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Amendamentul 87
Propunere de rezoluţie legislativă

Parlamentul European respinge propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

Der Vorschlag verstößt gegen das Subsidiaritätsprinzip und ist mit übermäßig viel Bürokratie 
verbunden. Zudem werden Maßnahmen bestehender europäischer Gesetzgebung nicht 
berücksichtigt. Eine Abgrenzung zur EU-Gesetzgebung ist nicht erfolgt. Bereits nach 
europäischem Recht genehmigte Maßnahmen werden dem Vorwurf, Bodenbeeinträchtigungen 
nach sich zu ziehen, ausgesetzt. Außerdem ist vorgesehen - ohne Parlament- eine 
Harmonisierung bei der Risikobewertung für die Bodenverunreinigung vorzunehmen. 
(Schnellhardt a.o.)
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Richtlinie verletzt die Vertragsvereinbarungen und greift in die Subsidarität der 
Mitgliedstaaten ein. (Ulmer)

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 88
Proiect de rezoluţie legislativă, punctul 1

1. respinge propunerea Comisiei;

Or. nl

Justificare

Bodenpolitik hat über Grenzen hinweg nur beschränkte Relevanz. Unter dem Aspekt der 
Subsidiarität gilt es mehr Wert auf eine einzelstaatliche Bodenpolitik zu legen. Im Übrigen ist 
eine Richtlinie unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit ein zu gewichtiges 
Instrument für diese Politik. Deshalb muss man sich auf die thematische Strategie für den 
Bodenschutz beschränken.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 89
Proiect de rezoluţie legislativă, punctul 2

2. solicită un moratoriu pentru o anumită perioadă ce urmează a fi stabilită, cu scopul 
de a determina efectele strategiei tematice privind protecţia solului, oferind astfel 
statelor membre ocazia de a elabora sau îmbunătăţi politica privind solul; constată că 
după perioada menţionată se poate analiza în ce măsură o directivă privind protecţia 
solului este relevantă sau necesară;

Or. nl

Justificare

Es empfiehlt sich, ein Moratorium festzulegen, sodass die Mitgliedstaaten die Bodenpolitik 
auf der Basis der thematischen Strategie für den Bodenschutz durchführen können. Erst 
später ist dann zu prüfen, ob eine Richtlinie erforderlich bzw. relevant ist. Allerdings ist es 
möglich, wertvolle Gesichtspunkte des jetzigen Richtlinienvorschlags in die thematische 
Strategie aufzunehmen.
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Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 90
Proiect de rezoluţie legislativă, punctul 2a (nou)

2a. solicită ca orientările relevante conţinute în prezenta propunere de directivă 
referitoare la protecţia solului să fie incluse în strategia tematică privind protecţia 
solului;

Or. nl

Justificare

Es empfiehlt sich, ein Moratorium festzulegen, sodass die Mitgliedstaaten die Bodenpolitik 
auf der Basis der thematischen Strategie für den Bodenschutz durchführen können. Erst 
später ist dann zu prüfen, ob eine Richtlinie erforderlich bzw. relevant ist. Allerdings ist es 
möglich, wertvolle Gesichtspunkte des jetzigen Richtlinienvorschlags in die thematische 
Strategie aufzunehmen.

Propunere de directivă 

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamenuluit

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 91
Titlu şi referiri

Propunere de Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A CONSILIULUI

de stabilire a unui cadru privind protecţia 
solului şi de modificare a Directivei 

2004/35/CE

de stabilire a unui cadru privind protecţia 
solului şi de modificare a Directivei 

2004/35/CE
(Text cu relevanţă pentru SEE) (Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI 
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (1),

având în vedere Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene, în special articolul 
175 alineatul (2),
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având în vedere propunerea Comisiei, având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului 
Economic şi Social European,

având în vedere avizul Parlamentului 
European, având în vedere avizul 
Comitetului Economic şi Social European, 

având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului 
Regiunilor, 

în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 251 din tratat4,
întrucât: întrucât:
4 […]

Or. de

Justificare

Aufgrund der Änderungen des Vertrages von Nizza ist die Anwendung des 
Beschlussverfahrens gemäß Artikel 175 Absatz 2 erforderlich bei "Maßnahmen, die die 
Bodennutzung ... berühren". Die Bodennutzung wird bei dem vorliegenden Richtlinienentwurf 
unter anderem in den Artikeln 4 (Vorsorgemaßnahmen), 5 (Versiegelung), 6ff. (Pflicht zur 
Ausweisung von Risikogebieten), 9 (Vermeidung von Bodenverunreinigung) und 13 
(Sanierung) berührt. Daher muß das dafür vorgesehene Beschlußverfahren zur Anwendung 
kommen.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 92
Considerentul 4

(4) Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European şi Consiliu intitulată „Către o 
strategie tematică pentru protecţia solului” 
identifică opt procese principale de 
degradare care afectează solurile din UE. 
Acestea sunt eroziunea, reducerea materiei 
organice, contaminarea, salinizarea, tasarea, 
pierderea biodiversităţii solului, 
impermeabilizarea, alunecările de teren şi 
inundaţiile. Actualele cunoştinţe ştiinţifice 
cu privire la biodiversitatea solului şi 
evoluţia acesteia sunt prea limitate pentru a 
permite includerea în prezenta directivă a 
unor dispoziţii specifice pentru protejarea ei. 
Prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor 
au fost tratate în propunerea de Directivă a 

