 
tomar medidas para promover o 
desenvolvimento de garantias adequadas 
ou de outros instrumentos de segurança 
financeira e de mercados para cobrir 
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efectivamente as obrigações em matéria de 
reparação ao abrigo da presente directiva. 

Or. en

Justificação

Uma das razões que, até agora, impediram não só a reparação dos danos, mas também o 
desenvolvimento de uma indústria de reparação, é a ausência de envolvimento do sector 
bancário e segurador no financiamento da reparação dos danos. O desenvolvimento deste 
sector promoveria as actividades de reparação dos danos, o que traria benefícios para o 
ambiente.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 105
Considerando 22

(22) A fim de conseguir impedir e limitar os 
riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes da contaminação dos solos, os 
Estados-Membros deveriam identificar os 
sítios que, de acordo com a sua avaliação, 
representam um risco significativo neste 
domínio. Tendo em conta o número de sítios 
que serão provavelmente contaminados, a 
sua identificação exige uma abordagem 
sistemática por etapas. É necessário um 
calendário para o acompanhamento dos 
progressos realizados na identificação dos 
sítios contaminados.

(22) A fim de conseguir impedir e limitar os 
riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes da contaminação dos solos, os 
Estados-Membros deveriam identificar os 
sítios que, de acordo com a sua avaliação, 
representam um risco significativo neste 
domínio. Tendo em conta o número de sítios 
que serão provavelmente contaminados, a 
sua identificação exige uma abordagem 
sistemática. É necessário um calendário para 
o acompanhamento dos progressos 
realizados na identificação dos sítios 
contaminados.

Or. en

Justificação

Uma abordagem por etapas refere-se a uma abordagem clássica que implica as seguintes 
etapas: (i) estabelecimento de uma lista dos sítios potencialmente contaminados com um 
esquema de prioridades; (ii) nova análise de todos os sítios com uma indicação clara dos 
sítios prioritários que devem ser despoluídos em primeiro lugar. A experiência de vários 
Estados-Membros demonstra que este método nem sempre é o mais eficaz. Revelou-se ser 
muito mais eficaz procurar forças motoras (como, por exemplo, a transferência de terras, as 
licenças de construção, etc.) que permitam aos proprietários ou aos utilizadores de terras 
verificar se foi efectuada uma “actividade de risco” nas suas terras.  
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 106
Considerando 23

(23) Com vista a apoiar o trabalho de 
identificação dos sítios contaminados e a 
garantir uma abordagem comum, é 
necessário estabelecer uma lista comum de 
actividades com um potencial significativo
de contaminação do solo. Essa lista comum
de actividades com um potencial 
potencialmente poluentes do solo pode ser 
complementada por outras listas mais 
abrangentes adoptadas a nível nacional.

(23) Com vista a apoiar o trabalho de 
identificação dos sítios contaminados e a 
garantir uma abordagem comum, é oportuno 
estabelecer uma lista comum de actividades 
com um potencial elevado de contaminação 
do solo. Essa lista comum pode ser 
complementada pelos Estados-Membros por 
outras listas mais abrangentes adoptadas a 
nível nacional.

Or. en

Justificação

A necessidade da lista comum proposta suscita algumas dúvidas. Pode ser útil dispor de uma 
lista indicativa e de uma plataforma de intercâmbio de informações entre os 
Estados-Membros sobre as actividades que sejam muito susceptíveis de provocar a 
contaminação dos solos. Este método oferece mais flexibilidade para os Estados-Membros de 
duas formas: (i) os Estados-Membros podem concentrar a sua atenção nas actividades que 
apresentem um interesse para si; (ii) quando a investigação dos solos revelar que uma 
determinada actividade apresenta possibilidades de contaminação mais baixas do que as 
avaliadas, ela poderá ser suprimida da lista, o que será impossível se se tratar de uma lista 
obrigatória que figure num anexo da directiva.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 107
Considerando 24

(24) A identificação dos sítios contaminados 
deveria ser registada num inventário 
nacional de sítios contaminados a 
actualizar regularmente e a disponibilizar
para consulta pública. Deveriam também ser 
tidos em conta esforços anteriores e em 
curso desenvolvidos pelos Estados-Membros 
para a identificação de sítios contaminados.

(24) A identificação dos sítios contaminados 
deveria ser disponibilizada para consulta 
pública. Deveriam também ser tidos em 
conta esforços anteriores e em curso 
desenvolvidos pelos Estados-Membros para 
a identificação de sítios contaminados.

Or. en
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Justificação

É claro que as informações sobre os sítios contaminados devem ser colocadas à disposição 
do público, mas a necessidade de um “inventário nacional de sítios contaminados” é 
questionável. Em vários Estados-Membros, a responsabilidade das políticas ambientais cabe 
às regiões e não ao Estado. Qualquer forma de registo parece ser adequada para responder 
a esta necessidade, quer se chame “inventário de sítios contaminados” quer não.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 108
Considerando 25

(25) A fim de contribuir para uma 
identificação rápida dos sítios contaminados, 
o proprietário ou potencial comprador de um 
sítio em que, de acordo com os registos 
oficiais, como registos ou cadastros 
nacionais, decorreu ou decorre uma 
actividade poluente do solo deveria, antes da 
conclusão da transacção, apresentar 
informação relevante sobre o estado do solo 
à autoridade competente e à outra parte na 
transacção. A disponibilização dessa 
informação no momento em que estiver a ser 
planeada uma transacção de terrenos 
contribuirá para acelerar a conclusão do 
inventário de sítios contaminados. O 
potencial comprador ficará também ciente 
do estado do solo, o que lhe permitirá 
decidir com conhecimento de causa.

(25) A fim de contribuir para uma 
identificação rápida dos sítios contaminados, 
o proprietário ou potencial comprador de um 
sítio em que decorreu ou decorre uma 
actividade poluente do solo deveria, antes da 
conclusão da transacção, apresentar 
informação relevante sobre o estado do solo 
à autoridade competente e à outra parte na 
transacção. A disponibilização dessa 
informação no momento em que estiver a ser 
planeada uma transacção de terrenos 
contribuirá para acelerar a conclusão do 
inventário de sítios contaminados. O 
potencial comprador ficará também ciente 
do estado do solo, o que lhe permitirá 
decidir com conhecimento de causa.

Or. en

Justificação

Mesmo que não haja informação no documento oficial (nomeadamente, no caso de descargas 
ilegais), as informações sobre a qualidade do solo são muito importantes para o comprador 
das terras. Quando o vendedor tem conhecimento de uma tal actividade (ilegal), deve 
informar o comprador acerca desta situação

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 109
Considerando 26
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(26) Tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, os Estados-Membros 
deveriam assegurar que sejam desenvolvidas 
acções de reparação dos danos nos sítios 
contaminados identificados no seu território 
nacional.

(26) Tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, os Estados-Membros 
deveriam assegurar que sejam desenvolvidas 
acções de reparação dos danos nos sítios 
contaminados identificados no seu território 
nacional. Os Estados-Membros deveriam 
incluir, nos seus regimes de 
responsabilidade nacionais, os meios para 
estabelecer os casos em que a 
responsabilidade do financiamento da 
reparação dos danos deve, integral ou 
parcialmente, ser transferida de uma 
pessoa potencialmente responsável para 
outra..

Or. en

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 110
Considerando 26

(26) Tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, os Estados-Membros 
deveriam assegurar que sejam desenvolvidas 
acções de reparação dos danos nos sítios 
contaminados identificados no seu território 
nacional.

(26) Tendo em conta o princípio do 
poluidor-pagador, os Estados-Membros 
deveriam assegurar que sejam desenvolvidas 
acções de reparação dos danos nos sítios 
contaminados identificados no seu território.

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, o poder de legislar sobre os solos cabe às autoridades 
regionais e não à autoridade nacional. 

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 111
Considerando 27

(27) Deveria ser estabelecida uma estratégia 
nacional de reparação dos danos, em 
particular para fins de definição dos 
objectivos de reparação e da ordem de 

(27) Deveria ser estabelecida uma estratégia 
de reparação dos danos, em particular para 
fins de definição dos objectivos de reparação 
e da ordem de prioridades dos sítios a serem 
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prioridades dos sítios a serem objecto dessa 
reparação de danos.

objecto dessa reparação de danos.

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, o poder de legislar sobre os solos cabe às autoridades 
regionais e não à autoridade nacional.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 112
Considerando 28

(28) Nos sítios contaminados em que o 
poluidor não possa ser encontrado, não 
possa ser responsabilizado pela poluição ao 
abrigo da legislação comunitária ou nacional 
ou não possa ser obrigado a assumir os 
custos da reparação dos danos, também 
conhecidos como sítios órfãos, a 
responsabilidade pela redução dos riscos 
para a saúde humana e o ambiente deveria 
caber aos Estados-Membros. Com esse fim 
em vista, os Estados-Membros deveriam 
criar mecanismos de financiamento 
específicos destinados a garantir uma fonte 
financeira duradoura para a reparação dos 
danos nesses sítios

(28) Nos sítios contaminados em que o 
poluidor não possa ser encontrado, não 
possa ser responsabilizado pela poluição ao 
abrigo da legislação comunitária ou nacional 
ou não possa ser obrigado a assumir os 
custos da reparação dos danos, também 
conhecidos como sítios órfãos, os 
Estados-Membros deveriam criar 
instrumentos para a redução dos riscos para 
a saúde humana e o ambiente. Com esse fim 
em vista, os Estados-Membros deveriam 
criar mecanismos de financiamento 
específicos destinados a garantir uma fonte 
financeira duradoura para a reparação dos 
danos nesses sítios

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, não é o poluidor, mas o proprietário ou o utilizador das terras 
que tem o dever de reparar os danos, a não ser que o proprietário ou o utilizador possam 
provar que satisfazem um determinado número de exigências. Ainda que o responsável não 
possa ser encontrado ou não possa ser obrigado a pagar os custos da reparação dos danos, o 
sítio em questão não é um sítio órfão. É por esse motivo que os Estados-Membros deveriam 
ser autorizados a impor ao proprietário o dever de proceder à reparação dos danos.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 113
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Esta directiva não tem incidências 
no orçamento comunitário. Não serão 
criados novos fundos comunitários para a 
aplicação das medidas prescritas na 
directiva.

Or. de

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 114
Considerando 29

(29) A Directiva 2004/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de Abril de 2004, relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos 
ambientais1 estabelece que, no que diz 
respeito a sítios órfãos, as autoridades 
competentes podem tomar medidas de 
reparação, como último recurso. A referida 
directiva deveria, por conseguinte, ser 
alterada a fim de a alinhar com as 
obrigações relativas a reparação dos danos 
estabelecidas na presente directiva. 

Suprimido

1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56 

Or. en

Justificação

Não é necessário modificar a Directiva 2004/35/CE, que trata dos “danos que afectam os 
solos” causados após Abril de 2007. A modificação da directiva teria um impacto muito 
maior do que esta possibilidade de “último recurso” para os sítios órfãos. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 115
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório



PE 390.761v03-00 18/138 AM\685115PT.doc

PT

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 visa estabelecer um 
quadro regulamentar de protecção do solo e 
de preservação das suas funções, assim 
como, com base no princípio da precaução, 
prevenir a degradação da qualidade do solo 
e atenuar as suas consequências. Este 
quadro deve contribuir para desempenhar 
qualquer uma das seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais 
ou para a sua criação:

Or. de

Justificação

O nº 1 do artigo 1º está formulado de uma maneira demasiado genérica para poder garantir 
que as autoridades nacionais possam cumprir as suas obrigações no que respeita ao papel 
central da política dos solos. É por essa razão que se impõe escolher uma formulação que 
tenha directamente a ver com o princípio da precaução. 

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 116
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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 utilização sustentável do solo como 
recurso não renovável e como plataforma 
para a realização das seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais:

Or. de

Justificação

Deveria ter-se em conta a utilização industrial nas funções do solo.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 117

Suprimida por razões técnicas.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 118
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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

Or. en

Justificação

É importante salientar que os solos constituem, em si mesmos, um ecossistema que deve ser 
protegido enquanto tal. A capacidade de absorção dos solos, nomeadamente a sua 
capacidade para neutralizar a acidificação, é uma importante função dos solos. Se estes não 
forem suficientemente protegidos e se se perder a capacidade de absorção, tal provocará a 
perda de nutrientes, danos para os microrganismos e para as raízes, assim como para os 
lençóis freáticos. 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 119
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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

Or. de

Justificação

É oportuno estabelecer um equilíbrio entre as funções naturais do solo e as funções de 
exploração. É, nomeadamente, oportuno referir a exploração pública e a exploração 
económica. A expressão “depósito de matérias-primas” é mais adequada, dado não se poder 
simplesmente orientar as medidas por uma disponibilidade natural das matérias-primas.
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 120
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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, na sua capacidade 
enquanto ecossistema, de reforço da 
qualidade do solo degradado e de 
preservação e reparação do solo e da 
capacidade relativa do solo para 
desempenhar qualquer uma das seguintes 
funções ambientais, económicas, sociais e 
culturais, garantindo simultaneamente uma 
utilização sustentável do solo:

Or. en

Justificação

É importante salientar que o solo constitui um ecossistema que deve ser protegido. A 
referência específica a uma utilização sustentável do solo visa salientar que as funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais - principais objectivos da presente directiva - não 
deveriam estar em contradição com uma utilização sustentável do solo.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 121
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica o objectivo da directiva.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey e Glenis Willmott

Alteração 122
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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 
que, levando em consideração as tradições 
nacionais e políticas dos Estados-Membros, 
visa a protecção do solo e a preservação da 
capacidade do solo para desempenhar 
qualquer uma das seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais:

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta o princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Glenis Willmott

Alteração 123
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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, 
reconhecendo embora que a série de 
funções aplicáveis em casos específicos 
depende da localização e da anterior 
utilização do solo:

Or. en

Justificação

O solo não manifesta todas as suas funções potenciais em cada localização, nem é adequado 
que assim seja. Por exemplo, o “aterro”, que constitui, muitas vezes, a plataforma de 
desenvolvimento industrial, exige uma funcionalidade diferente da de um solo agrícola. A 
alteração especifica que as funcionalidades do solo num local definido, segundo a 
abordagem baseada no risco, são, de preferência, as que são importantes para a sua 
utilização específica e não toda a série de funcionalidades.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 124
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório

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, o qual deve ser 
considerado, paralelamente à água, um 
bem comum da humanidade, e de 
preservação da capacidade do solo para 
desempenhar qualquer uma das seguintes 
funções ambientais, económicas, sociais e 
culturais:

Or. it

Justificação

A preservação do solo e as medidas para combater a sua degradação, paralelamente às 
políticas de protecção dos recursos hídricos do planeta, devem ser tratadas pelos 
Estados-Membros considerando o solo um bem comum da humanidade a transmitir às 
futuras gerações, conforme já foi estabelecido pelo Parlamento Europeu numa recente 
resolução.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 125
Artigo 1, nº 1, parágrafo introdutório bis (novo)

Nos termos da presente directiva, o solo 
preenche as seguintes funções:
1bis. Funções naturais:

Or. en

Justificação

Reclassificação das funções do solo de acordo com o artigo 1º do Protocolo sobre a 
Protecção dos Solos da Convenção Alpina. Deveria ser estabelecido um equilíbrio entre as 
funções naturais do solo e as funções utilitárias.