(4) Comunicarea Comisiei către Parlamentul
European şi Consiliu intitulată „Către o 
strategie tematică pentru protecţia solului” 
identifică nouă procese principale de 
degradare care afectează solurile din UE. 
Acestea sunt eroziunea, reducerea materiei 
organice, contaminarea, salinizarea, tasarea, 
pierderea biodiversităţii solului, 
impermeabilizarea, deşertificarea, 
alunecările de teren şi inundaţiile. Actualele 
cunoştinţe ştiinţifice cu privire la 
biodiversitatea solului şi evoluţia acesteia 
sunt prea limitate pentru a permite 
includerea în prezenta directivă a unor 
dispoziţii specifice pentru protejarea ei. 
Prevenirea şi atenuarea efectelor inundaţiilor 
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Parlamentului European şi a Consiliului 
privind evaluarea şi gestionarea inundaţiilor.

au fost tratate în propunerea de Directivă a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
privind evaluarea şi gestionarea inundaţiilor.

Or. en

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 93
Considerentul 6

(6) Legislaţia comunitară, spre exemplu în 
domeniul deşeurilor, al substanţelor chimice, 
al prevenirii şi controlului exercitat asupra 
poluării industriale, al schimbărilor 
climatice, al apei, precum şi al agriculturii şi 
dezvoltării rurale, include unele dispoziţii 
privind protecţia solului, dar acestea nu 
sunt nici concepute, nici suficiente pentru a 
proteja toate solurile împotriva tuturor 
proceselor de degradare. În consecinţă, este 
nevoie de un cadru legislativ coerent şi 
eficient, care să formuleze principii şi 
obiective comune, având drept scop 
protejarea şi utilizarea durabilă a solului în 
Comunitate.

(6) Legislaţia comunitară, spre exemplu în 
domeniul deşeurilor, al substanţelor chimice, 
al prevenirii şi controlului exercitat asupra 
poluării industriale, al schimbărilor 
climatice, al apei, precum şi al agriculturii şi 
dezvoltării rurale, contribuie deja la 
protejarea solului şi poate completa acest 
cadru, formulând principii şi obiective 
comune, având drept scop protejarea şi 
utilizarea durabilă a solului în Comunitate.

Or. en

Justificare

Soil use and its protection is already addressed within existing EU legislation. All current 
efforts to implement effective soil management strategy should be recognised within this 
framework.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 94
Considerentul 10

(10) Întrucât obiectivele acţiunii ce urmează 
a fi întreprinsă, şi anume stabilirea unui 
cadru comun pentru protecţia solului, nu 
pot fi realizate în mod satisfăcător de către 
statele membre şi, prin urmare, pot fi 

(10) Întrucât poluarea solului poate avea 
consecinţe grave asupra unor domenii 
precum protecţia naturii şi a apei, siguranţa 
alimentară, schimbările climatice, 
agricultura şi a altor domenii de interes 
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realizate mai bine la nivelul Comunităţii, 
având în vedere amploarea problemei şi 
implicaţiile sale în raport cu alte dispoziţii 
legislative comunitare privind protecţia 
naturii şi a apei, siguranţa alimentară, 
schimbările climatice, agricultura, precum şi
domeniile de interes comun, cum ar fi 
protecţia sănătăţii umane, Comunitatea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat 
în respectivul articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv.

comun, cum ar fi protecţia sănătăţii umane, 
este necesară stabilirea unor obiective 
comunitare în domeniul politicii privind 
solul. Statele membre trebuie să îşi păstreze 
însă libertatea de a determina conţinutul 
propriei politici. Această metodă a 
„coordonării deschise” reprezintă o bază 
suficientă pentru dezvoltarea în continuare 
a politicii solului în Europa. Aşa cum se 
precizează în strategia tematică, statele 
membre sunt invitate să ia măsuri la nivel 
naţional. Dacă obiectivele nu sunt atinse în 
decurs de cinci ani, Comisia poate propune 
măsuri suplimentare.

Or. nl

Justificare

Der Erlass einer Richtlinie ist unverhältnismäßig, denn es gibt bereits eine ganze Palette an 
Bodenschutzvorschriften, etwa in der Wasser-Rahmenrichtlinie, der Nitrat-Richtlinie und der 
Maßnahmen des Natura-2000-Pakets. Die Methode der „offenen Koordinierung“ ist hier 
eher angebracht, weil dabei zwar gemeinsame Ziele formuliert werden, den Mitgliedstaaten 
aber mehr Spielraum gelassen wird.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 95
Considerentul 11a (nou)

(11a) Evaluarea la jumătatea perioadei a 
politicii agricole comune ar trebui să 
stabilească măsuri-ţintă, menite să menţină 
şi să îmbunătăţească fertilitatea solului, 
conţinutul de materie organică şi 
capacitatea de captare a carbonului.

Or. en
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Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 96
Considerentul 13

(13) Impermeabilizarea se intensifică 
semnificativ în Comunitate, ca urmare a 
extinderii aşezărilor urbane şi a cererii 
crescânde de terenuri din partea multor 
sectoare ale economiei, ceea ce impune o 
utilizare mai durabilă a solului. Sunt 
necesare măsuri adecvate de limitare a 
impermeabilizării solului, cum ar fi 
reabilitarea terenurilor industriale 
dezafectate, reducându-se astfel posibilitatea 
de dispariţie a terenurilor neutilizate. Acolo 
unde există totuşi probleme de 
impermeabilizare, statele membre ar trebui 
să asigure tehnici de construcţie şi drenare 
care să permită conservarea unui număr cât 
mai mare din funcţiile solului.