A multifuncionalidade no que respeita à protecção dos solos só pode ser conservada através 
de restrições autorizadas no que respeita à utilização das terras, dado que qualquer 
utilização do solo lesará outras funções. Em particular, as zonas reservadas a actividades 
industriais e económicas devem ser referidas como funções do solo (nº 3 bis). Além disso, a 
expressão “depósito de matérias-primas" é mais adequada.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 126
Artigo 1, nº 1, alínea -a bis) (nova)

- a) Base para a vida e habitat para 
animais, plantas e organismos do solo;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Hoppenstedt à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 127
Artigo 1, nº 1, alínea -a bis) (nova)

- a) Base para a vida e diversidade 
biológica;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Haug à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 128
Artigo 1, nº 1, alínea a)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 bis (novo) do artigo 1º.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 129
Artigo 1, nº 1, alínea a)

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

a) Base da vida, habitat para animais e 
plantas e base da biodiversidade;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Krahmer à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 130
Artigo 1, nº 1, alínea a)

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

a) Produção de biomassa;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 131
Artigo 1, nº 1, alínea b)

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

b) Armazenamento, filtragem e 
transformação;

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 bis (novo) do artigo 1º.
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 132
Artigo 1, nº 1, alínea b)

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

b) Armazenamento, utilização de um 
sistema tampão, filtragem e transformação 
de nutrientes, ocorrência natural de 
substâncias e água; infiltração de água da 
chuva e enchimento dos reservatórios de 
água subterrânea;

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 133
Artigo 1, nº 1, alínea b)

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

b) Armazenamento, filtragem, agindo como 
um tampão, neutralização da acidificação e 
transformação de nutrientes, substâncias e 
água, e, consequentemente, contribuição 
para uma boa qualidade das águas 
subterrâneas e de superfície; redução da 
possibilidade de inundações extremas;

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 134
Artigo 1, nº 1, alínea b)

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

b) Armazenamento, filtragem e 
transformação de nutrientes, substâncias e 
água, assim como preservação dos recursos 
de águas subterrâneas;

Or. en
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Justificação

A preservação dos solos está estritamente ligada à preservação dos recursos de águas 
subterrâneas (em coordenação com a Directiva 2006/118/CE). Na natureza, a produção dos 
sedimentos é uma função de importância vital para a vida e a dinâmica natural da crosta 
terrestre; pode desempenhar um papel fundamental na luta contra a erosão das costas, sendo 
simultaneamente um material económico precioso (fonte de areia, de gravilha e de outros 
materiais) e um recurso importante para a agricultura (depósitos aluviais férteis).

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Parish

Alteração 135
Artigo 1, nº 1, alínea c)

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

c) Base para a vida e habitat para animais, 
plantas e organismos do solo;

Or. de

Justificação

A protecção da biodiversidade do solo não deveria ser objecto de uma directiva-quadro 
vinculativa, sobretudo porque, até hoje, não dispomos de dados científicos suficientes sobre a 
biodiversidade do solo e a sua transformação devido a causas naturais ou antrópicas. As 
consequências desta protecção não podem, portanto, ser bem avaliadas, não sendo possível 
um controlo fiável. Em vez disso, é oportuno proteger o solo enquanto base para a vida e 
habitat para a fauna, a flora e os organismos do solo.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 136
Artigo 1, nº 1, alínea c)

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

c) Base para a produção de biomassa na 
agricultura e na silvicultura;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Krahmer à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 137
Artigo 1, nº 1, alínea d)

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 bis (novo) do artigo 1º.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 138
Artigo 1, nº 1, alínea d)

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

d) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas, inclusive para 
cidades e infra-estruturas, assim como para 
outras utilizações económicas e públicas;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Hoppenstedt à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 139
Artigo 1, nº 1, alínea d)

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

d) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas, inclusive para as 
cidades e as infra-estruturas;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Krahmer à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.



PE 390.761v03-00 28/138 AM\685115PT.doc

PT

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 140
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; Suprimido

Or. en

Justificação

Cf. justificação da alteração Seeber à parte introdutória do nº 1 bis (novo) do artigo 1º.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 141
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; e) Depósito de matérias-primas e local para 
o transporte, aprovisionamento e 
eliminação de resíduos e outras utilizações 
industriais, económicas e públicas;

Or. de

Justificação

Cf. justificação da alteração Krahmer à parte introdutória do nº 1 do artigo 1º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 142
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; e) Exploração de depósitos de 
matérias-primas;

Or. de

Justificação

A degradação da qualidade do solo unicamente devido a razões naturais não deveria 
inserir-se no âmbito de aplicação da directiva, dado que, em inúmeros caos, os 
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Estados-Membros não têm possibilidade de intervir. O ponto de partida deveria ser a 
actividade humana, tendo complementarmente em conta as causas naturais. As medidas 
deveriam limitar-se estritamente às utilizações futuras autorizadas e não incluirão todo o tipo 
de utilização.

Alteração apresentada por Peter Liese e Hartmut Nassauer

Alteração 143
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; e) Exploração de depósitos de 
matérias-primas;

Or. de

Justificação

A função “fonte de matérias-primas” referida na alínea e) do nº 1 do artigo 1º dá azo a 
confusões. A expressão “depósitos de matérias-primas” é mais adequada. Além disso, as 
medidas não podem orientar-se unicamente pela presença natural das matérias-primas, 
devendo ter-se também em conta a exploração pelo homem dos depósitos de matérias-primas. 
(Liese)

Clarificação das funções de protecção do solo: A expressão “fonte de matérias-primas” 
presta-se a confusões; as funções económicas e sociais referidas na frase introdutória devem 
ser igualmente referidas na enumeração (cf. Lei alemã sobre a protecção do solo, parágrafo 
3 do nº 2 do artigo 2º). (Nassauer) 

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 144
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; e) Jazida de matérias-primas;

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Haug ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 145
Artigo 1, nº 1, alínea e)

e) Fonte de matérias-primas; e) Jazida de matérias-primas;

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Hoppenstedt ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 146
Artigo 1, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis) Locais destinados à urbanização e à 
recreação;

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Nassauer ao artigo 1º, nº 1, alínea a) (nova).

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 147
Artigo 1, nº 1, alínea e ter) (nova)

e ter) Locais destinados a utilizações 
agrícolas e florestais;

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Nassauer ao artigo 1º, nº 1, alínea a) (nova).
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Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 148
Artigo 1, nº 1, alínea e quater) (nova)

e quater) Locais destinados a outras 
utilizações industriais e públicas, os 
transportes, o abastecimento e a extracção;

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Nassauer ao artigo 1º, nº 1, alínea a) (nova).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 149
Artigo 1, nº 1, parágrafo 1 ter (novo)

g) Conservação do património geológico e 
arqueológico.

1 ter. Conservação do património geológico 
e arqueológico.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Seeber ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória bis (nova).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 150
Artigo 1, nº 1, parágrafo 1 quater (novo)

1 quater. Funções de utilização:
a) Jazida de matérias-primas e local para 
outras utilizações industriais, económicas e 
públicas, transportes, abastecimento e 
distribuição e eliminação de águas usadas e 
de resíduos ;
b) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas;
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c) Produção de biomassa, incluindo na 
agricultura e silvicultura;

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Seeber ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória bis (nova).

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 151
Artigo 1, nº 1, alínea g)

g) Conservação do património geológico e 
arqueológico.

g) Conservação do património geológico, 
cultural e arqueológico.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Prodi/Guidoni ao artigo 1º, nº 1, alínea b).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 152
Artigo 1, nº 1, alínea g)

g) Conservação do património geológico e 
arqueológico.

g) Conservação do património geológico, 
geomorfológico e arqueológico.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Seeber ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 153
Artigo 1, nº 1, alínea g)

g) Conservação do património geológico e g) Conservação do património geológico, 
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arqueológico. geomorfológico e arqueológico.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Krahmer ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 154
Artigo 1, nº 1, alínea g bis) (nova)

g bis) Locais destinados a utilizações 
públicas e económicas

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Haug ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 155
Artigo 1, nº 1, alínea g bis) (nova)

g bis) fonte de sedimentos.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Prodi/Sacconi ao artigo 1º, nº 1, alínea b).

Alteração apresentada por Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 156
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para esse fim, há que definir, com a 
contribuição e o consenso de todos os 
Estados-Membros, indicadores de 
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qualidade do solo comuns a nível europeu, 
aptos a assegurar o controlo e a 
manutenção das suas funções ambientais 
no ciclo climático.

Or. it

Justificação

Os Estados-Membros deveriam contribuir, no respeito pelo princípio de subsidiariedade, 
para a definição, ao nível europeu, de índices de qualidade comuns como índices de 
edificabilidade ou não edificabilidade capazes de permitir uma defesa comum das 
características podológicas e orgânicas e de apoiar uma política eficaz de defesa e 
atenuação das alterações climáticas. 

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 157
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas que visam evitar, na medida do 
possível, a alteração duradoura, grave e 
considerável das funções naturais dos solo 
em consequência das actividades humanas 
ou zelar para que os efeitos que sejam 
inevitáveis sejam reduzidos ao máximo, ou 
ainda fazer com que, após a sua utilização, 
seja viabilizado um estado que permita uma 
outra função do solo. 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 adaptado à sua 
utilização.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Krahmer ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Parish

Alteração 158
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção e de redução dos
processos  duradouros e consideráveis de 
degradação do estado do solo 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 com a 
sua utilização actual e a sua utilização futura 
aprovada. Aquando da adopção das 
medidas, as funções mencionadas devem 
ser ponderadas, umas em relação às outras.

Or. de

Justificação

Além da prevenção dos processos de degradação do solo, prevê-se que a sua redução seja 
igualmente objecto da directiva, uma vez que, em muitos casos, a prevenção não é possível ou 
exigiria esforços desproporcionados. Por outro lado, apenas as degradações duradouras e 
significativas serão tomadas em consideração, para que as autoridades competentes dos 
Estados-Membros não sejam forçadas a enfrentar uma carga de trabalho supérflua 
resultante da execução de tarefas de menor importância.

São excluídas as causas naturais sobretudo pelo facto de, em muitos casos, os custos serem 
incalculáveis ou de não haver possibilidade de intervenção

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 159
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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 

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solos causados por uma vasta 
gama de actividades humanas, que afectam 
consideravelmente a capacidade do solo 
para o desempenho dessas funções, sem 



PE 390.761v03-00 36/138 AM\685115PT.doc

PT

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.

deixar de ter em conta as causas naturais. 
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.

Or. de

Justificação

A degradação da qualidade do solo unicamente devido a razões naturais não deveria estar 
incluída no âmbito de aplicação da directiva. O ponto de partida deveria ser a actividade 
humana, tendo complementarmente em conta as causas naturais.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 160
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo causados por uma vasta 
gama de actividades humanas, que reduzem 
a capacidade do solo para o desempenho 
dessas funções, sem deixar de ter em conta 
as causas naturais. 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.

Or. de

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Haug ao artigo 1º, nº 1, parte introdutória.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 161
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

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 
afectam 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.

Or. de

Justificação

A degradação da qualidade do solo unicamente devido a razões naturais não deveria estar 
incluída no âmbito de aplicação da directiva. O ponto de partida deveria ser a actividade 
humana, tendo complementarmente em conta as causas naturais.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 162
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo causados por uma vasta 
gama de actividades humanas, que afectam 
consideravelmente a capacidade do solo 
para o desempenho dessas funções, sem 
deixar de ter em conta as causas naturais. 
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.
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Or. de

Justificação

O objectivo do artigo 1º deveria ser abrangido pelo âmbito de aplicação da Directiva 
2004/35/CE relativa à responsabilidade ambiental. A tradução literal alemã da expressão 
"approved future use" ("zugelassene künftige Nutzung") não foi retomada na presente 
directiva, o que faz recear que qualquer futura modificação da utilização dos solos seja 
doravante tomada em consideração, com os respectivos custos recorrentes de reparação dos 
danos. Assim, propõe-se que seja retomada a tradução alemã que figurava na directiva 
relativa à responsabilidade ambiental ("zugelassene künftige Nutzung").

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 163
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo causados por uma vasta 
gama de actividades humanas, que afectam
a capacidade do solo para o desempenho 
dessas funções, sem deixar de ter em conta 
as causas naturais. 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.

Or. de

Justificação

A degradação da qualidade do solo unicamente devido a razões naturais não deveria estar 
incluída no âmbito de aplicação da directiva, dado que, em inúmeros caos, os 
Estados-Membros não têm possibilidade de intervir. O ponto de partida deveria ser a 
actividade humana, tendo complementarmente em conta as causas naturais. As medidas 
deveriam limitar-se estritamente às utilizações futuras autorizadas, sem incluir todo o tipo de 
utilização.
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Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 164
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos 
duradouros, graves e consideráveis de 
degradação do solo causados por uma vasta 
gama de actividades humanas, que reduzem 
a capacidade do solo para o desempenho 
dessas funções, sem deixar de ter em conta 
as causas naturais. 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.

Or. de

Justificação

Nem sempre é possível que todas as funções do solo se cumpram simultaneamente. Uma 
determinada função de utilização pode excluir temporariamente uma outra. O carácter 
permanente e significativo do processo de degradação dos solos constitui um factor decisivo 
para estabelecer a necessidade das medidas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 165
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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 

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo 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. As medidas devem ser 
proporcionadas e adequadas e devem 
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utilização futura aprovada. respeitar o direito fundamental à 
propriedade.

Or. de

Justificação

O texto proposto no segundo parágrafo está em conformidade com as directivas em vigor. A 
presente directiva deveria concentrar-se nos problemas causados pelo homem, uma vez que 
só é possível influir de forma limitada nas causa naturais.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 166
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

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 concentrações de fundo próximo 
de zero ou natural.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração Breyer/Musacchio/Guidoni ao artigo 1º, nº 1, parte 
introdutória.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij

Alteração 167
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo, tanto dos que ocorrem 

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 
degradação do solo, tanto dos que ocorrem 
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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.

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 melhoria da qualidade de 
solos degradados de modo a alcançarem um 
nível de funcionalidade consistente com a 
sua utilização actual e a sua utilização futura 
aprovada.

Or. en

Justificação

A fim de evitar tentativas irrealistas visando atingir um nível de restauração do solo que 
existia antes de o mesmo ser cultivado ou até mesmo do início da civilização e de assegurar 
que serão fixadas normas objectivas a níveis equiparáveis em todos os Estados-Membros.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 168
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção e de controlo 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.

Or. en

Justificação

Ao fixar o âmbito de aplicação da directiva, deveria evitar-se, na formulação do artigo 1º, a 
falsa impressão de que, em todos os casos, é sempre possível impedir os processos de 
degradação do solo. Deveria ter-se em conta na directiva que, em muitos casos, na melhor 
das hipóteses, os processos de degradação do solo podem ser controlados.
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Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 169
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção e de controlo 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.

Or. en

Justificação

Ao fixar o âmbito de aplicação da directiva, deveria evitar-se, na formulação do artigo 1º, a 
falsa impressão de que, em todos os casos, é sempre possível impedir os processos de 
degradação do solo. Deveria ter-se em conta na directiva que, em muitos casos, na melhor 
das hipóteses, os processos de degradação do solo podem ser controlados.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 170
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

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 

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 
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utilização futura aprovada. futura utilização sustentável aprovada.

Or. en

Justificação

Clarificação do objectivo de uma utilização sustentável do solo.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Glenis Willmott

Alteração 171
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

As medidas de prevenção, atenuação, 
reabilitação e reparação dos danos são 
obrigatórias apenas quando sigam respeito 
a problemas transfronteiriços.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta o princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 172
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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 nº 1, com exclusão das 
águas e leitos subterrâneos conforme 
definidos no ponto 2 do artigo 2° da 
Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. de

Justificação

1. Introduz-se uma referência funcional à protecção do solo.



PE 390.761v03-00 44/138 AM\685115PT.doc

PT

2. Os leitos são cobertos pelo domínio de regulamentação da directiva-quadro relativa à 
água e, por isso, também devem ser abrangidos pela cláusula de excepção.

3. Há que evitar as sobreposições e contradições de disposições jurídicas e estabelecer uma 
delimitação clara em relação às directivas em vigor.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug e Anja Weisgerber

Alteração 173
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e a 
superfície, incluindo os elementos líquidos 
(solução do solo) e os elementos gasosos 
(atmosfera do solo), com exclusão das águas 
subterrâneas conforme definidas no ponto 2 
do artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e dos
leitos subterrâneos.