(13) Impermeabilizarea se intensifică 
semnificativ în Comunitate, ca urmare a 
extinderii aşezărilor urbane şi a cererii 
crescânde de terenuri din partea multor 
sectoare ale economiei, ceea ce impune o 
utilizare mai durabilă a solului. Sunt 
necesare măsuri adecvate de limitare a 
impermeabilizării solului, cum ar fi 
reabilitarea terenurilor industriale
dezafectate, reducându-se astfel posibilitatea 
de dispariţie a terenurilor neutilizate. Acolo 
unde există totuşi probleme de 
impermeabilizare, statele membre ar trebui 
să asigure tehnici de construcţie şi drenare 
care să permită conservarea unui număr cât
mai mare din funcţiile solului. În zonele 
urbane, ar trebui încurajată utilizarea unor 
tehnici de construcţie şi a unor produse de 
pavaj speciale, ecologice.

Or. en

Justificare

Paving in urban areas has negative effects; therefore the available new, environmental 
friendly techniques should be used in order to mitigate these effects.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 97
Considerentul 13

(13) Impermeabilizarea se intensifică 
semnificativ în Comunitate, ca urmare a 
extinderii aşezărilor urbane şi a cererii 
crescânde de terenuri din partea multor 
sectoare ale economiei, ceea ce impune o 
utilizare mai durabilă a solului. Sunt 
necesare măsuri adecvate de limitare a 
impermeabilizării solului, cum ar fi 
reabilitarea terenurilor industriale 
dezafectate, reducându-se astfel posibilitatea 

(13) Impermeabilizarea se intensifică 
semnificativ în Comunitate, ca urmare a 
extinderii aşezărilor urbane şi a cererii 
crescânde de terenuri din partea multor 
sectoare ale economiei, ceea ce impune o 
utilizare mai durabilă a solului. Sunt 
necesare măsuri adecvate de limitare a 
impermeabilizării solului, cum ar fi 
reabilitarea terenurilor industriale 
dezafectate, reducându-se astfel posibilitatea 
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de dispariţie a terenurilor neutilizate. Acolo 
unde există totuşi probleme de 
impermeabilizare, statele membre ar trebui 
să asigure tehnici de construcţie şi drenare 
care să permită conservarea unui număr cât 
mai mare din funcţiile solului.

de dispariţie a terenurilor neutilizate. Statele 
membre ar trebui să creeze stimulente 
pentru dezvoltarea spaţiilor industriale şi 
urbane în zonele deja utilizate în scopuri 
industriale şi urbane şi ar trebui să limiteze 
folosirea siturilor neutilizate. Statele 
membre ar trebui, de asemenea, să se 
asigure că normele de reglementare a 
amenajării teritoriului favorizează 
reabilitarea şi ar trebui să aibă în vedere 
crearea unor proceduri accelerate de 
autorizare a planificărilor de reabilitare. 
Acolo unde există totuşi probleme de 
impermeabilizare, statele membre ar trebui 
să asigure tehnici de construcţie şi drenare 
care să permită conservarea unui număr cât 
mai mare din funcţiile solului.

Or. en

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 98
Considerentul 13a (nou)

(13a) Pentru a evita folosirea terenurilor 
neutilizate, impermeabilizarea solului şi 
reducerea funcţiilor acestuia, amenajarea 
teritoriilor industriale şi urbane ar trebui să 
se desfăşoare de preferinţă pe siturile deja 
afectate, în trecut sau în prezent, de 
amenajarea industrială sau urbană.

Or. en

Justificare

New urban or industrial spatial planning shall preferably not involve virgin land, but sites on 
which human planning activities already occured. This would avoid consumption of virgin 
land and foster the cleaning up of sites already affected by human activities.
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Amendament depus de Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 99
Considerentul 13a (nou)

(13a) Acidificarea solului este o problemă 
importantă în anumite regiuni ale 
Comunităţii, care trebuie abordată. De 
aceea, este necesar ca statele membre să 
adopte măsuri adecvate pentru a se asigura 
că practicile necorespunzătoare de utilizare 
a terenurilor nu duc la scăderea pH-ului 
solului. În acelaşi timp, însuşirile solurilor 
care sunt în mod natural acide (de ex. 
turbăriile) sau care reprezintă habitate 
naturale specifice nu ar trebui schimbate.

Or. en

Justificare

Since soil acidification is an important problem in certain parts of the Community, it should 
be addressed in this directive. Member States should take the appropriate measures to ensure 
that inappropriate land use practices do not cause soil pH to decrease. The characteristics of 
soils that are naturally acidic or constitute specific natural habitats should not be altered.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 100
Considerentul 14

(14) O politică specifică şi eficientă de 
protecţie a solului ar trebui să se bazeze pe 
cunoaşterea locurilor în care are loc
degradarea. Este recunoscut faptul că 
anumite procese de degradare, cum ar fi 
eroziunea, reducerea materiei organice, 
tasarea, salinizarea şi alunecările de teren, se 
produc doar în anumite zone mai expuse la 
aceste fenomene. Prin urmare, este necesară 
identificarea acestor zone de risc.

(14) O politică specifică şi eficientă de 
protecţie a solului ar trebui să se bazeze pe 
cunoaşterea locurilor în care are loc 
degradarea. Este recunoscut faptul că 
anumite procese de degradare, cum ar fi 
eroziunea, reducerea materiei organice, 
tasarea, salinizarea, acidificarea şi 
alunecările de teren, se produc doar în 
anumite zone mai expuse la aceste 
fenomene. Prin urmare, este necesară 
identificarea acestor zone de risc.

Or. en
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 101
Considerentul 17

(17) Ar trebui luate măsuri sub 
responsabilitatea statelor membre, la nivelul 
cel mai adecvat, pe baza stabilirii unor 
obiective de reducere a riscurilor şi a 
elaborării unor programe de măsuri care să 
permită atingerea acestor obiective.

(17) Ar trebui luate măsuri sub 
responsabilitatea statelor membre, la nivelul 
cel mai adecvat, pe baza stabilirii unor 
obiective de reducere a riscurilor şi a 
elaborării unor programe de măsuri care să 
permită atingerea acestor obiective. Aceste 
măsuri trebuie să ţină seama pe deplin de 
atingerea obiectivelor din Directivele 
1999/31/CE şi 1996/61/CE.

Or. de

Justificare

Die beiden Richtlinien berücksichtigen bereits Aspekte des Bodenschutzes. 
Doppelregelungen oder zusätzliche Verfahren für bereits genehmigte Anlagen sind zu 
vermeiden.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 102
Considerentul 18a (nou)

(18a) Numeroase directive CE privesc 
utilizarea solului şi amenajarea teritoriului. 
Printre acestea se numără directivele 
privind păsările şi habitatele, directiva-
cadru privind apa, cu directivele fiice ale 
acesteia, directiva privind nitraţii şi 
directivele privind poluarea fonică şi 
calitatea aerului. Organele locale şi 
regionale trebuie să respecte într-o măsură 
tot mai mare directivele CE. Directivele 
sunt adesea intercorelate în mod deficitar, 
rezultatul fiind că obiectivele lor sunt 
contradictorii şi cerinţele de raportare sunt 
mereu diferite. Valoarea directivelor CE nu 
este pusă la îndoială, dar ele privează 
organele locale şi regionale de posibilitatea 
de a-şi stabili propriile priorităţi. Astfel, 
spectrul de activităţi al organelor 
administrative situate pe niveluri ierarhice 
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inferioare ar fi redus la simple sarcini 
executive. Este recomandabil ca dreptul 
comunitar să acorde administraţiei locale şi 
regionale mai multă libertate pentru 
stabilirea propriilor priorităţi. Prin urmare, 
este necesar un cadru legislativ 
cuprinzător, care să includă utilizarea 
solului şi amenajarea teritoriului. În acest 
cadru, cerinţele de raportare ar deveni mai 
riguroase şi statele membre ar avea 
posibilitatea de a-şi stabili propriile 
priorităţi, cu condiţia să nu fie prejudiciate 
alte state şi să fie atinse obiectivele stabilite.

Or. nl

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 103
Considerentul 19

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

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

Or. de

Justificare

Die Aufrechterhaltung des Humusgehalts der Böden ist eine wichtige Maßnahme gegen 
Erosion und Wüstenbildung. Durch die Rückführung organischer Substanz mittels 
Verwendung von Bodenverbesserungsmitteln kann die Bodenstruktur nachhaltig gestärkt 
werden.
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Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 104
Considerentul 21a (nou)

(21a) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri pentru încurajarea instituirii unor 
asigurări adecvate sau a altor forme de 
instrumente şi pieţe de garanţie financiară, 
pentru a acoperi eficient obligaţiile de 
reabilitare care decurg din prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

One of the reasons which, as of today, has hindered not only the execution of remediation 
activities, but also the development of a remediation industry, is the missing involvement of 
the banking and assurance sector in the remediation financing sector. Developing such sector 
would promote remediation activities thus creating benefits for the environment.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 105
Considerentul 22

(22) Pentru a reuşi să prevină şi să limiteze 
riscurile la adresa sănătăţii umane şi a 
mediului generate de contaminarea solului, 
statele membre ar trebui să identifice siturile 
care, în conformitate cu evaluarea lor, 
prezintă un risc semnificativ în acest sens. 
Dat fiind numărul de situri care sunt 
probabil contaminate, identificarea lor 
necesită o abordare sistematică pas cu pas. 
Pentru a urmări progresele înregistrate în 
domeniul identificării siturilor contaminate 
este nevoie de un calendar.

(22) Pentru a reuşi să prevină şi să limiteze 
riscurile la adresa sănătăţii umane şi a 
mediului generate de contaminarea solului, 
statele membre ar trebui să identifice siturile 
care, în conformitate cu evaluarea lor, 
prezintă un risc semnificativ în acest sens. 
Dat fiind numărul de situri care sunt 
probabil contaminate, identificarea lor 
necesită o abordare sistematică. Pentru a 
urmări progresele înregistrate în domeniul 
identificării siturilor contaminate este nevoie 
de un calendar.