Or. de

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva deveria incluir também na noção de solo os seus 
elementos gasosos (atmosfera do solo) e os seus elementos líquidos (solução do solo), a fim 
de evitar lacunas regulamentares e problemas de delimitação (nomeadamente em relação à 
directiva-quadro relativa à água (Directiva 2000/60/CE) (JO L 327 de 22.12.2000, p.1). 
(Ulmer e Jeggle)

Uma definição completa do solo apenas é possível se se especificar que a noção de solo 
inclui igualmente os seus elementos líquidos e gasosos. (Haug)

Cumpre especificar no âmbito de aplicação da directiva que a noção de solo abrange 
também os seus elementos líquidos (solução do solo), que não são abrangidos pela 
directiva-quadro relativa à água, a fim de evitar lacunas regulamentares e problemas de 
delimitação. O mesmo aplica-se aos elementos gasosos do solo (atmosfera do solo), que até 
agora não são regulados pelo direito europeu. Especifica-se ainda que os leitos subterrâneos 
são abrangidos pelas disposições da directiva-quadro relativa à água.  (Weisberger/Ulmer)
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 174
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. A presente directiva é aplicável ao solo
conforme definido no artigo 2º. As águas 
subterrâneas conforme definidas nos pontos
2 e 11 do artigo 2° da Directiva 2000/60/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho são 
abrangidas pela Directiva 2006/118/CE.

Or. en

Justificação

O solo, que forma a camada superior da crosta terrestre situada entre o substrato rochoso e 
a superfície, não pode ser privado do contacto com as águas subterrâneas, que fazem parte 
dos poros da contextura do solo: por esta razão, não é possível excluir totalmente as águas 
subterrâneas da directiva, mas há que estabelecer uma relação clara com a legislação 
comunitária existente.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 175
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e a 
superfície, incluindo os elementos líquidos 
(solução do solo) e os elementos gasosos 
(atmosfera do solo), com exclusão das águas 
subterrâneas conforme definidas no ponto 2 
do artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. de

Justificação

Cumpre especificar no âmbito de aplicação da directiva que a noção de solo abrange 
também os seus elementos líquidos (solução do solo), que não são abrangidos pela 
directiva-quadro relativa à água, a fim de evitar lacunas regulamentares e problemas de 
delimitação.



PE 390.761v03-00 46/138 AM\685115PT.doc

PT

O mesmo aplica-se aos elementos gasosos do solo (atmosfera do solo), que até agora não são 
regulados pelo direito europeu.

Especifica-se ainda que os leitos subterrâneos são abrangidos pelas disposições da 
directiva-quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 176
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 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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 
Parlamento Europeu e do Conselho, e ao 
solo normalmente coberto por uma massa 
de águas superficiais, incluindo os 
sedimentos.

Or. nl

Justificação

O solo normalmente coberto por massas de águas superficiais e os sedimentos são 
contemplados pelas disposições da Directiva-Quadro “Água” (2000/60/CE). A prevenção da 
poluição desses solos e desses sedimentos torna-se, assim, objecto da directiva-quadro. A 
aplicação de diversas directivas à mesma matéria provoca incertezas e não contribui para 
uma melhor protecção. A alteração é, portanto, coerente com os princípios de uma melhor e 
mais simples legislação.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 177
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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 nº 1, com exclusão das 
águas subterrâneas conforme definidas no 
ponto 2 do artigo 2° da Directiva 
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2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e dos leitos subterrâneos.

Or. de

Justificação

Uma definição meramente espacial e científica do solo não parece pertinente, porquanto na 
presente directiva é essencial a componente funcional do solo. Especifica-se igualmente na 
alteração que os leitos subterrâneos, que são abrangidos pelas disposições da 
directiva-quadro relativa à água, também são por isso excluídos do âmbito de aplicação da 
directiva-quadro relativa ao solo.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange e Neil 
Parish

Alteração 178
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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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

Or. de

Justificação

O âmbito de aplicação da directiva limita-se aos casos em que estejam presentes no solo as 
funções referidas no presente artigo.

Os leitos subterrâneos são abrangidos pelo âmbito de aplicação da directiva-quadro relativa 
à água e, por isso, devem ser excluídos da directiva-quadro relativa ao solo, a fim de evitar 
duplicações.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 179
Artigo 1, nº 2
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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 nº 2 do 
artigo 2° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e a 
superfície, na medida em que esta seja 
responsável pelas funções do solo 
especificadas no nº 1, com exclusão das 
águas subterrâneas conforme definidas no 
ponto 2 do artigo 2° da Directiva 
2000/60/CE e dos leitos subterrâneos.

Or. de

Justificação

O solo deveria ser abrangido pelo âmbito de aplicação da directiva unicamente no caso da 
presença efectiva das funções referidas no nº 1. Além disso, deveriam ser objecto da exclusão 
não apenas as águas subterrâneas, mas também os leitos subterrâneos, uma vez que são 
abrangidos pela directiva-quadro relativa à água.

Na versão alemã são substituídos dois termos familiares ("Erdrinde" e "Grundgestein") pelos 
seus equivalentes científicos ("Erdkruste" e "Ausgangsgestein").

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 180
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 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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 
Parlamento Europeu e do Conselho e ao solo 
normalmente coberto por uma massa de 
águas superficiais, incluindo os 
sedimentos.

Or. nl

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 181
Artigo 1, nº 2
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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 
Parlamento Europeu e do Conselho.

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e a 
superfície, incluindo as exposições ao 
substrato rochoso que sejam importantes 
para o património geológico, mas com 
exclusão das águas subterrâneas conforme 
definidas no n.º 2 do artigo 2.° da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

Sem este aditamento uma grande parte do património geológico ficaria excluído da directiva 
relativa aos solos.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 182
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Quando outras disposições jurídicas 
das Comunidades Europeias já incluírem 
regulamentação em matéria de protecção 
do solo, essa regulamentação tem 
prioridade sobre a presente directiva. Isto é 
válido, em particular, para as actividades 
subordinadas ao âmbito de aplicação da 
Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e 
controlo integrados da contaminação, da 
Directiva 2006/12/CE relativa aos resíduos 
e das suas directivas filhas (em particular, 
a Directiva 1999/31/CE relativa à 
deposição de resíduos em aterros), da 
Directiva 2006/21/CE relativa à gestão dos 
resíduos de indústrias extractivas, da 
Directiva 91/414/CEE relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e da Directiva 2000/60/CE que estabelece 
um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água e das suas 
directivas "filhas", na medida em que 
incluam disposições relativas à protecção 
do solo.
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Or. de

Justificação

1. Introduz-se uma referência funcional à protecção do solo.

2. Os leitos são cobertos pelo domínio de regulamentação da directiva-quadro relativa à 
água e, por isso, também devem ser abrangidos pela cláusula de excepção.

3. Há que evitar as sobreposições e contradições de disposições jurídicas e estabelecer uma 
delimitação clara em relação às directivas em vigor.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 183
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Quando outras disposições jurídicas 
das Comunidades Europeias já incluírem 
regulamentação em matéria de protecção 
do solo, essa regulamentação tem 
prioridade sobre a presente directiva. Isto é 
válido, em particular, para as actividades 
subordinadas ao âmbito de aplicação da 
Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e 
controlo integrados da contaminação, da 
Directiva 2006/12/CE relativa aos resíduos 
e das suas directivas filhas (em particular, 
a Directiva 1999/31/CE relativa à 
deposição de resíduos em aterros), da 
Directiva 2006/21/CE relativa à gestão dos 
resíduos de indústrias extractivas, da 
Directiva 91/414/CEE relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado, da Directiva 2001/18/CE relativa 
à libertação deliberada no ambiente de 
organismos geneticamente modificados, do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003 relativo a 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados, do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 relativo ao 
modo de produção biológico de produtos 
agrícolas e à sua indicação nos produtos 
agrícolas e nos géneros alimentícios e da 
Directiva 2000/60/CE que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água e das suas directivas 
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"filhas".

Or. de

Justificação

Para evitar contradições entre as diversas regulamentações e simplificar os procedimentos, é 
necessário que haja uma disposição que delimite claramente o âmbito de aplicação da 
presente directiva em relação a outras directivas comunitárias, nomeadamente a 
directiva-quadro relativa aos resíduos (75/442/CEE), a directiva relativa à deposição de 
resíduos em aterros (1999/31/CE), a directiva relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado (91/414/CEE), a directiva relativa à gestão dos resíduos de 
indústrias extractivas (2006/21/CE) e a directiva relativa à prevenção e controlo integrados 
da contaminação (1996/61/CE).

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 184
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Quando outras disposições jurídicas 
das Comunidades Europeias já incluírem 
regulamentação em matéria de protecção 
do solo, essa regulamentação tem 
prioridade sobre a presente directiva. Isto é 
válido, em particular, para as actividades 
subordinadas ao âmbito de aplicação da 
Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e 
controlo integrados da contaminação, da 
Directiva 2006/12/CE relativa aos resíduos 
e das suas directivas filhas (em particular, 
a Directiva 1999/31/CE relativa à 
deposição de resíduos em aterros), da 
Directiva 2006/21/CE relativa à gestão dos 
resíduos de indústrias extractivas, da 
Directiva 91/414/CEE relativa à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado, da Directiva 2001/18/CE relativa 
à libertação deliberada no ambiente de 
organismos geneticamente modificados, do 
Regulamento (CE) nº 1829/2003 relativo a 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados, do 
Regulamento (CEE) nº 2092/91 relativo ao 
modo de produção biológico de produtos 
agrícolas e à sua indicação nos produtos 
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agrícolas e nos géneros alimentícios e da 
Directiva 2000/60/CE que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água e das suas directivas 
"filhas".

Or. de

Justificação

Este novo nº regula a delimitação em relação à legislação existente que inclui disposições 
relativas à protecção do solo, sendo necessário a fim de evitar as sobreposições e as 
contradições na legislação e por razões de clareza e de segurança jurídica.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 185
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. As disposições da presente directiva 
não se aplicam às superfícies sobre as 
quais tenham sido acordadas com as 
autoridades competentes, antes de ... [data 
da entrada em vigor da presente directiva], 
medidas de reabilitação ou que já tenham 
sido reabilitadas, de tal modo que tenham 
deixado de representar uma ameaça 
significativa para o homem e o ambiente. 

Or. de

Justificação

Para garantir que haja a necessária segurança jurídica em relação às acções já levadas a 
cabo no âmbito das medidas de reparação dos danos num determinado sítio e para assegurar 
a protecção da confiança legítima, deveria constar da directiva uma disposição relativa ao 
âmbito de aplicação temporal. Um recurso repetido às disposições da directiva seria 
desproporcionado.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 186
Artigo 1, nº 2 bis (novo)
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2 bis. Quando outras disposições jurídicas 
das Comunidades Europeias já incluírem 
regulamentação em matéria de protecção 
do solo, essa regulamentação tem 
prioridade sobre a presente directiva. Isto é 
válido, em particular, para as actividades 
subordinadas ao âmbito de aplicação da 
Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e 
controlo integrados da contaminação, da 
Directiva 96/82/CE, relativa ao controlo 
dos perigos associados a acidentes graves 
que envolvem substâncias perigosas, da 
Directiva 2006/12/CE relativa aos resíduos 
e das suas directivas filhas, da Directiva 
2006/21/CE relativa à gestão dos resíduos 
de indústrias extractivas, da Directiva 
91/414/CEE relativa à colocação dos 
produtos fitofarmacêuticos no mercado e 
da Directiva 2000/60/CE que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água e das suas directivas 
"filhas".

Or. de

Justificação

Para evitar contradições entre as diversas regulamentações e simplificar os procedimentos, é 
necessário que haja uma disposição que delimite claramente o âmbito de aplicação da 
presente directiva em relação a outras directivas comunitárias.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 187
Artigo 1, nº 2 ter (novo)

2 ter. Os artigos 4º a 14º não se aplicam às 
terras cuja utilização seja permitida ou 
tenha sido autorizada por disposições do 
direito comunitário ou quando essa 
utilização seja submetida a um controlo 
regular pelos Estados-Membros, em 
particular na medida em que outras 
regulamentações comunitárias incluam 
disposições relativas à protecção do solo. 
Estes textos prevalecem sobre a presente 
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directiva.
Na medida em que existam motivos 
fundados para suspeitar que o solo dessas 
terras poderia estar em parte contaminados 
por substâncias perigosas devido a 
utilizações anteriores (ou mesmo 
históricas), os artigos 10º e 11º são 
aplicáveis a essas partes das terras. 

Or. de

Justificação

Há que delimitar o âmbito de aplicação da presente directiva em relação às demais 
directivas relativas aos solos, a fim de evitar uma dupla regulamentação.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 188
Artigo 1, nº 2 ter (novo)

2 ter. A utilização de fertilizantes 
autorizados e agentes de melhoria do solo 
para os efeitos de adubação ou de melhoria 
dos solos não é abrangida pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva. Esta regra 
aplica-se igualmente quando tais 
substâncias sejam fabricadas a partir de 
matérias fecais, de palha ou outros 
materiais naturais, não perigosos, agrícolas 
ou florestais, resíduos biológicos ou lamas 
de depuração, assim como quando esses 
materiais sejam utilizados para produzir 
energia e as alterações sofridas nesse 
processo não os tornem nocivos para o 
ambiente ou a saúde humana ao serem 
introduzidos no solo.

Or. de

Justificação

Este novo nº é necessário a fim de evitar as sobreposições e as contradições na legislação e 
por razões de clareza e de segurança jurídica.

O presente nº prevê expressamente que a directiva-quadro relativa aos solos não se aplica à 
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utilização de fertilizantes. Se assim não fosse, seria posta em causa a questão da busca de 
equilíbrio entre os interesses da protecção do solo e outros interesses importantes, regulada 
por textos específicos de direito comunitário e de direito interno dos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt e Jutta Haug

Alteração 189
Artigo 2, nº 1)

Não diz respeito à versão portuguesa.

Or. de

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 190
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

1 bis. O solo é um corpo natural formado 
por sólidos (minerais e materiais 
orgânicos), líquidos, gases e organismos 
vivos, que se encontra na superfície da 
terra, ocupa espaço e é caracterizado por 
horizontes ou camadas que se distinguem 
do material original e/ou pela capacidade 
de sustentar plantas com raiz num 
ambiente natural. O limite superior do solo 
é a atmosfera, a água pouco profunda ou a 
vegetação viva, que ainda não começou a 
decompor-se. O limite inferior do solo é, 
geralmente, o limite inferior da actividade 
biológica. Este limite pode ser alargado às 
rochas e águas profundas, em função da 
ameaça ambiental a neutralizar;

Or. en

Justificação

Há uma grande necessidade de uma definição de "solo" a fim de identificar um domínio de 
aplicação partilhado da presente directiva e evitar o risco de incerteza e confusão com o 
objecto de outras directivas.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 191
Artigo 2, ponto (2)

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho1 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho2 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, incluindo as substâncias que têm 
propriedades persistentes, biocumulativas e 
tóxicas ou propriedades muito persistentes 
e muito biocumulativas, bem como 
substâncias radioactivas.

Or. en

Justificação

As dioxinas e os furanos não estão incluídos explicitamente na legislação relativa aos 
produtos químicos referida (já que não são intencionalmente produzidos); não obstante, há 
que incluí-los no âmbito de aplicação da presente directiva, a fim de dar cumprimento ao 
disposto no artigo 6º da Convenção de Estocolmo (Convenção POP), em matéria de 
identificação dos sítios POP-poluídos.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 192
Artigo 2, ponto (2)

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho3 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho4 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, na medida em que sejam 
susceptíveis de ter efeitos nocivos para as 
funções do solo, tal como são referidos no 
nº 1 do artigo 1º.

Or. de

  
1 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
2 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
3 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
4 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
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Justificação

A definição das substâncias perigosas deve incluir uma referência às funções do solo 
referidas no artigo 1º.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 193
Artigo 2, ponto (2)

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho1 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho2 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, na medida em que sejam 
susceptíveis de ter efeitos nocivos para as 
funções do solo e possam ser analisadas de 
modo fiável.

Or. de

Justificação

Nem todas as substâncias mencionadas nessas duas directivas representam automaticamente 
uma ameaça para os solos. Não são, por conseguinte, as características inerentes a uma 
substância que são determinantes, mas sim o facto de verificar se tal substância tem 
realmente efeitos nocivos para as funções do solo, ou não.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 194
Artigo 2, ponto (2)

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho3 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho4 e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho que possam ter efeitos nocivos
para a saúde humana, o ambiente ou as 
funções do solo.

  
1 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
2 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
3 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
4 JO L 196 de 16.8.1967, p. 1 
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Or. en

Justificação

Deveria especificar-se a relação com os efeitos nocivos para as funções do solo.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 195
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "utilizadores das terras", pessoas 
que têm uma influência directa ou 
indirecta sobre os solos ou que pretendem 
realizar ou encarregar de realizar uma 
actividade com repercussões no solo.

Or. de

Justificação

A noção de "utilizador das terras" tem uma importância capital no âmbito das medidas de 
prevenção e, por isso, deveria ser definida.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 196
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "utilizadores das terras", pessoas 
que têm uma influência directa ou 
indirecta sobre os solos ou que pretendem 
realizar ou encarregar de realizar uma 
actividade com repercussões no solo.

Or. de

Justificação

Os artigos 1º e 2º não contêm definições claras de noções cruciais, que deveriam ser 
estabelecidas em harmonia com as definições existentes nos Estados-Membros. As definições 
que constam da directiva estão reunidas no artigo 2º e são completadas por definições que se 
inspiram na legislação alemã relativa à protecção dos solos.

Neste contexto, parece conveniente especificar num novo nº que as instalações de eliminação 
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de resíduos em funcionamento continuam a ser reguladas exclusivamente pela legislação 
relativa aos resíduos.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 197
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "riscos", um grau e ma 
probabilidade previsíveis da debilitação de 
ecossistemas e/ou da saúde humana em 
consequência da degradação do solo.

Or. en

Justificação

Há que definir o risco na directiva.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 198
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "riscos", riscos que incluem o de 
desertificação.

Or. en

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 199
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "património geológico", um 
património que inclui objectos do solo, 
geomorfológicos e geológicos, bem como 
processos.

Or. en
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Justificação

Visa clarificar que o património geológico inclui também o património do solo e o 
património geomorfológico, podendo envolver ainda processos com valor de património.

Alteração apresentada por apresentada por Robert Sturdy

Alteração 200
Artigo 2, ponto (2 bis) (novo)

(2 bis) "Sítio poluído”, o sítio em que exista 
uma presença confirmada no solo ou à sua 
superfície, causada pelo homem, de 
substâncias em níveis tais que os 
Estados-Membros considerem que o solo 
constitui um risco importante para a saúde 
humana ou o ambiente, tendo em conta a 
utilização actual e a utilização futura 
aprovada do sítio em questão.

Or. en

Justificação

Isto ajudará a reduzir um conflito potencial em que a contaminação tenha sido causada tanto 
pelo homem como pela actividade natural no mesmo sítio, assegurando também uma 
atribuição exacta da responsabilidade pela causa mais significativa da contaminação.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e 
Umberto Guidoni

Alteração 201
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "sítio contaminado", sítio em que se 
verifique uma presença confirmada, 
causada pelo homem, de substâncias 
perigosas a um tal nível que se considere 
que constituem um risco significativo para 
a saúde humana ou o ambiente. Esse risco 
é avaliado tendo em conta a utilização 
actual e futura aprovada da terra. 

Or. en
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Justificação

A definição de sítio contaminado deveria figurar aqui e não no artigo 10º (Sornosa 
Martínez).

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 202
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "contaminação do solo", a presença 
de substâncias, causada pelas actividades 
humanas, à superfície do solo ou no seu 
interior (ou em edifícios), que afecta 
directa ou indirectamente a qualidade do 
solo de modo que os Estados-Membros 
consideram que constitui ou pode constituir 
um risco significativo para a saúde 
humana ou o ambiente. 

Or. en

Justificação

É judicioso acrescentar a definição de "contaminação do solo" porque inclui duas 
considerações importantes: em primeiro lugar, indica que a presença de substâncias não 
constitui um risco per se. Um impacto na qualidade do solo é um requisito prévio. Em 
segundo lugar, sublinha que os Estados-Membros precisam de certa margem para avaliação 
do risco.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 203
Artigo 2, nº 2 ter) (novo)

(2 ter) "sítio contaminado", sítio em que se 
verifique uma presença confirmada de 
contaminação do solo. 

Or. en

Justificação

É judicioso acrescentar aqui a definição de "sítio contaminado". Esta definição pode ser  
breve se a "contaminação do solo" for previamente definida (ver alteração da deputada 
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Brepoels que inclui a definição de "contaminação do solo").

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 204
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis)"contaminação do solo", a presença 
de substâncias, causada pelas actividades 
humanas, à superfície do solo ou no seu 
interior (ou em edifícios), que afecta 
directa ou indirectamente a qualidade do 
solo de modo que os Estados-Membros 
consideram que constitui ou pode constituir 
um risco significativo para a saúde 
humana ou o ambiente.  Um sítio 
contaminado é um sítio em que se verifica 
uma presença confirmada de contaminação 
do solo.  

Or. en

Justificação

A definição de contaminação do solo é necessária também para evitar confusão e problemas 
com outra legislação relacionada com as questões do solo.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 205
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "contaminação do solo", alteração 
das funções do solo por substâncias 
perigosas passíveis de provocar riscos, 
prejuízos sérios ou danos consideráveis aos 
indivíduos ou à comunidade;

Or. de

Justificação

É necessária uma definição de "contaminação do solo" a fim de estabelecer um critério 
uniforme para avaliações em todos os Estados-Membros. A definição refere-se igualmente à 
alteração que introduz um novo artigo 9º em  substituição do capítulo III da proposta da 
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Comissão.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 206
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis)"sítios historicamente 
contaminados", sítios em que se verifique 
uma presença confirmada, causada pelo 
homem no passado, de substâncias 
perigosas a um nível tal que os 
Estados-Membros considerem que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente. 

Or. de

Justificação

A definição do artigo 10.° deveria ser deslocada para o artigo 2.°, que abarca as definições. 
Além disso, a definição deveria aplicar-se apenas a sítios historicamente contaminados (ver 
as alterações ao artigo 10º).

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 207
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "sítios contaminados", aterros 
desafectados, zonas de instalações 
desafectadas ou em funcionamento e 
outros sítios em que foram tratados, 
armazenados ou depositados resíduos ou 
nos quais foram ou são manipuladas 
substâncias ecologicamente perigosas e que 
representam uma ameaça para a saúde 
humana ou ao ambiente; 

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração apresentada por Sommer/Liese à alínea a) do artigo 2º.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer e Elisabeth Jeggle

Alteração 208
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "sítios contaminados", aterros 
desafectados, zonas de instalações 
desafectadas e outros sítios em que foram 
tratados, armazenados ou depositados 
resíduos ou nas quais foram manipuladas 
substâncias ecologicamente perigosas e que 
representam uma ameaça para a saúde 
humana ou ao ambiente;

Or. de

Justificação

As definições estabelecidas na directiva são agrupadas e completadas no artigo 2.°. Parece 
necessário mencionar explicitamente no nº 4 as "instalações de eliminação de resíduos 
desafectadas", a fim de tornar claro que os sítios de instalações em funcionamento continuam 
a ser abrangidos exclusivamente pela legislação em matéria de resíduos. 

Extensão das possibilidades de reparação com medidas adequadas de protecção e restrição. 

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 209
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "sítio contaminado", sítio em que se 
verifique no solo ou à superfície uma 
presença confirmada, causada pelo 
homem, de substâncias perigosas a um tal 
nível que os Estados-Membros, tomando 
em consideração a utilização actual e 
futura aprovada do sítio, considerem que o 
solo constitui um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, para o qual 
foi prescrita uma obrigação de reparação 
que é juridicamente vinculativa. 

Or. de
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Justificação

A definição original não vai suficientemente longe e deveria cobrir a obrigação de 
reparação. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Alteração 210
Artigo 2, nº 2 quater) (novo)

(2 quater) "medidas de reparação"
a) para a eliminação ou redução dos 
contaminantes (medidas de 
descontaminação),
b) para a prevenção ou redução de 
contaminantes durante um período 
prolongado sem os eliminar (medidas de 
salvaguarda) ,
c) para a eliminação ou redução das 
mutações danosas das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas do solo; 

Or. de

Justificação

Até agora, os artigos 1.° e 2.° não contêm definições claras de noções que são centrais à 
directiva ou dos "perigos principais" para o solo (entre outras de "sítios contaminados"). 
Estas devem ser estabelecidas uniformemente e em conformidade com as definições dos 
Estados-Membros dos termos existentes. (Weisgerber/Ulmer).

Ver justificação da alteração apresentada por Ulmer e Jeggle à alínea a) do artigo 2º.

Ver justificação Sommer/Liese à alínea a) do artigo 2º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Alteração 211
Artigo 2, nº 2 quinquies) (novo)

(2 quinquies) "medidas de protecção e 
restrição", outras medidas que previnem ou 
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reduzem o risco para a saúde humana ou o 
ambiente, particularmente restrições de 
utilização. 

Or. de

Justificação

Para além das várias possibilidades de reparação referidas na proposta de directiva, como 
descontaminação e salvaguarda, deveriam ser tidas em conta outras opções, como medidas 
de protecção e de restrição adequadas. (Weisgerber/Ulmer)

Ver justificação da alteração apresentada por Jeggle ao nº 2 bis (novo) do artigo 2º.

Ver justificação da alteração apresentada por Sommer e Liese ao nº 2 bis (novo) do artigo 2º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 212
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis) "perda de substância orgânica", a 
redução permanente da fracção orgânica 
do solo devida à mineralização em CO2.

Or. de

Justificação

É necessária uma definição de "perda de substância orgânica". Senão, por exemplo, nos 
termos do artigo 6.°, as zonas de extracção das matérias-primas seriam no futuro 
classificadas como zonas de risco, porque nelas ocorre uma "perda das substâncias 
orgânicas" devido à remoção do solo e das matérias-primas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 213
Artigo 2, nº 2 bis) (novo)

(2 bis)"acidificação", redução do pH do 
solo causada pela acção humana.

Or. en
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Justificação

Noutras alterações a acidificação está incluída na directiva, pelo que uma definição de 
acidificação deveria ser inserida.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 214
Artigo 3, parágrafo 1

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, e no 
desenvolvimento de políticas para proteger 
funções do solo, os Estados-Membros são 
incentivados a levar a cabo uma 
abordagem integrada e sistemática visando 
assegurar que são identificadas e tidas em 
conta as disposições relevantes em 
directivas existentes. 

Or. en

Justificação

O texto sustenta o desenvolvimento de políticas do solo embora permitindo aos 
Estados-Membros identificar voluntariamente que áreas crêem exige atenção e revisão. 
Consideração e cumprimento da legislação da UE existente são essenciais.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 215
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, 

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.
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desenvolvimento rural, silvicultura, 
extracção de matérias-primas, comércio e 
indústria, política de produtos, turismo, 
alterações climáticas, ambiente, natureza e 
paisagem.
Os Estados-Membros tornarão públicos 
esses dados.

Or. de

Justificação

É conveniente deixar aos Estados-Membros uma certa flexibilidade.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 216
Artigo 3, parágrafo 1

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 
que não são abrangidas pelo âmbito da 
Directiva 2001/42/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de Junho de 
2001, relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados planos e programas no 
ambiente1 e que são susceptíveis de agravar 
ou reduzirem processos de degradação do 
solo, Estados-Membros identificarão e 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. 
1 JO L 197 de 21.7.2001, p. 30.

Or. en

Justificação

É preciso evitar outros procedimentos e publicações formais para além da avaliação 
ambiental estratégica (Directiva 2001/42/CE) e da avaliação de efeitos no ambiente 
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(Directiva 85/337/CEE) existentes;

Regras abstractas sobre protecção do solo não devem pôr em causa disposições específicas 
de outras áreas de legislação. 

Os requisitos de notificação não apresentam valor acrescentado e deveriam por conseguinte 
ser suprimidos.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 217
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 tomarão em 
consideração 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, tratamento 
dos resíduos biodegradáveis, comércio e 
indústria, política de produtos, turismo, 
alterações climáticas, ambiente, natureza e
paisagem.

Os Estados-Membros tornarão públicos 
esses dados.

Or. de

Justificação

Os procedimentos e as publicações formalizados da avaliação ambiental estratégica 
(Directiva 2001/42/CE) e da avaliação de impacto ambiental (Directiva85/337/CEE) são 
suficientes. Não são oportunos outros esforços e despesas. Medidas indeterminadas de 
protecção do solo não devem substituir regulamentação bem definida de outros domínios 
legais. 

O tratamento biológico de resíduos inclui todas as medidas fulcrais para produzir e fornecer 
substância orgânica susceptível de ser devolvida ao solo para formação de húmus.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese e 
Elisabeth Jeggle

Alteração 218
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 os processos de 
degradação do solo, os Estados-Membros 
identificarão, nos termos das Directivas 
2001/42/CE e 85/337/CEE, 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. 

Os Estados-Membros tornarão públicos 
esses dados.

Or. de

Justificação

A abordagem integrada prevista no artigo 3.°, que estabelece que a protecção do solo deve 
ser tida em conta por outras políticas sectoriais, já é aplicada por meio das disposições 
existentes, por exemplo as referentes à avaliações do impacto ambiental de projectos ou as 
avaliações ambientais estratégicas de planos e programas, bem como as disposições sobre 
condicionalidade. Outros requisitos, sobretudo de descrição e avaliação do impacto e 
publicação de informação suplementar, não são necessários e levariam a uma burocracia 
desnecessária.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 219
Artigo 3, parágrafo 2 bis

Até 1 de Junho 2009, a Comissão Europeia 
avaliará as directivas que produzem efeitos 
na utilização do solo e no ordenamento 
territorial, em particular no que respeita a 
eventuais objectivos contraditórios, 
obrigações divergentes no que respeita ao 
fornecimento de informações, e margem 



AM\685115PT.doc 71/138 PE 390.761v03-00

PT

para a democracia a nível local e regional. 
Se necessário, a Comissão apresentará uma 
directiva-quadro relativa à utilização do 
solo que abranja todas as actuais directivas 
que se apliquem à utilização do solo e ao 
ordenamento territorial. No âmbito dessa 
directiva-quadro, poderão tomar-se 
iniciativas destinadas a, onde necessário, 
harmonizar de um modo mais eficaz as 
directivas em vigor, oferecendo uma maior 
margem à democracia a nível local e/ou 
regional, desde que não se prejudiquem 
outros Estados-Membros.

Or. nl

Justificação

As directivas europeias em matéria de protecção do ambiente revelaram-se muito eficazes. É 
importante que continue a haver um apoio político adequado às directivas europeias. É, 
portanto, necessário tentar resolver os problemas que se apresentem na prática, oferecendo a 
máxima margem de manobra à democracia local. Essa margem de manobra não pode, 
obviamente, lesar outros Estados-Membros. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 220
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 adoptarão as medidas 
necessárias para evitar e reduzir os danos 
persistentes, substanciais e cientificamente 
provados, das funções do solo referidas no 
n.° 1 do artigo 1.°, na medida em que estas 
sejam proporcionais, a fim de assegurarem 
a protecção do solo, sua funcionalidade e 
possibilidade de utilização para vários fins, 
bem como a sua disponibilidade para as 
gerações futuras. 

Or. de

Justificação

Os requisitos impostos em conformidade com o princípio de precaução devem ser 
proporcionais. Reduzir a degradação das funções do solo insere-se igualmente como um 
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objectivo, dado que em muitos casos não será possível impedir completamente tais danos por 
meio de medidas de precaução. 

Na agricultura, o dever de tomar precauções é cumprido mediante o respeito das boas 
práticas e a aplicação das disposições a elaborar nos termos do artigo 5.° em conjunção com 
o Anexo IV do Regulamento (CE) n.° 1782/2003. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 221
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 adoptarão as medidas 
necessárias em conformidade com os 
objectivos da presente directiva, na medida 
em que estas sejam proporcionais, a fim de 
assegurarem a protecção do solo, sua 
funcionalidade e possibilidade de utilização 
para vários fins, bem como a sua 
disponibilidade para as gerações futuras.