Or. en

Justificare

A step-by-step approach refers to a classical approach with following steps: (i) establishment 
of a list of potentially contaminated sites with  a prioritisation scheme; (ii) investigation of  
all sites again with clear  prioritisation of the  sites that  must be remediated first. The 
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experience of several Member States shows that  this is not always the most efficient method. 
It has proven much more effective to look for driving forces (e.g.  land transfer, building 
permits, …) whereby landowners or users check whether a “risk activity” has been carried 
out on their land.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 106
Considerentul 23

(23) Pentru a facilita identificarea siturilor 
contaminate şi a asigura o abordare comună, 
este necesar să se stabilească o listă comună 
de activităţi care pot avea un potenţial 
semnificativ de a provoca contaminarea 
solului. Lista comună de activităţi cu 
potenţial de poluare a solului poate fi 
completată de alte liste, mai cuprinzătoare, 
adoptate la nivel naţional.

(23) Pentru a facilita identificarea siturilor 
contaminate şi a asigura o abordare comună, 
este util să se stabilească o listă comună de 
activităţi care au un potenţial ridicat de a 
provoca contaminarea solului. Statele 
membre pot completa această listă comună 
cu alte liste, mai cuprinzătoare.

Or. en

Justificare

The necessity of the proposed common list is doubtful. It can be as useful to have an 
indicative list and a platform to exchange information between Member States on activities 
with high potential for soil contamination. This method offers more flexibility for Member 
States in two ways: (i) Member States can focus on the activities relevant for them. (ii) When  
soil investigations point out  that a certain listed activity  has  a lower potential than 
estimated, it can be removed from the list. This is impossible if the list is put as an obligatory 
list in an Annex to a directive. 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 107
Considerentul 24

(24) Identificarea siturilor contaminate ar 
trebui să se reflecte într-un inventar 
naţional al siturilor contaminate, care ar 
urma să fie actualizat periodic şi pus la 
dispoziţia publicului spre consultare. Ar 
trebui să se ţină seama de eforturile 
anterioare şi actuale depuse de statele 
membre în vederea identificării siturilor 

(24) Identificarea siturilor contaminate ar 
trebui pusă la dispoziţia publicului spre 
consultare. Ar trebui să se ţină seama de 
eforturile anterioare şi actuale depuse de 
statele membre în vederea identificării 
siturilor contaminate.
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contaminate.

Or. en

Justificare

It is clear that information on contaminated sites must be available for public, but the 
necessity of a “national inventory of contaminated sites” is doubtful. In several Member 
States  the responsibility for environmental policies lies with the regions and not with the 
national state. Any kind of register seems to be able to fulfill this need, whether it bears the 
name “inventory of contaminated sites” or not.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 108
Considerentul 25

(25) Pentru a ajuta la identificarea rapidă a 
siturilor contaminate, posesorul sau 
potenţialul cumpărător al unui sit pe care, în 
conformitate cu înregistrările oficiale, cum 
ar fi registrele sau cadastrele naţionale, a 
avut sau are loc o activitate care poluează 
solul, ar trebui să furnizeze autorităţii 
competente şi celeilalte părţi participante la 
tranzacţie, înainte de încheierea tranzacţiei 
cu terenuri, informaţii pertinente privind 
starea solului. Furnizarea acestor informaţii 
în momentul planificării unei tranzacţii cu 
terenuri va ajuta la finalizarea mai rapidă a 
inventarului siturilor contaminate. De 
asemenea, potenţialul cumpărător va lua 
astfel cunoştinţă de starea solului şi va putea 
să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

(25) Pentru a ajuta la identificarea rapidă a 
siturilor contaminate, posesorul sau 
potenţialul cumpărător al unui sit pe care a 
avut sau are loc o activitate care poluează 
solul, ar trebui să furnizeze autorităţii 
competente şi celeilalte părţi participante la 
tranzacţie, înainte de încheierea tranzacţiei 
cu terenuri, informaţii pertinente privind 
starea solului. Furnizarea acestor informaţii 
în momentul planificării unei tranzacţii cu 
terenuri va ajuta la finalizarea mai rapidă a 
inventarului siturilor contaminate. De 
asemenea, potenţialul cumpărător va lua 
astfel cunoştinţă de starea solului şi va putea 
să facă o alegere în cunoştinţă de cauză.

Or. en

Justificare

Even if there is no information in official records (e.g. in case of  illegal waste dumps), the 
information on soil quality is very relevant for the buyer of land. When the seller of the land 
has knowledge of such (illegal) activity, he should inform the buyer about this.
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 109
Considerentul 26

(26) Ţinând seama de principiul „poluatorul 
plăteşte”, statele membre ar trebui să 
garanteze că se iau măsuri în vederea 
reabilitării siturilor contaminate identificate 
pe teritoriul propriu.

(26) Ţinând seama de principiul „poluatorul 
plăteşte”, statele membre ar trebui să 
garanteze că se iau măsuri în vederea 
reabilitării siturilor contaminate identificate 
pe teritoriul propriu. Statele membre ar 
trebui să stabilească în cadrul regimurilor 
naţionale de responsabilitate proceduri 
pentru determinarea cazurilor în care 
responsabilitatea finanţării reabilitării, 
integrală sau parţială, ar trebui transferată 
de la o persoană potenţial responsabilă la 
alta. 

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 110
Considerentul 26

(26)Ţinând seama de principiul „poluatorul 
plăteşte”, statele membre ar trebui să 
garanteze că se iau măsuri în vederea 
reabilitării siturilor contaminate identificate 
pe teritoriul propriu.