Or. de

Justificação

Em vez do actual artigo 4º, as disposições referentes ao dever de precaução deveriam ser 
ligeiras para permitir aos Estados-Membros a flexibilidade suficiente na hora de decidir  
sobre quem recai esse dever. O requisito para cumprir este dever em relação ao solo deveria 
ser incorporado em disposições nacionais comparáveis. Os Estados-Membros deveriam por 
conseguinte ser instados a adoptar as medidas necessárias para assegurar a protecção do 
solo e sua funcionalidade, possibilidades de utilização e disponibilidade para as gerações 
futuras. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 222
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 

Os Estados-Membros adoptarão as medidas 
necessárias para evitar e reduzir os danos 
persistentes e substanciais das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.º, na 
medida em que estas sejam proporcionais, 
a fim de assegurarem a protecção do solo, 
sua funcionalidade e possibilidade de 
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ou minimizar esses efeitos adversos. utilização para vários fins, bem como a sua 
disponibilidade para as gerações futuras.

Or. de

Justificação

O princípio da precaução deveria ser enquadrado de tal modo que apenas os danos 
persistentes e substanciais sejam abrangidos e não seja imposto nenhum requisito 
desproporcionado. Reduzir a degradação das funções do solo insere-se igualmente como um 
objectivo, dado que em muitos casos não será possível impedir completamente tais danos por 
meio de medidas de precaução. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 223
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 adoptarão os actos 
jurídicos e administrativos necessários para 
assegurar a protecção das funções do solo 
referidas no n.° 1 do artigo 1.°. Ao cumprir 
a obrigação de adoptar medidas de 
precaução, devem ser evitados ou 
minimizados os efeitos adversos no solo. As 
precauções são medidas que são 
proporcionais tomando em consideração a 
sua relação custo/eficácia, viabilidade 
técnica e a utilização actual e futura do 
solo. 
Os Estados-Membros são responsáveis por 
monitorizar essas medidas.

Or. en

Justificação

Parece judicioso utilizar uma formulação mais geral em conformidade com o n.° 1 do artigo 
2.° do Protocolo de conservação do solo da Convenção Alpina para assegurar a flexibilidade 
de aplicação das medidas de precaução em cada Estado-Membro. 

As medidas de precaução contra efeitos adversos no solo devem ser praticáveis e 
proporcionadas, e devem tomar em consideração a utilização actual e futura do solo. 
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Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 224
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 assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
poderiam causar um ou mais danos 
persistentes e substanciais das funções do 
solo referidas no n.° 1 do artigo 1.° organize 
as suas acções de modo a evitar ou pelo 
menos reduzir os danos. 

Or. de

Justificação

É conveniente deixar aos Estados-Membros uma certa flexibilidade no que respeita à 
natureza das medidas de precaução.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 225
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 assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções, 
segundo o parecer dos Estados-Membros, 
poderiam substancialmente prejudicar uma 
ou mais das funções do solo referidas no n.° 
1 do artigo 1.° seja obrigado a tomar as 
precauções adequadas para impedir ou 
minimizar esses efeitos adversos, na medida 
em que isto seja proporcional também à luz 
dos fins para que a terra é utilizada. 

Or. de

Justificação

O dever de os utilizadores da terra tomarem precauções contra os efeitos adversos no solo, 
que está previsto no artigo 4.° da proposta de directiva, deveria tomar em consideração a 
proporcionalidade em relação ao objectivo para o qual a terra é utilizada, já que, mesmo que 
um lote de terra seja utilizado de uma forma adequada ao seu objectivo, as funções do solo 
podem em algumas circunstâncias ser prejudicadas. 
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A palavra "substancialmente"deveria ser inserida a fim de assegurar a utilização de termos 
uniforme na directiva. 

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 226
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 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 
substancialmente prejudicadas, seja 
obrigado a tomar precauções para impedir 
ou minimizar esses efeitos adversos, na 
medida em que isto seja proporcional 
também à luz dos fins para que a terra é 
utilizada.

Or. de

Justificação

O dever de os utilizadores de terra tomarem precauções contra os efeitos adversos no solo, 
que está previsto no artigo 4.° da proposta de directiva, deveria tomar em consideração a 
proporcionalidade em relação ao objectivo para o qual a terra é utilizada, já que, mesmo que 
um lote de terra seja utilizado de uma forma adequada ao seu objectivo, as funções do solo 
podem em algumas circunstâncias ser prejudicadas. Além disso, apenas as operações que 
afectam o solo maneira espacial, durante um período prolongado ou de modo complexo 
deveriam ser abrangidas. No interesse da consistência linguística, convém falar sempre do 
critério de prejuízo das funções do solo.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 227
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 

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 
prejudicadas, seja obrigado a tomar 
precauções para impedir ou minimizar esses 
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ou minimizar esses efeitos adversos. efeitos adversos, na medida em que isto seja 
proporcional também à luz dos fins para 
que a terra é utilizada. 

Or. de

Justificação

O requisito estabelecido de que os utilizadores de terras tomem precauções contra os efeitos 
adversos no solo deveria tomar em consideração a proporcionalidade em relação aos fins 
para que a terra é utilizada, dado que, mesmo que um lote de terra seja utilizado de uma 
maneira adequada aos fins, as funções do solo podem, em algumas circunstâncias, ser 
prejudicadas. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 228
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 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 
prejudicadas, seja obrigado a tomar 
precauções para impedir ou minimizar esses 
efeitos adversos, na medida em que isto seja 
proporcional também à luz dos fins para 
que a terra é utilizada. 

Or. de

Justificação

O requisito de que os utilizadores de terras tomem precauções contra os efeitos adversos no 
solo deveria tomar em consideração a proporcionalidade em relação aos fins para que a 
terra é utilizada, dado que, mesmo que um lote de terra seja utilizado de uma maneira 
adequada aos fins, as funções do solo podem, em algumas circunstâncias, ser prejudicadas. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 229
Artigo 4

Os Estados-Membros assegurarão que Os Estados-Membros assegurarão que 
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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.

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 
prejudicadas, seja obrigado a tomar 
precauções para impedir ou minimizar esses 
efeitos adversos, na medida em que isto seja 
proporcional igualmente à luz dos fins para 
que a terra é utilizada. 

Or. de

Justificação

O requisito estabelecido de que os utilizadores de terras tomem precauções contra os efeitos 
adversos no solo deveria tomar em consideração a proporcionalidade em relação aos fins 
para que a terra é utilizada, dado que, mesmo que um lote de terra seja utilizado de uma 
maneira adequada aos fins, as funções do solo podem, em algumas circunstâncias, ser 
prejudicadas.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 230
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 assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
afectem o solo de uma forma em que seja 
previsível que as funções do solo referidas 
no n.º 1 do artigo 1.º serão prejudicadas de 
forma duradoura, considerável ou grave, 
seja obrigado a tomar precauções para 
impedir ou, na medida do possível,
minimizar esses efeitos adversos. Só podem 
ser consideradas como medidas de 
precaução aquelas em que haja uma 
relação proporcional entre a sua utilidade 
previsível para as funções do solo e os 
encargos económicos relativos a essa 
medida.

Or. de

Justificação

1. A alteração torna claro que nem sempre é possível evitar ou reduzir os prejuízos causados 
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ao solo mas que pode ocorrer um prejuízo provisório, por exemplo mediante a extracção de 
matérias-primas. Por isso, as medidas de precaução só devem ter de ser tomadas no caso de 
se causar um prejuízo permanente, substancial e sério às funções do solo. 

2. As precauções exigidas devem ser ecológica e economicamente proporcionais.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 231
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 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 e permanentemente 
prejudicadas, seja obrigado a tomar 
precauções proporcionadas para impedir, 
minimizar ou controlar esses efeitos 
adversos, na medida em que isto seja 
técnica e economicamente viável tendo em 
conta a utilização actual e futura aprovada. 

Or. en

Justificação

Ao considerar as funções económicas, sociais e culturais do solo  tal como mencionadas no 
artigo 1.°, nem sempre é possível a prevenção dos efeitos temporariamente adversos para as 
funções naturais do solo. Isto deveria ser esclarecido no texto. Outras medidas de precaução 
podem apenas ser exigidas se se recear um prejuízo significativo e permanente. Além disso, é 
essencial assegurar que as medidas que impedem ou minimizam os efeitos adversos sejam 
técnica e economicamente praticáveis, tal como estabelecido no artigo 8.°.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 232
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 

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 
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significativamente prejudicadas, seja 
obrigado a tomar precauções para impedir 
ou minimizar esses efeitos adversos.

significativamente e permanentemente 
prejudicadas, seja obrigado a tomar 
precauções para impedir ou minimizar esses 
efeitos adversos, na medida em que isto seja 
técnica e economicamente viável.

Or. en

Justificação

Ao considerar as funções económicas, sociais e culturais do solo tal como mencionadas no 
artigo 1.°, nem sempre é possível a prevenção dos efeitos temporariamente adversos para as 
funções naturais do solo. Isto deveria ser esclarecido no texto. Outras medidas de precaução 
podem apenas ser exigidas se se recear um prejuízo significativo e permanente. Além disso, é 
essencial assegurar que as medidas que impedem ou minimizam os efeitos adversos sejam 
técnica e economicamente praticáveis, tal como estabelecido no artigo 8.°.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 233
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 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 
esses efeitos adversos.

Or. en

Justificação

As medidas de precaução contra efeitos adversos devem ser adoptadas para impedir esse 
efeito negativo. 

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 234
Artigo 4

Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 

Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
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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.

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, 
minimizar e monitorizar esses efeitos 
adversos.

Or. en

Justificação

Monitorizar é igualmente uma condição essencial a fim de evitar o prejuízo das funções do 
solo referidas no n.° 1 do artigo 1.°. Os custos de reparação são "socializados" em muitos 
casos ao serem suportados pelo público e não pelo poluidor. Por conseguinte, os 
Estados-Membros adoptarão regras para que aqueles que exercem uma actividade que 
potencialmente dá origem à introdução das substâncias perigosas à superfície do solo ou no 
solo criem recursos financeiros adequados para apoiar os custos de uma eventual reparação 
no futuro. Tal estaria em conformidade com o princípio do "poluidor-pagador".

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 235
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 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 com um 
custo económico aceitável. 

Or. fr

Justificação

Tendo em conta que os custos podem ser consideráveis, é essencial introduzir o conceito de 
custo económico aceitável. 
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Alteração apresentada por Guido Sacconi e Vittorio Prodi

Alteração 236
Artigo 4, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros tomarão as medidas 
adequadas para incentivar: 
(a) em primeiro lugar, a boa gestão dos 
recursos territoriais; 
(b) em segundo lugar, a prevenção da 
poluição do solo; 
(c) em terceiro lugar, se a poluição ocorrer, 
recuperação das condições originais do 
solo; 
d) se tal reparação não for possível, porque 
os custos das melhorias exigidas seriam 
desproporcionalmente elevados ou por 
motivo de viabilidade técnica, a 
recuperação de um nível de funcionalidade 
consistente pelo menos com a melhor 
utilização disponível. 

Or. en

Justificação

É necessário que os mesmos princípios gerais que regem as directivas-quadro relativas à 
protecção do ambiente - por exemplo a directiva-quadro relativa aos resíduos que estabelece 
uma série de princípios para a gestão dos resíduos - sejam igualmente inseridos no quadro 
político da protecção do solo. Isto falta infelizmente na proposta da Comissão. 

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 237
Artigo 4, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros estabelecerão regras 
para garantirem que as pessoas que 
exercem uma actividade que pode dar 
origem à introdução de substâncias 
perigosas à superfície do solo ou no solo 
criem recursos financeiros adequados para 
apoiar os custos de uma eventual reparação 
futura ligada à sua actividade. 
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração apresentada por Prodi e Andria ao artigo 4º.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 238
Artigo 4, parágrafo 1 bis (novo)

Na agricultura, o dever de tomar 
precauções é cumprido mediante o respeito 
das boas práticas e a aplicação das 
disposições a elaborar nos termos do artigo 
5.° do Regulamento (CE) n.° 1782/2003 em 
conjunção com o seu Anexo IV. 

Or. de

Justificação

Ao aplicar o princípio de precaução, os requisitos impostos devem ser proporcionais. Reduzir 
o prejuízo de funções do solo insere-se igualmente como um objectivo, dado que em muitos 
casos não será possível impedir completamente tais danos por meio de precauções. 

Na agricultura, o dever de tomar precauções é cumprido mediante o respeito das boas 
práticas e a aplicação das disposições a elaborar nos termos do artigo 5.° em conjunção com 
o Anexo IV do Regulamento (CE) n.° 1782/2003. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 239
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para evitar a impermeabilização 
e devem, no prazo de dois anos a partir de 
[data de transposição], fixar um objectivo 
quantitativo ou objectivos de limitação da 
impermeabilização do solo e aplicar 
medidas adequadas para alcançar tais 
objectivos. Nos casos em que esteja prevista 
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a impermeabilização, os Estados-Membros
atenuarão os seus efeitos, especialmente 
através da utilização de técnicas e produtos 
de construção que permitam a manutenção 
do maior número possível dessas funções.

Or. en

Justificação

Dada a natureza irreversível da impermeabilização do solo, os objectivos deveriam ser muito 
mais fortes. A impermeabilização é um problema muito grave na Europa, pelo que tem de ser 
adoptada uma estratégia robusta para limitar a impermeabilização com objectivos que serão 
pelo menos tão ambiciosos quanto os já existentes na Alemanha. 

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 240
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização, 
incluindo, por exemplo, mediante o 
estabelecimento de objectivos quantitativos 
e qualitativos, ou, nos casos em que esteja 
prevista a impermeabilização, para 
minimizar os seus efeitos, especialmente 
através da utilização de técnicas e produtos 
de construção que permitam a manutenção 
do maior número possível dessas funções.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de objectivos para limitar a impermeabilização pode ser uma ferramenta 
útil para proteger o solo.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer e Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 241
Artigo 5
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A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização  
na medida do necessário e, nos casos em 
que ocorre a impermeabilização, para 
reduzir os efeitos mediante a preservação 
de tantas funções do solo quanto possível. 

Or. de

Justificação

O que é relevante é o objectivo de limitar ou reduzir a impermeabilização na medida do 
necessário. Uma ligação entre as funções do solo e técnicas e produtos de construção não 
parece plausível. As disposições que permitem excepções tomam em consideração o facto de 
que a impermeabilização pode ocorrer no âmbito de medidas, por exemplo de precaução ou 
correcção, necessárias para proteger as águas subterrâneas. (Nassauer) 

Regras excessivamente rígidas para restringir a impermeabilização não parecem muito úteis. 
As alterações permitem aos Estados-Membros a flexibilidade necessária. (Hoppenstedt) 

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 242
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão, se oportuno,
medidas adequadas para limitar a 
impermeabilização ao mínimo necessário 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos que permitam a 
manutenção do maior número possível 
dessas funções.

Or. de

Justificação

É conveniente deixar aos Estados-Membros uma certa flexibilidade para escolher as medidas 
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adequadas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Peter Liese e Elisabeth Jeggle

Alteração 243
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão, se oportuno,
medidas adequadas para limitar a 
impermeabilização ou, nos casos em que 
esteja prevista a impermeabilização, para 
atenuar os seus efeitos, especialmente 
através da utilização de técnicas e produtos 
de construção que permitam a manutenção 
do maior número possível dessas funções.

Or. de

Justificação

Regras gerais e medidas para limitar a impermeabilização não parecem muito úteis. Para 
além dos requisitos mencionados na proposta que são aplicáveis a técnicas e produtos de 
construção, outras medidas para limitar a impermeabilização deveriam ser consideradas 
caso a caso, tomando em consideração a sua adequação.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 244
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções. Para tais fins, os 
Estados-Membros facilitarão o 
planeamento espacial industrial e urbano 
do território em zonas já afectadas, no 
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passado ou presentemente, pelo 
planeamento industrial e urbano. 

Or. en

Justificação

Deverá verificar-se um novo planeamento urbano ou industrial de preferência em sítios já 
afectados pelo planeamento de actividades, pois permitiria evitar ocupar terra virgem e 
promover, se necessário, a limpeza de sítios já afectados por actividades humanas. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 245
Artigo 5

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções.

A fim de preservar as funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a impermeabilização 
ou, nos casos em que esteja prevista a 
impermeabilização, para atenuar os seus 
efeitos, especialmente através da utilização 
de técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível dessas funções. Os 
Estados-Membros promoverão 
investimentos nas zonas industriais 
abandonadas e incentivarão a utilização de 
técnicas e produtos de construção especiais, 
amigos do ambiente, na pavimentação a 
fim de mitigar os efeitos e os aspectos 
negativos da impermeabilização. 

Or. en

Justificação

A ocupação urbana e industrial  dos solos produz um efeito de impermeabilização, por 
conseguinte deveriam ser adoptadas medidas para mitigar este efeito negativo.

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 246
Artigo 5, parágrafo 1 bis (novo)
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Tal não se aplica a medidas de precaução e 
de reparação.

Or. de

Justificação

Ver justificação apresentada por Nassauer ao artigo 5º.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 247
Capítulo II, secção 1, artigo 6

Capítulo II Suprimido
Prevenção de riscos, atenuação e 

recuperação
SECÇÃO 1

IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE RISCO

Artigo 6
Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 
compactação, salinização e desabamento de 
terras
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 
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":
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;
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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;
f) Desabamentos de terras decorrentes de 
movimentos descendentes, moderadamente 
rápidos a rápidos de massas de solo e de 
material rochoso.
Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos 
de degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta 
os efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa e 
da desertificação. 
2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

Proteger os solos contra perigos potenciais é uma tarefa importante, que já é visada directa 
ou indirectamente por uma série de disposições jurídicas europeias no modo sugerido na 
proposta de directiva. Além disso, a reforma da PAC e particularmente a condicionalidade 
asseguram a manutenção de todas as terras agrícolas em boas condições agrícolas e 
ecológicas, uma vez que, de outra maneira, os pagamentos directos são susceptíveis de ser 
reduzidos como forma de sanção. 

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 248
Capítulo II, título

Capítulo II Capítulo II

Prevenção de riscos, atenuação e 
recuperação

Boas práticas na utilização do solo 

Or. de
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Justificação

A abordagem de zonas de risco prevista nos artigos 6º a 8º e no Anexo I é substituída pela 
obrigação de introduzir regras generalizadas de boas práticas profissionais na utilização do 
solo. 

Considerando o interesse que os próprios proprietários de terras têm na preservação dos 
seus solos, a quantidade de esforço administrativo gerada pela abordagem de zona de risco é 
desproporcionada. Além disso, é contrário à decisão do Conselho Europeu de que a 
burocracia deve ser reduzida em 25% até 2012. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 249
Capítulo II, título

Capítulo II Capítulo II

Prevenção de riscos, atenuação e 
recuperação

Prioridades da protecção do solo e medidas 
de protecção do solo

Or. de

Justificação

A protecção do solo deveria ter uma imagem positiva. As regras deveriam resultar não na 
identificação pormenorizada de zonas de risco mas em prioridades para a protecção do solo. 

Os critérios constantes do Anexo 1 (tipo do solo, coberto vegetal, uso dos solos etc.) levariam 
à identificação de zonas de risco a nível da parcela individual, porque os riscos variam a este 
nível. Levariam a processos de identificação demorados e onerosos e consumiriam recursos. 

Limitar a protecção do solo a "hot spots" não poderia ter um impacto positivo nos fenómenos 
ambientais globais (alterações climáticas, etc.). 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 250
Capítulo II, secção 1, título

SECÇÃO 1 SECÇÃO 1
IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE RISCO PRIORIDADES DA PROTECÇÃO DO SOLO 

Or. de
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Justificação

Ver justificação da alteração Seeber  ao  título do capítulo II. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 251
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Avaliação das degradações da qualidade do 
solo

Or. de

Justificação

As disposições não têm em conta os progressos já conseguidos nos Estados-Membros, com 
base nas regulamentações nacionais.

Os critérios descritos no Anexo I não recobrem por completo os Estados-Membros e as 
regiões. Dado serem, todavia, totalmente inadequados os critérios e a bitola para a 
identificação das regiões previstos na proposta de directiva inicial, é de rejeitar o conjunto 
de disposições (Jeggle).

O Capítulo II da directiva não tem em conta os progressos já conseguidos nos 
Estados-Membros com base em regulamentações nacionais, nem as diversas normas 
existentes. Os riscos potenciais evocados apresentam grandes diferenças regionais, pelo que 
deve ser efectuada uma avaliação a nível local. A estigmatização sistemática como "zona de 
risco" não corresponde, na maioria dos casos, às circunstâncias reais. Devem ser os próprios 
Estados-Membros a decidir a que nível administrativo e em que  unidade geográfica se 
realiza a avaliação. (Weisgerber/Ulmer). 

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 252
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação da degradação do estado do 
solo

Or. de
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Justificação

Importa ter devidamente em conta os progressos conseguidos pelos Estados-Membros, bem 
como os níveis nacionais de tomada de decisões.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 253
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação das prioridades na protecção 
do solo

Or. de

Justificação

Ver alteração Seeber ao Capítulo II, título.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 254
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação de zonas prioritárias, que 
necessitem de protecção especial contra a 

erosão, diminuição de matéria orgânica,  
salinização e desabamento de terras

Or. en

Justificação

A expressão negativa "zonas de risco" deve ser eliminada e substituída pela expressão "zonas 
prioritárias". A compactação é extremamente difícil de identificar e pode se causada por 
actividades tanto naturais como humanas, especialmente no âmbito das práticas agrícolas. É 
necessária maior clareza quanto à sua definição e impacte. 
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Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 255
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização, desabamento de 
terras e perda de património geológico

Or. en

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun e Gyula Hegyi

Alteração 256
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização, desabamento de 
terras e acidificação

Or. en

Justificação

A acidificação constitui uma das principais ameaças ao solo e deve ser objecto de menção 
específica (Mortun).

A acidificação constitui um elevado risco para os solos, pelo que devem ser identificadas as 
zonas de risco (Hegyi).

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 257
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, desertificação, salinização e 
desabamento de terras

Or. en
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 258
Artigo 6, título

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização e desabamento de 
terras

Identificação de zonas com risco de erosão, 
diminuição de matéria orgânica, 

compactação, salinização, desabamento de 
terras e perda da biodiversidade do solo

Or. en

Justificação

Devem ser incluídas todas as formas de erosão consideradas relevantes nos vários 
Estados-Membros, bem como a perda de biodiversidade que torna os solos mais vulneráveis 
aos processos de degradação. As funções do biota do solo são essenciais para um estatuto 
favorável de conservação de ecossistemas naturais de importante valor ambiental (p. ex. 
florestas, planícies aluviais, turfeiras, regiões húmidas e zonas rurais).

Alteração apresentada por Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil 
Parish

Alteração 259
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

1. A fim de proteger as funções do solo, os 
Estados-Membros estabelecerão no prazo 
de dois anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional] 
regras de boas práticas em matéria de 
utilização dos solos, a aplicar pelos 
utilizadores numa base voluntária, 
incluindo disposições destinadas a evitar e 
reduzir os seguintes riscos para os solos, 
desde que relevantes:

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao título do Capítulo II (Seeber).

Ver justificação da alteração Nistelrooij e outros ao título do artigo 6º (van Nistelrooij e 
outros).
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Alteração apresentada por Renate Sommer, Peter Liese e Elisabeth Jeggle

Alteração 260
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros avaliarão os solos no seu 
território nacional no que diz respeito aos 
seguintes processos de degradação do solo:

Or. de

Justificação

A regulamentação do Capítulo II não é ajustada às normas existentes, levando à dupla 
regulamentação e a uma elevada carga administrativa. Tendo em conta as diferenças 
regionais, os riscos potenciais devem ser avaliados a nível local. A "estigmatização" 
sistemática como "zona de risco" leva a uma sobrecarga desproporcionada para os 
proprietários de terrenos. As disposições descritas no Anexo I para a identificação de zonas 
pretendida são totalmente inadequadas, devendo, por tal motivo, ser rejeitadas no seu 
conjunto. (Sommer/Liese).

Ver justificação da alteração Jeggle ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 261
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros avaliarão, ao nível 
adequado, os solos no seu território nacional 
no que diz respeito aos seguintes processos 
de degradação do solo:
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Weisgerber/Ulmer ao título do artigo 6º (Weisgerber/Ulmer ).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 262
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros avaliarão, do modo que 
entenderem adequado, se no seu território 
nacional ocorrem os riscos para o solo 
mencionados na alíneas a) a f). Tais riscos 
ocorrem quando existirem provas decisivas, 
ou razões legítimas de suspeita, da 
ocorrência efectiva ou provável num futuro 
próximo de um ou mais dos seguintes 
processos de degradação significativa do 
solo. Consideram-se riscos para o solo:

Or. de

Justificação

É rejeitada, por princípio, a designação de zonas de risco, dado que não se afigura útil, tanto 
numa perspectiva temporal como económica, nem permite conseguir uma protecção global 
do solo.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 263
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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 

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão as 
prioridades em matéria de protecção do 
solo no seu território nacional, à escala de 
1:500.000, em que existam provas decisivas, 
ou razões legítimas de suspeita, da 
ocorrência efectiva ou provável de 
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processos de degradação do solo, a seguir 
designadas "as zonas de risco":

sensibilidade elevada a um ou vários dos 
seguintes riscos:

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao título do artigo 6º do Capítulo II.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 264
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

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 
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":

Or. de

Justificação

É adequado um prazo de oito anos, como decorre da experiência com outras directivas 
similares.

Não é necessária uma segmentação especial, mediante a utilização das palavras "a nível 
adequado" razão pela qual devem ser suprimidas.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 265
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 nacional 
em que existam provas decisivas, ou razões 

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros determinarão, ao nível 
adequado, as superfícies do seu território 
nacional em que existam provas decisivas, 
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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":

ou razões legítimas de suspeita, da 
ocorrência efectiva ou provável num futuro 
próximo de um ou mais dos seguintes 
processos de degradação do estado do solo:

Or. de

Justificação

É necessário ter devidamente em conta os progressos já realizados pelos Estados-Membros, 
bem como os respectivos níveis de tomada de decisões.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 266
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros determinarão, ao nível 
geográfico e administrativo que tiverem 
estabelecido, as zonas do seu território 
nacional que, em seu entender, carecem de 
protecção especial relativamente a um ou 
mais dos seguintes processos de degradação 
do solo:

Or. de

Justificação

A expressão "zonas de risco" apresenta conotações negativas, razão pela qual deve ser 
substituída pela palavra "zonas". Importa ter em conta o princípio da subsidiariedade, bem 
como as estruturas federais.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 267
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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

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

adequado, as zonas do seu território 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":

Or. en

Justificação

É necessária uma metodologia comum para a identificação de zonas de risco, a fim de 
conseguir uma aplicação coerente e comparável em toda a UE.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 268
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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 
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":

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

Or. en

Justificação

A expressão "ao nível adequado" é supérflua e deve ser suprimida. A fim de evitar conflitos 
na avaliação, importa esclarecer que uma zona não deve ser classificada como zona de risco 
se a degradação do solo estiver em conformidade com as disposições dos artigos 4º e 5º.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 269
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

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

de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão, ao nível 
adequado, as zonas do seu território 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":

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros a competência para legislar sobre o solo cabe às autoridades 
regionais, e não às nacionais.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 270
Artigo 6, nº 1, alínea a)

a) Erosão hidráulica ou eólica; a) Erosão provocada por todos os processos 
relevantes, naturais ou induzidos pelo 
Homem;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º. 

Alteração apresentada por Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil 
Parish

Alteração 271
Artigo 6, nº 1, alínea b)

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;
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Or. de

Justificação

Ver justificação à alteração van Nistelrooij e outros ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 272
Artigo 6, nº 1, alínea b)

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, 
inclusive em turfeiras, 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;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 273
Artigo 6, nº 1, alínea c)

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

c) aumento da densidade aparente e da 
diminuição da porosidade do solo devido a 
compactação;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração van Nistelrooij e outros ao título do artigo 6º.
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Umberto Guidoni

Alteração 274
Artigo 6, nº 1, alínea f)

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 de camadas 
superiores da crosta terrestre, envolvendo o 
solo e/ou rochas e/ou detritos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Umberto Guidoni

Alteração 275
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Perda da biodiversidade do solo 
causada por uma redução não natural da 
riqueza, abundância ou equilíbrio do biota 
do solo.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun

Alteração 276
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Acidificação causada por actividades 
humanas e, se for o caso, processos 
naturais.

Or. en
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Justificação

O processo de acidificação representa uma ameaça importante para o solo. Trata-se de um 
processo de degradação do solo causado por acções antropológicas (emissões de CO2, CO3,
H2S, NOx, fertilizações desequilibradas das colheitas, drenagem dos solos pantanosos com 
sulfidos) e por processos naturais.

O processo de acidificação evolui e determina, com o tempo, a intensificação dos processos 
de degradação das regiões afectadas.

Permitirá igualmente aos Estados-Membros lutarem contra a acidificação causada por 
processos naturais.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 277
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Acidificação causada por actividade 
humana.

Or. en

Justificação

A acidificação constitui um elevado risco para os solos, motivo pelo qual devem ser 
identificadas as zonas de risco.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines e John Bowis

Alteração 278
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Acidificação.

Or. en

Justificação

A acidificação do solo influencia todos os factores importantes para o crescimento vegetal e 
para as características ambientais. Os tipos de solo, o clima, as emissões ácidas e causas 
inerentes ao cultivo levam a uma acidificação permanente dos solos. A acidificação tem 
consequências negativas, provocando danos físicos, químicos (nutrientes), biológicos (flora), 
económicos (fertilidade) e ambientais. Por tal motivo, a acidificação do solo representa uma 
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ameaça geral, tal como a erosão, a redução da matéria orgânica, a compactação e a 
salinização, devendo por isso ser incluída.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 279
Artigo 6, nº 1, alínea f ter) (nova)

f ter) Subsidência provocada pelo 
movimento moderadamente rápido de 
massas de solo, bem como, se necessário, 
zonas "piloto" onde aplicar e verificar 
procedimentos de diagnóstico para 
controlar os processos de degradação do 
solo previamente definidos e, em especial, a 
perda da biodiversidade do solo, e ainda os 
processos relacionados com a aridez e a 
seca que podem provocar desertificação.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 280
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Perda de património geológico 
provocada por nivelamento, escavações, 
impermeabilização e outras actividades 
humanas.

Or. en

Justificação

Também uma parte do nosso património geológico europeu está ameaçada de 
desaparecimento, com consequências negativas para a biodiversidade, a investigação 
científica futura, a educação e o turismo.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 281
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Desertificação.

Or. en

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 282
Artigo 6, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Não serão consideradas zonas de risco as 
zonas onde se verificou e/ou pode vir a 
verificar num futuro próximo uma 
alteração do solo provocada por uma das 
causas enunciadas no primeiro parágrafo, 
se as actividades em questão forem ou 
tiverem sido executadas em conformidade 
com o disposto nos artigos 4º e 5º.

Or. en

Justificação

A expressão "ao nível adequado" é supérflua e deve ser suprimida. Para evitar conflitos em 
matéria de avaliação, importa esclarecer que uma zona não deve ser classificada como zona 
de risco se a degradação do solo tiver ocorrido em conformidade com as disposições do 
artigo 4º e 5º.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 283
Artigo 6, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Ao identificar as zonas sujeitas a risco de 
desabamentos de terras, para além da 
perda e degradação do solo, os 
Estados-Membros terão igualmente em 
conta todas as outras consequências 
importantes dos seguintes acontecimentos: 
perda de vidas humanas e de bem-estar, 
danos causados ao património cultural, aos 
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bens imóveis e às infra-estruturas, efeitos 
negativos indirectos sobre as actividades 
económicas e contaminação do solo.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título  do artigo 6º.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 284
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros tomarão como base, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I, bem como os 
valores e indicadores comuns acordados 
nesse domínio no âmbito do intercâmbio de 
procedimentos seguros previsto no artigo 
17º, e terão em conta os efeitos desses 
processos no agravamento das emissões de 
gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Os Estados-Membros poderão igualmente 
utilizar os dados disponíveis, caso existam, 
incluindo mapas.