(26) Ţinând seama de principiul „poluatorul 
plăteşte”, statele membre ar trebui să 
garanteze că se iau măsuri în vederea 
reabilitării siturilor contaminate identificate 
pe teritoriul propriu.(nu priveşte versiunea 
în limba română)

Or. en

Justificare

In several Member States the power to legislate on soil lies with the regional authorities 
rather than the national one.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 111
Considerentul 27

(27) Ar trebui să se elaboreze o strategie (27) Ar trebui să se elaboreze o strategie de 



PE390.761v03-0016/136 AM\685115RO.doc

RO

naţională de reabilitare, în special în scopul 
de a stabili obiective de reabilitare şi ordinea 
priorităţii în care siturile ar trebui reabilitate.

reabilitare, în special în scopul de a stabili 
obiective de reabilitare şi ordinea priorităţii 
în care siturile ar trebui reabilitate.

Or. en

Justificare

In several Member States the power to legislate on soil lies with the regional authorities 
rather than the national one. 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 112
Considerentul 28

(28) În cazul siturilor contaminate al căror 
poluator nu poate fi găsit, nu poate fi 
considerat răspunzător în conformitate cu 
legislaţia naţională sau comunitară sau nu 
poate fi obligat la plata costurilor de 
reabilitare, cunoscute sub denumirea de 
„situri orfane”, responsabilitatea pentru 
reducerea riscurilor pentru sănătatea umană 
şi mediu ar trebui să revină statelor 
membre. În acest scop, statele membre ar 
trebui să instituie mecanisme de finanţare 
specifice pentru a asigura o sursă financiară 
durabilă pentru reabilitarea acestor situri.

(28) În cazul siturilor contaminate al căror 
poluator nu poate fi găsit, nu poate fi 
considerat răspunzător în conformitate cu 
legislaţia naţională sau comunitară sau nu 
poate fi obligat la plata costurilor de 
reabilitare, cunoscute sub denumirea de 
„situri orfane”, statele membre ar trebui să 
creeze instrumente pentru reducerea 
riscurilor pentru sănătatea umană şi mediu. 
În acest scop, statele membre ar trebui să 
instituie mecanisme de finanţare specifice 
pentru a asigura o sursă financiară durabilă 
pentru reabilitarea acestor situri.

Or. en

Justificare

In several countries it is not  the polluter, but  the owner or user of the land who has the duty 
to remediate unless the owner or user can  prove he fulfills a number of requirements. Even if 
the liable party cannot be found or  made to pay the cost, this site is not an orphan site. 
Therefore the Member State should be  allowed to put the duty to remediate on a site owner.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 113
Considerentul 28a (nou)
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(28a) Prezenta directivă nu are nicio 
incidenţă asupra bugetului comunitar. Nu 
se creează fonduri comunitare pentru 
aplicarea măsurilor prevăzute în directivă.

Or. de

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 114
Considerentul 29

(29) Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 21 aprilie 
2004 privind răspunderea pentru mediul 
înconjurător în legătură cu prevenirea şi 
repararea daunelor aduse mediului1
prevede că, în cazul siturilor orfane, 
acţiunea de reabilitare poate fi asumată, în 
ultimă instanţă, de autoritatea competentă. 
Directiva respectivă ar trebui deci 
modificată, pentru a asigura consecvenţa 
cu obligaţiile în materie de reabilitare, 
stabilite în prezenta directivă.
____________
1 JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

eliminat

Or. en

Justificare

There is no need to change Directive 2004/35/EC which deals with “land damage” caused 
after April 2007. Amending this Directive would have a much larger impact  than just 
opening this “last resort” for orphan sites.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 115
Articolul 1 alineatul (1) partea introductivă

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului şi conservarea 

(1) Prezenta directivă urmăreşte realizarea 
unui cadru pentru protecţia solului,

  
1
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capacităţii acestuia de a îndeplini oricare 
din următoarele funcţii ecologice, 
economice, sociale şi culturale:

conservarea funcţiilor acestuia, precum şi 
prevenirea degradării solului, pe baza 
principiului precauţiei, şi reducerea 
efectelor acestei degradări. Acest cadru 
trebuie să contribuie la îndeplinirea 
următoarelor funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale sau să creeze funcţiile 
respective:

Or. de

Justificare

Art. 1 Abs. 1 ist zu allgemein formuliert, um sicherzustellen, dass die nationalen Behörden in 
der Lage sind, ihre Verpflichtungen im Hinblick auf die zentrale Rolle der Bodenpolitik zu 
erfüllen. Deshalb sollte eine generellere Formulierung vorgeschlagen werden, die sich direkt 
auf das Vorsorgeprinzip bezieht. 

Amendament depus de Holger Krahmer, 

Amendamentul 116
Articolul 1 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru utilizarea durabilă a solului, care 
este o resursă neregenerabilă, şi o 
platformă pentru următoarele funcţii 
ecologice, economice, sociale şi culturale:

Or. de

Justificare

Industrielle Nutzung sollte mit unter den Bodenfunktionen berücksichtigt werden.

Amendamentul 117

Eliminat din motive tehnice

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni
Amendamentul 118

Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă
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(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului şi conservarea 
capacităţii acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale:

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului, ca ecosistem de sine 
stătător, precum şi pentru conservarea 
capacităţii acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale:

Or. en

Justificare

It is important to underline that soil is an ecosystem in its own right which needs protection 
as such. The buffer capacity of soils, for example its ability to neutralise acidification, is an 
important soil function. If this is not sufficiently protected and the buffer capacity is lost, it 
will lead to loss of nutrients, damage to micro organisms and plant roots, as well as damage 
to the groundwater.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 119
Articolul 1 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru utilizarea durabilă a solului şi 
conservarea capacităţii acestuia de a 
îndeplini oricare din următoarele funcţii 
ecologice, economice, sociale şi culturale:

Or. de

Justificare

Zwischen den natürlichen Bodenfunktionen und den Nutzungsfunktionen ist ein Gleichgewicht 
herzustellen, insbesondere, müssen die öffentliche sowie die wirtschaftliche Nutzung genannt 
werden. Die Bezeichnung Rohstofflagerstätte ist zutreffender, denn es darf nicht allein auf ein 
natürliches „Hervorquellen“ abgestellt werden.

Amendament depus de Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Amendamentul 120
Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului şi conservarea 
capacităţii acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funcţii ecologice, economice, 

(1)  Prezenta directivă stabileşte un cadru 
pentru protecţia solului, având în vedere 
calitatea acestuia de ecosistem, sporirea 
calităţii solului degradat şi conservarea şi 



PE390.761v03-0020/136 AM\685115RO.doc

RO

sociale şi culturale: refacerea acestuia şi capacitatea sa relativă
de a îndeplini oricare din următoarele funcţii 
ecologice, economice, sociale şi culturale, 
asigurând în acelaşi timp o utilizare 
durabilă a solului:

Or. en

Justificare

It is important to underline that soil is an ecosystem needing protection. the specific reference 
to a sustainable use of soil wants to stress that, being the major objectives of such directive, 
environmental, economic, social and cultural functions should not be in contrast with a 
sustainable use of soil.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 121
Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă

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

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

Or. en

Justificare

This amendment clarifies the objetive of the Directive.

Amendament depus de Dorette Corbey şi Glenis Willmott

Amendamentul 122
Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă

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

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
care, având în vedere tradiţiile naţionale şi 
politice ale statelor membre, are drept scop
protecţia solului şi conservarea capacităţii 
acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale:
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Or. en

Justificare

In light of the subsidiarity principal.

Amendament depus de Glenis Willmott

Amendamentul 123
Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă

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

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului şi conservarea 
capacităţii acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale, recunoscând în acelaşi 
timp că seria de funcţii aplicabile în cazuri 
specifice depinde de amplasarea şi de 
utilizarea anterioară a solului:

Or. en

Justificare

Soil does not exhibit all of its potential functions at every location and nor is it appropriate 
for it to do so. For example, the ‘made ground’ which often forms the development platform 
for industry requires different functionality than an agricultural soil.  This amendment makes 
it clear that the functionalities of soil in a defined location, consistent with the risk based 
approach, are those that are important for its fit-for-purpose use, rather than the full range. 

Amendament depus de Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 124
Articolul 1 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) Prezenta directivă defineşte un cadru 
pentru protecţia solului, care, asemenea 
apei, trebuie privit ca un bun comun al 
umanităţii, şi conservarea capacităţii 
acestuia de a îndeplini oricare din 
următoarele funcţii ecologice, economice, 
sociale şi culturale:

Or. it
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Justificare

Der Schutz des Bodens und die Maßnahmen zur Behebung der Verschlechterung sind wie die 
Maßnahmen zum Schutz der Wasserressourcen der Erde Sache der Mitgliedstaaten, wobei 
der Boden als Allgemeingut für künftige Generationen zu bewahren ist, wie das EP in seiner 
diesbezüglichen Entschließung kürzlich gefordert hat.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 125
Articolul 1 alineatul (1) teză introductivă 1a (nouă)

În sensul prezentei directive, solul 
îndeplineşte următoarele funcţii:
1a. Funcţii naturale:

Or. en

Justificare

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

The multi-functionality in soil protection can only be kept by permitted restraints in land use, 
because any use of soil will bias or derogate other soil functions. In particular, areas for 
industrial and economic activities must be mentioned as functions of the soil  point 3a). 
Additionally the term “repository of raw materials” is more apt.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 126
Articolul 1 alineatul (1) litera (-a) (nouă)

(-a) o bază pentru viaţă şi un habitat pentru 
animale, plante şi organisme din sol;

Or. de

Justificare

See Justificare to Hopppenstedt amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.
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Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 127
Articolul 1 alineatul (1) litera (-a) (nouă)

(-a) o bază pentru viaţă şi diversitate 
biologică;

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 128
Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

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

eliminat

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 129
Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

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

(a) o bază pentru viaţă şi un habitat pentru 
animale şi plante, precum şi o bază pentru 
biodiversitatea solului;

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 130
Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

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

(a) producţia de biomasă;

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 131
Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei;

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea;

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 132
Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei;

(b) depozitarea, tamponarea, filtrarea şi 
transformarea nutrienţilor, a substanţelor 
naturale şi a apei; infiltrarea apei de ploaie 
şi reaprovizionarea rezervoarelor de ape
subterane;

Or. en
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 133
Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei;

(b) depozitarea, filtrarea, asigurarea unei 
zone tampon, neutralizarea acidificării şi 
transformarea nutrienţilor, a substanţelor şi a 
apei, contribuind în consecinţă la o calitate 
ridicată a apelor subterane şi de suprafaţă; 
reducerea probabilităţii unor inundaţii 
extreme;

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1introductory part. 