Or. el

Justificação

Alguns Estados-Membros poderão invocar que nem todos os dados incluídos no Anexo I são 
relevantes em todos os casos (por exemplo, a actividade sísmica afecta mais determinados 
países do que outros). A fim de manter uma abordagem comum, importa aplicar critérios e 
indicadores comuns para evitar que os Estados-Membros com características físicas 
semelhantes utilizem critérios muito diferentes para decidir sobre a importância do risco que 
afecta uma região.

Os Estados-Membros devem ser encorajados a utilizar os dados existentes, sempre que 
possível, a fim de reduzir os custos.
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Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 285
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos 
de degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta 
os efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa e 
da desertificação. 

Para o efeito, os Estados-Membros 
definirão o nível administrativo e a unidade 
geográfica adequados, efectuarão uma 
avaliação segundo os critérios previstos no 
Anexo I e informarão, segundo o processo 
previsto no artigo 17º, sobre os métodos de 
avaliação utilizados.

Or. de

Justificação

Devem ser tidos devidamente em conta os progressos já realizados pelos Estados-Membros, 
bem como os respectivos níveis de tomada de decisões.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer e Peter Liese

Alteração 286
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos 
de degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta 
os efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa e 
da desertificação. 

Para o efeito, os Estados-Membros 
definirão o nível administrativo e a unidade 
geográfica adequados e informarão, 
segundo o processo previsto no artigo 17º, 
sobre os métodos de avaliação utilizados.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Weisgerber/Ulmer ao título do artigo 6º (Weisgerber/Ulmer).

Os requisitos de publicação já se encontram suficientemente regulamentados pela Directiva 
2003/35/CE (Jeggle).

Ver justificação da alteração Sommer/Liese ao nº 1, frase introdutória, do artigo 6º 
(Sommer/Liese).  
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 287
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos 
de degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta 
os efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa e 
da desertificação. 

Para avaliar os riscos de degradação do 
solo, poderão ser utilizados os critérios 
enumerados no Anexo I.

Or. de

Justificação

É rejeitada, por princípio, a designação de zonas de risco, por não se afigurar conveniente 
do ponto de vista temporal nem económico, nem permitir alcançar uma protecção global do 
solo.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 288
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Para fins de estabelecimento das 
prioridades, os Estados-Membros utilizarão, 
relativamente à sensibilidade do solo 
perante cada um desses processos de 
degradação do solo, um ou vários dos 
elementos enumerados no Anexo I e terão 
em conta os efeitos desses processos no 
agravamento das emissões de gases com 
efeito de estufa e da desertificação. 

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao Capítulo II, artigo 6º, título.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 289
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros poderão recorrer, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, aos elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Or. de

Justificação

Importa destacar a subsidiariedade. A identificação das zonas de risco tendo largamente em 
conta os critérios enunciados no Anexo I conduziria à definição de zonas de risco ao nível 
das parcelas e conduziria a processos morosos e dispendiosos de identificação das zonas de 
risco. Por tal motivo, deve ser concedida maior flexibilidade aos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 290
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa e 
da desertificação. 

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos na produção de 
alterações climáticas e na desertificação, 
com destaque para a descida do nível 
freático e a seca. 

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 291
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2
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Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I, aplicarão o 
processo de identificação comum adoptado 
em conformidade com o artigo 18º e terão 
em conta os efeitos desses processos no 
agravamento das emissões de gases com 
efeito de estufa e da desertificação. 

Or. en

Justificação

É necessário uma metodologia comum para a identificação das zonas de risco, tendo em vista 
uma aplicação coerente e comparável em toda a UE.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 292
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento na 
perda de biodiversidade, das emissões de 
gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Prodi/Sacconi ao título do artigo 6º.

Alteração apresentada por John Bowis e Eija-Riitta Korhola

Alteração 293
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2

Para fins dessa identificação, os Para fins dessa identificação, os 
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Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa e da 
desertificação. 

Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos de 
degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta os 
efeitos desses processos no agravamento das 
emissões de gases com efeito de estufa, da 
desertificação e da acidificação. 

Or. en

Justificação

A acidificação do solo influencia todos os factores importantes para o crescimento das 
plantas e para as características ambientais. Os tipos de solo, o clima, as emissões ácidas e 
causas inerentes ao cultivo levam a uma acidificação permanente dos solos. A acidificação 
tem consequências negativas e provoca danos físicos, químicos (nutrientes), biológicos 
(flora), económicos (fertilidade) e ambientais. Assim, a acidificação do solo constitui uma 
ameaça tal como a erosão, a perda de matéria orgânica, a compactação e a salinização, 
devendo por isso ser incluída.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 294
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. As prioridades identificadas ao abrigo do 
n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao Capítulo II, título.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 295
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. As ameaças ao solo identificadas ao 
abrigo do n.º 1 serão tornadas públicas.
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Or. de

Justificação

É rejeitada, por princípio, a designação de zonas de risco, por não se afigurar conveniente 
do ponto de vista temporal nem económico, nem permitir alcançar uma protecção global do 
solo.

Alteração apresentada por Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer e Anja 
Weisgerber

Alteração 296
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. As informações nos termos do n.º 1 serão 
actualizadas no mínimo de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

Devem ser tidos devidamente em conta os progressos já realizados pelos Estados-Membros, 
bem como os respectivos níveis de tomada de decisões. (Haug).

Os requisitos de publicação já se encontram suficientemente regulamentados pela Directiva 
2003/35/CE. Segundo a intenção da directiva-quadro relativa ao solo, a tónica deve ser mais 
colocada no intercâmbio de informações entre os Estados-Membros.

A revisão de conhecimentos e medidas a intervalos regulares gera encargos de execução e 
duplicação de tarefas. Uma vez que as informações já são, em geral, desenvolvidas no âmbito 
do tratamento em curso, será suficiente uma actualização após 10 anos. (Weisgerber/Ulmer e 
Sommer/Liese).

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 297
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. Os Estados-Membros informar-se-ão 
mutuamente, bem como à Comissão, sobre 
os resultados, nos termos do disposto no 
artigo 17º. As zonas de risco identificadas ao 
abrigo do n.º 1 serão actualizadas no 
mínimo de dez em dez anos.
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Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 298
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas, de modo 
convivial e facilmente acessível, e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

Or. en

Justificação

Os mapas das zonas de risco deverão estar acessíveis ao público na Internet, em ligação a 
outros dados especiais fornecidos nos termos da Directiva INSPIRE.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 299
Artigo 6, nº 2

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 serão tornadas públicas e sujeitas a 
revisão no mínimo de dez em dez anos.

2. As zonas de risco identificadas ao abrigo 
do n.º 1 actualizadas no mínimo de cinco 
em cinco anos. A Comissão colocará os 
resultados dessa actualização ao dispor do 
público na Internet. 

Or. en

Justificação

Os dados já existentes devem ser actualizados. O modo mais fácil de pôr ao alcance do 
público as zonas identificadas consiste em colocá-las na Web.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 300
Artigo 6, nº 2 bis (novo)

2 bis. No prazo de dois anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional] a Comissão, em conformidade 
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com o procedimento previsto no artigo 19º, 
elaborará orientações, baseadas nas 
melhores práticas, sobre a definição e 
identificação das zonas de risco.

Or. en

Justificação

Dadas as diferentes condições do solo nos vários Estados-Membros, não é possível 
estabelecer normas comuns uniformes para a definição das zonas de risco. No entanto, a 
Comissão Europeia deverá fornecer orientações com base nas melhores práticas. A 
utilização dessas orientações facilitará igualmente a comparação entre as zonas de risco na 
União Europeia.

Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish

Alteração 301
Artigo 7

Metodologia Suprimido
Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos 
que não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Or. de

Justificação

A protecção do solo contra eventuais riscos constitui uma tarefa importante, já 
desempenhada, directa ou indirectamente, por uma série de disposições jurídicas europeias, 
no sentido da proposta de directiva. Além disso, a reforma da PAC e, em especial, a 
ecocondicionalidade já garantem que todas as superfícies agrícolas se manterão em bom 
estado, a nível agrícola e ambiental, porque de outro modo se prevê como sanção uma
redução dos pagamentos directos .
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish e Richard 
Seeber

Alteração 302
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos 
que não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

No prazo de três anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros elaborarão um programa 
para promover a aplicação das normas de 
boas práticas da utilização do solo, 
prevendo igualmente medidas de formação 
e de informação para os utilizadores de 
terrenos que usem o solo com fins 
económicos.

Or. de

Justificação

A abordagem de zonas de risco para o solo, contida nos artigos 6º a 8º e no Anexo I, é 
substituída pela obrigação de estabelecer normas gerais de boas práticas para a utilização 
do solo.

A carga administrativa gerada por essa abordagem é desproporcionada à luz do próprio 
interesse dos proprietários na preservação dos solos. Por outro lado, contraria a decisão, 
adoptada pelo Conselho Europeu, de reduzir em 25% a carga burocrática até 2012.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 303
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Os Estados-Membros podem utilizar na 
identificação das ameaças para o solo 
previstas no artigo 6º provas empíricas, 
sistemas de informação e modelos 
existentes, bem como os resultados da 
investigação e os planos de protecção 
contra perigos naturais já existentes. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.
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Or. de

Justificação

É rejeitada, por princípio, a designação de zonas de risco, por não se afigurar conveniente 
do ponto de vista temporal nem económico, nem permitir alcançar uma protecção global do 
solo.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 304
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos 
que não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, deverão ser feitos  
esforços para validar os modelos mediante a 
comparação dos seus resultados com dados 
aferidos.

Or. en

Justificação

"Deverão ser feitos esforços para validar" é mais compatível com o princípio da 
subsidiariedade e com a possibilidade efectiva de realizar a validação de modelos, que é 
influenciada por uma diversidade de factores-chave. 

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 305
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos 
que não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Os Estados-Membros definem as 
prioridades em matéria de protecção do 
solo com base em informações sobre a 
sensibilidade do solo, o estado actual do 
solo, assim como sobre formas e práticas 
actuais e previsíveis de utilização das terras 
à escala 1:500.000. Se for utilizada para o 
efeito a modelização, os modelos devem ser 
validados.
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Or. de

Justificação

Em articulação com o artigo 18º, que permite à Comissão alterar o Anexo I, pode ser 
ulteriormente exigida a indicação da escala na identificação das zonas de risco, o que não 
permite que os Estados-Membros calculem os futuros custos analíticos e administrativos.
O método de definição das prioridades em matéria de protecção do solo deve ser 
harmonizado.

Alteração apresentada por Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle e 
Anja Weisgerber

Alteração 306
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Os Estados-Membros podem basear a 
avaliação prevista no artigo 6º em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo. Se os 
Estados-Membros procederem a uma 
avaliação com base nos riscos e a uma 
definição de medidas em conformidade 
com o Anexo IV do Regulamento (CE) nº. 
1782/2003, considera-se que se encontram 
preenchidos os requisitos previstos nos 
artigos 6º e 8º da presente directiva para os 
riscos identificados no nº 1, alíneas a) a c) 
do artigo 6º da presente directiva.

Or. de

Justificação

Em conformidade com as alterações ao artigo 6º, em vez de se falar em "identificação de 
zonas de risco", devia-se falar apenas de forma geral em "avaliação". Não são necessárias 
medidas de precaução que vão para além da condicionalidade. Em primeiro lugar, há que 
aplicar em toda a UE e avaliar as disposições comunitárias em matéria de condicionalidade. 
A fim de explicitar este aspecto, são incluídos na directiva-quadro os requisitos previstos no 
Anexo 4 do Regulamento (CE) nº 1782/2003 do Conselho. A abordagem das zonas de risco 
subjacente aos artigos 6º a 8º e ao Anexo I é substituída pela obrigação de introduzir regras 
abrangentes para boas práticas profissionais de utilização do solo. (Sommer/Liese).

Se, no domínio da agricultura, forem respeitados os requisitos em matéria de 
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condicionalidade, não são necessárias medidas de prevenção adicionais a nível europeu. Em 
primeiro lugar, há que aplicar à escala da UE as disposições em matéria de 
condicionalidade e avaliar os seus efeitos positivos em termos de protecção do solo. A fim de 
explicitar esta relação, os respectivos requisitos do Anexo 4 do Regulamento (CE) nº 
1782/2003 do Conselho são retomados na directiva-quadro (Jeggle+Weisgerber/Ulmer) 

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 307
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Para a identificação das zonas de risco nos 
termos do artigo 6.º, os Estados-Membros 
podem basear-se em provas empíricas ou 
em modelização. Se for utilizada a 
modelização, os modelos devem ser 
validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Or. de

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 308
Artigo 7

Os Estados-Membros podem basear a 
identificação das zonas de risco em provas 
empíricas ou em modelização. Se for 
utilizada a modelização, os modelos devem 
ser validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Para a identificação das zonas de risco nos 
termos do artigo 6.º, os Estados-Membros 
podem basear-se em provas empíricas ou 
em modelização. Se for utilizada a 
modelização, os modelos devem ser 
validados mediante a comparação dos 
resultados com base em dados empíricos que 
não tenham sido utilizados para o 
desenvolvimento do próprio modelo.

Or. de

Justificação

Consequência lógica da alteração 7.
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Alteração apresentada por Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish e Richard 
Seeber

Alteração 309
Artigo 8

SECÇÃO 2 Suprimido
ESTABELECIMENTO DE OBJECTIVOS E 

PROGRAMAS DE MEDIDAS
ARTIGO 8

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, 

a compactação, a salinização e o 
desabamento de terras

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.
2. Na elaboração e revisão dos programas 
de medidas ao abrigo do disposto no n.º 1, 
os Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos das medidas previstas.
Os Estados-Membros garantirão que as 
medidas sejam eficazes em termos de custos 
e tecnicamente viáveis e efectuarão 
avaliações de impacto, incluindo análises 
de custo-benefício, antes da introdução dos 
programas de medidas.
Os Estados-Membros indicarão nos seus 
programas de medidas o modo como estas 
serão aplicadas e o modo como estas 
contribuirão para a realização dos 
objectivos ambientais estabelecidos.
3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
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concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos adequados de redução dos riscos 
relativamente a todos os riscos 
identificados, juntamente com as medidas 
apropriadas para atingir esses objectivos.
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.
O programa de medidas será tornado 
público e revisto pelo menos de cinco em 
cinco anos.

Or. de

Justificação

A abordagem das zonas de risco subjacente aos artigos 6º a 8º e ao Anexo I é substituída pela 
obrigação de introduzir regras abrangentes para boas práticas profissionais de utilização do 
solo.

O ónus administrativo gerado pela abordagem das zonas de risco não é proporcional, tendo 
em conta que a conservação do solo é do próprio interesse dos proprietários das terras. Além 
disso, contraria a decisão do Conselho no sentido de reduzir os encargos administrativos em 
25% até 2012.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber e 
Thomas Ulmer

Alteração 310
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, 

a compactação, a salinização e o 
desabamento de terras

Medidas para combater a degradação dos 
solos

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 6º (Jeggle + Sommer/Liese) 
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Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro. (Jeggle + Sommer/Liese+Weisgerber/Ulmer)

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 311
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, 

a compactação, a salinização e o 
desabamento de terras

Medidas para combater a degradação dos 
solos

Or. de

Justificação

O instrumento para a consecução de objectivos ambientais pode ficar ao critério dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 312
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização e o desabamento 

de terras

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização, a desertificação

e o desabamento de terras

Or. en

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun e Gyula Hegyi

Alteração 313
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização e o desabamento 

de terras

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização, o desabamento 

de terras e a acidificação
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Or. en

Justificação

A alteração é necessária para assegurar a coerência com outras alterações sobre a 
acidificação (Mortun)

Serão igualmente elaborados programas de medidas para combater a acidificação. (Hegyi)

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 314
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização e o desabamento 

de terras

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização, o desabamento 

de terras e a perda de património geológico.

Or. en

Justificação

O aditamento do património geológico constitui uma consequência lógica do artigo 6º e está 
associado ao facto de o património geológico estar ameaçado de extinção, com 
consequências negativas para a biodiversidade, a futura investigação científica, a educação e 
o turismo. A alteração é coerente com o artigo 15º da presente directiva.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 315
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, 

a compactação, a salinização e o 
desabamento de terras

Protecção do solo - Prioridades - Programas 
de medidas 

Or. de

Justificação

A aplicação do actual artigo 8º implica, em articulação com o artigo 6º, a necessidade de 
elaboração de medidas e programas de medidas para zonas de risco a nível de lotes de 
terreno. É difícil conceber como elaborar e gerir medidas a este nível de espaço tão reduzido 
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e continuamente submetido a novas utilizações e calcular os custos conexos. A perda de 
tempo associada à elaboração destes documentos impediria a aplicação imediata de 
medidas.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 316
Artigo 8, título

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização e o desabamento 

de terras

Programas de medidas para combater a 
erosão, a diminuição de matéria orgânica, a 
compactação, a salinização, o desabamento 
de terras e perda da biodiversidade do solo

Or. en

Justificação

Ao preparar os programas de medidas com o objectivo de reduzir dos riscos, devem ser 
igualmente tidas em conta medidas de protecção preventivas e planos de emergência, 
enquanto se aguarda a atribuição de recursos privados ou públicos para o financiamento das 
medidas necessárias para alcançar esses objectivos. Tal seria um instrumento não oneroso 
para avançar na redução dos riscos nas zonas de risco, em particular quando está em causa 
a segurança humana.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 317
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, ao nível 
adequado, no que diz respeito às zonas de 
risco identificadas nos termos do artigo 6.°, 
um programa de medidas para atingir, pelo 
menos, os seguintes objectivos:

- redução da erosão do solo em, pelo 
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menos, 20% até 2020;
- aumento da matéria orgânica do solo em, 
pelo menos, 0,5% de 10 em 10 anos a partir 
de [data de transposição];
- redução e inversão da impermeabilização 
do solo até 2020;
- redução da zona em risco de compactação 
em, pelo menos, 20% até 2020;.
- redução da zona em risco de salinização 
em, pelo menos, 20% até 2020;
- redução da zona em risco de desabamento 
de terras em, pelo menos, 20% até 2020;
Estes objectivos serão revistos no contexto 
da revisão da presente directiva, nos termos 
do artigo 21º.

Or. en

Justificação

Devem ser adoptados objectivos europeus comuns, a fim de assegurar uma aplicação 
coerente e comparável da directiva em toda a UE.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 318
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 adoptarão as medidas 
necessárias, sempre que exista a suspeita 
fundada da ocorrência efectiva ou provável 
num futuro próximo de uma degradação do 
solo por uma ou várias das causas 
enunciadas no artigo 6º. Os 
Estados-Membros informarão sobre as 
medidas adoptadas através de um processo 
conforme com o previsto no artigo 17º. A 
informação conterá um calendário para a 
execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou públicos 
destinados ao financiamento dessas medidas.
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 319
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 adoptarão as medidas 
necessárias, sempre que exista a suspeita 
fundada da ocorrência efectiva ou provável 
num futuro próximo de uma degradação do 
solo por uma ou várias das causas 
enunciadas no artigo 6º. Os 
Estados-Membros informarão sobre as 
medidas adoptadas através de um processo 
conforme com o previsto no artigo 17º. A 
informação conterá um calendário para a 
execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou públicos 
destinados ao financiamento dessas medidas.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 320
Artigo 8, nº 1

1. Para fins de preservação das funções do 1. Para fins de preservação das funções do 
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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.

solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão as medidas 
necessárias, sempre que exista a suspeita 
fundada da ocorrência efectiva ou provável 
num futuro próximo de  uma degradação 
do solo por uma ou várias das causas 
enunciadas no artigo 6º. Os 
Estados-Membros informarão sobre os 
objectivos de conservação das funções do 
solo referidas no nº 1 do artigo 1º e as 
medidas adoptadas através de um processo 
conforme com o previsto no artigo 17º. A 
informação conterá um calendário para a 
execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou públicos 
destinados ao financiamento dessas medidas.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 321
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 adoptarão programas de 
medidas com vista à protecção do solo. No 
Anexo III, figuram modelos não 
vinculativos de melhores práticas para 
medidas e programas de medidas relativos 
às prioridades em matéria de protecção do 
solo.

Or. de
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Justificação

A aplicação do actual artigo 8º implica, em articulação com o artigo 6º, a necessidade de 
elaboração de medidas e programas de medidas para zonas de risco a nível de lotes de 
terreno. É difícil conceber como elaborar e gerir medidas a este nível de espaço tão reduzido 
e continuamente submetido a novas utilizações e calcular os custos conexos. A perda de 
tempo associada à elaboração destes documentos impediria a aplicação imediata de 
medidas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 322
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 artigo 1.°, os 
Estados-Membros elaborarão, no que diz 
respeito aos riscos para os solos 
identificados nos termos do artigo 6.°, 
programas de medidas destinados a 
combater estes riscos. Estes programas 
conterão igualmente um calendário para a 
execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou públicos 
destinados ao financiamento dessas medidas.

Or. de

Justificação

É, por princípio, rejeitada a identificação de zonas de risco, dado que tal não se afigura 
pertinente, nem do ponto de vista temporal, nem do ponto de vista económico e não permite 
alcançar igualmente uma protecção do solo abrangente.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 323
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.°, 

1. Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros definirão objectivos para 
combater a degradação dos solos e 
adoptarão as medidas adequadas, sempre 
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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.

que exista a suspeita fundada da 
ocorrência efectiva ou provável num futuro
próximo de uma degradação do solo por 
uma ou várias das causas referidas no 
artigo 6º. Os Estados-Membros informarão 
sobre os objectivos de conservação das 
funções do solo referidas no nº 1 do artigo 
1º e as medidas adoptadas através de um 
processo conforme com o previsto no artigo 
17º.

Or. de

Justificação

O instrumento para atingir objectivos ambientais pode ser deixado ao critério dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 324
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, 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 programas integrados de 
conservação do solo e medidas preventivas 
de protecção) e, quando 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 
destinados ao financiamento dessas medidas.

Or. en

Justificação

Ao preparar os programas de medidas com o objectivo de reduzir dos riscos, devem ser 
igualmente tidas em conta medidas de protecção preventivas e planos de emergência, 
enquanto se aguarda a atribuição de recursos privados ou públicos para o financiamento das 
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medidas necessárias para alcançar esses objectivos. Tal seria um instrumento não oneroso 
para avançar na redução dos riscos nas zonas de risco, em particular quando está em causa 
a segurança humana.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 325
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 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.

Or. de

Justificação

A utilização da frase "ao nível adequado" deve ser excluída e suprimida.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 326
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 

1. Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão, ao nível 
administrativo e geográfico adequado, no 
que se refere às zonas identificadas nos 
termos do artigo 6º, as medidas necessárias 
para a preservação das funções do solo 
referidas no artigo 1º.
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dessas medidas.

Or. de

Justificação

Deve ser deixada aos Estados-Membros uma maior liberdade relativamente à elaboração das 
medidas a adoptar.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 327
Artigo 8, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Incumbe aos Estados-Membros escolher as 
medidas a adoptar, podendo utilizar para o 
efeito programas existentes ou desenvolver 
programas existentes.

Or. de

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun

Alteração 328
Artigo 8, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

O programa de medidas deve ser coerente 
com as medidas baseadas na política 
agrícola comum.

Or. en

Justificação

O programa de medidas deve apoiar as medidas adoptadas no âmbito da política agrícola 
comum.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 329
Artigo 8, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Aquando da elaboração dos programas de 
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medidas, importa ter em conta medidas 
facultativas, sistemas de incentivo e 
medidas existentes dos Estados-Membros 
para a consecução dos objectivos da 
presente directiva.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao nº 1 do artigo 8º.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 330
Artigo 8, nº 2

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

2. Na definição de medidas ao abrigo no 
disposto ao disposto no nº 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos.

Os Estados-Membros garantirão que as 
medidas sejam eficazes em termos de custos 
e tecnicamente viáveis e efectuarão 
avaliações de impacto, incluindo análises 
de custo-benefício, antes da introdução dos 
programas de medidas.
Os Estados-Membros indicarão nos seus 
programas de medidas o modo como estas 
serão aplicadas e o modo como estas 
contribuirão para a realização dos 
objectivos ambientais estabelecidos.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro.



AM\685115PT.doc 131/138 PE 390.761v03-00

PT

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 331
Artigo 8, nº 2

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

2. Na definição de medidas ao abrigo no 
disposto ao disposto no nº 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos.

Os Estados-Membros garantirão que as 
medidas sejam eficazes em termos de custos 
e tecnicamente viáveis e efectuarão 
avaliações de impacto, incluindo análises 
de custo-benefício, antes da introdução dos 
programas de medidas.
Os Estados-Membros indicarão nos seus 
programas de medidas o modo como estas 
serão aplicadas e o modo como estas 
contribuirão para a realização dos 
objectivos ambientais estabelecidos.

Or. de

Justificação

O instrumento para atingir objectivos ambientais pode ser deixado ao critério dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle

Alteração 332
Artigo 8, nº 2

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

2. Na definição de medidas ao abrigo no 
disposto ao disposto no nº 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos.

Os Estados-Membros garantirão que as 
medidas sejam eficazes em termos de custos 
e tecnicamente viáveis e efectuarão 
avaliações de impacto, incluindo análises 
de custo-benefício, antes da introdução dos 
programas de medidas.
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Os Estados-Membros indicarão nos seus 
programas de medidas o modo como estas 
serão aplicadas e o modo como estas 
contribuirão para a realização dos 
objectivos ambientais estabelecidos.

Or. de

Justificação

Ver justificação à alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 333
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

2. Na elaboração e revisão dos programas de 
medidas ao abrigo do disposto no n.º 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 n.º 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os objectivos estabelecidos na 
Directiva 2000/60/CE e a estratégia da UE 
em matéria de biodiversidade, bem como os 
impactos sociais e económicos das medidas 
previstas.

Or. en

Justificação

Devem ser adoptados objectivos europeus comuns, a fim de assegurar uma aplicação 
coerente e comparável da directiva em toda a UE.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 334
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

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

2. Na elaboração e revisão dos programas de 
medidas ao abrigo do disposto no n.º 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais, na saúde, 
científicos, culturais, educativos e 



AM\685115PT.doc 133/138 PE 390.761v03-00

PT

económicos das medidas previstas. económicos das medidas previstas.

Or. en

Justificação

Não é claro se estes aspectos societais estão incluídos nos impactos sociais. No impacto 
sobre a saúde, incluem-se igualmente os aspectos psicológicos do bem-estar e 
auto-realização das futuras gerações.

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun

Alteração 335
Artigo 8, nº 2, parágrafo 1

2. Na elaboração e revisão dos programas de 
medidas ao abrigo do disposto no n.º 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 n.º 1, os 
Estados-Membros terão em devida 
consideração os impactos sociais e 
económicos das medidas previstas e 
incluirão a informação existente a nível 
nacional.

Or. en

Justificação

O programa de medidas deve assentar em informação já disponível, a fim de evitar uma 
duplicação de tarefas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 336
Artigo 8, nº 3

3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos adequados de redução dos riscos 
relativamente a todos os riscos 
identificados, juntamente com as medidas 

3. As informações referidas nº 1 serão 
actualizadas, pelos menos, de dez em dez 
anos.
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apropriadas para atingir esses objectivos.

Or. de

Justificação

O instrumento para atingir objectivos ambientais pode ser deixado ao critério dos 
Estados-Membros.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 337
Artigo 8, nº 3

3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos adequados de redução dos riscos 
relativamente a todos os riscos 
identificados, juntamente com as medidas 
apropriadas para atingir esses objectivos.

3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa.

Or. en

Justificação

Ver alteração Breyer ao nº 1 do artigo 8º.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 338
Artigo 8, nº 3

3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos adequados de redução dos riscos 
relativamente a todos os riscos 
identificados, juntamente com as medidas 
apropriadas para atingir esses objectivos.

3. Tendo em conta as prioridades em 
matéria de protecção do solo que resultam 
das diferentes sensibilidades do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos para cada prioridade definida, 
juntamente com as medidas apropriadas para 
atingir esses objectivos.
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Or. de

Justificação

A aplicação do actual artigo 8º implica, em articulação com o artigo 6º, a necessidade de 
elaboração de medidas e programas de medidas para zonas de risco a nível de lotes de 
terreno. É difícil conceber como elaborar e gerir medidas a este nível de espaço tão reduzido 
e continuamente submetido a novas utilizações e calcular os custos conexos. A perda de 
tempo associada à elaboração destes documentos impediria a aplicação imediata de 
medidas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 339
Artigo 8, nº 3

3. Nos casos em que uma zona se encontra 
em risco devido a diferentes processos 
concorrentes de degradação do solo, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual devem ser fixados 
objectivos adequados de redução dos riscos 
relativamente a todos os riscos 
identificados, juntamente com as medidas 
apropriadas para atingir esses objectivos.

3. Se tiverem sido identificados diversos 
riscos concorrentes de degradação do solo, 
em conformidade com o artigo 6º, os 
Estados-Membros podem adoptar um único 
programa no qual serão definidos 
objectivos de redução para cada um dos 
riscos, juntamente com as medidas 
apropriadas para atingir esses objectivos.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração Seeber ao nº 1 do artigo 8º.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese e Jutta Haug

Alteração 340
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.

Suprimido

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

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 6º.

Os instrumentos para assegurar o respeito de normas ambientais devem ficar ao critério dos 
Estados-Membros. A decisão política quanto à adopção de medidas e às medidas a adoptar é 
tomada pelo próprio Estado-Membro. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese).

O instrumento para atingir objectivos ambientais pode ser deixado ao critério dos 
Estados-Membros (Haug).

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 341
Artigo 8, nº 4, parágrafo 1

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 cinco anos a contar [da data de 
transposição para o direito nacional] e estará 
em aplicação o mais tardar seis anos após 
essa data.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração Breyer ao nº 1 do artigo 8º. 

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 342
Artigo 8, nº 4, parágrafo 1

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 15 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.
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Or. de

Justificação

Os prazos mais longos de 12, 15 e 10 anos constituem uma redução do ónus administrativo. 
Simultaneamente, a aplicação de directivas semelhantes revela que estes prazos são 
exequíveis.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 343
Artigo 8, nº 4, parágrafo 2

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

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

Or. en

Alteração apresentada por Guido Sacconi e Vittorio Prodi

Alteração 344
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
O mais tardar dois anos após a entrada em 
vigor da presente directiva, a Comissão 
apresentará uma proposta de directiva 
relativa aos resíduos biológicos que 
estabeleça normas de qualidade para a 
utilização de resíduos biológicos como 
correctores de solos.

Or. en

Justificação

É urgentemente necessária uma directiva relativa aos resíduos biológicos para redireccionar 
os resíduos biológicos dos aterros e da incineração para uma utilização mais eficaz que 
contribua para aumentar o conteúdo de matérias orgânicas do solo e melhore a qualidade do 
solo.
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 345
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
Capítulo III

Contaminação do solo
Os Estados-Membros estabelecerão uma 
estratégia de gestão do solo contaminado, 
em que definirão de que forma as 
autoridades competentes devem lidar com 
uma contaminação do solo que constitua 
um risco inaceitável para a saúde humana 
ou o ambiente, tendo em conta a utilização 
do solo presente e futura. Essa estratégia 
incluirá uma estratégia de identificação de 
sítios contaminados e uma estratégia de 
reparação dos danos nos sítios 
contaminados.

Or. en

Justificação

O texto beneficia de uma referência aos objectivos da estratégia no início do presente 
capítulo, tendo em conta que os artigos que se seguem desenvolvem a estratégia.