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 134
Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei;

(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei, precum 
şi conservarea resurselor de apă subterană;

Or. en

Justificare

Soil protection is strongly linked to groundwater resources preservation (in coordination with 
Directive 2006/118/EC). In nature the production of sediments is a soil function of vital 
importance for life and the natural dynamics of the earth crust and can play a crucial role to 
combat coastal erosion, while being a valuable economic material (source of sand, gravel 
and other material)and an important resource for agriculture (fertile alluvial deposits).

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange şi Neil 
Parish

Amendamentul 135
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

(c) rezervor de biodiversitate, precum (c) o bază pentru viaţă şi un habitat pentru 
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habitatele, speciile şi materialul genetic; animale, plante şi organisme din sol;

Or. de

Justificare

Der Schutz der Biodiversität im Boden sollte nicht Gegenstand einer verbindlichen 
Rahmenrichtlinie werden, vor allem weil zur biologischen Vielfalt im Boden und ihrer 
Veränderung aufgrund natürlicher oder anthropogener Ursachen noch keine ausreichenden 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen. Damit sind die Folgen eines solchen Schutzes 
nicht abschätzbar und eine verlä

ssliche Kontrolle nicht möglich. Stattdessen werden als Schutzgut der Boden als 
Lebensgrundlage und Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen genannt.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 136
Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

c) rezervor de biodiversitate, precum 
habitatele, speciile şi materialul genetic;

(c) o bază pentru producţia de biomasă în 
agricultură şi silvicultură;

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 137
Articolul 1 alineatul (1) litera (d)

(d) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane;

eliminat

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).
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Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 138
Articolul 1 alineatul (1) litera (d)

(d) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane;

(d) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane, inclusiv pentru oraşe, 
infrastructură şi alte forme de utilizare 
publică şi economică;

Or. de

Justificare

See Justificare to Hoppenstedt amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 139
Articolul 1 alineatul (1) litera (d)

(d) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane;

(d) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane, inclusiv oraşe şi 
infrastructură;

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 140
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; eliminat

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 141
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; (e) zăcământ de materii prime şi sit pentru 
transporturi, aprovizionare, eliminare a 
deşeurilor şi alte utilizări de natură 
industrială, economică şi publică

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 142
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; (e) utilizarea zăcămintelor de materii prime;

Or. de

Justificare

Die Verschlechterung der Bodenqualität ausschließlich aufgrund natürlicher Ursachen sollte 
nicht dem Geltungsbereich der Richtlinie unterfallen, da in vielen Fällen Handlungsoptionen 
seitens der Mitgliedstaaten nicht gegeben sind. Anknüpfungspunkt sollte die menschliche 
Tätigkeit sein, bei der natürliche Ursachen ergänzend zu berücksichtigen sind. Maßnahmen 
sind ausschließlich auf die zugelassene künftige Nutzung und nicht auf jedwede Nutzung 
abzustellen.

Amendament depus de Peter Liese şi Hartmut Nassauer

Amendamentul 143
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; (e) utilizarea zăcămintelor de materii 
prime;

Or. de
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Justificare

Die in Art. 1 Abs. 1 e) bezeichnete Funktion „Rohstoffquelle“ ist missverständlich. Die 
Bezeichnung „Rohstofflagerstätte“ ist zutreffender. Darüber hinaus darf nicht allein auf ein 
natürliches Vorhandensein von Rohstoffen abgestellt werden, sondern die menschliche 
Nutzung der Rohstofflagerstätten ist auch zu berücksichtigen. (Liese)

Klarstellung der Bodenschutzfunktionen: Begriff "Rohstoffquelle" ist mißverständlich, die im 
Eingangssatz genannten wirtschaftlichen und sozialen Funktionen müssen in der Aufzählung 
ebenfalls aufgenommen werden (siehe deutsches Bodenschutzgesetz, Art. 2, Abs. 2, Punkt 3). 
(Nassauer)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 144
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; (e) zăcământ de materii prime;

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 145
Articolul 1 alineatul (1) litera (e)

(e) sursă de materii prime; (e) zăcământ de materii prime;

Or. de

Justificare

See Justificare to Hoppenstedt amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part. 

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 146
Articolul 1 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) zonă urbanistică şi de relaxare;
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Or. de

Justificare

See Justificare to Nassauer amendment, Article 1, paragraph 1, point (a) (new).

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 147
Articolul 1 alineatul (1) litera (eb) (nouă)

(eb) sit pentru exploatare agricolă şi 
forestieră;

Or. de

Justificare

See Justificare to Nassauer amendment, Article 1, paragraph 1, point (a) (new).

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 148
Articolul 1 alineatul (1) litera (ec) (nouă)

(ec) sit pentru alte utilizări de natură 
economică şi publică, transporturi, 
aprovizionare şi eliminare a deşeurilor;

Or. de

Justificare

See Justificare to Nassauer amendment, Article 1, paragraph 1, point (a) (new).

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 149
Articolul 1 alineatul (1b) (nou)

(g) arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

(1b). Arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

Or. en
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Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 150
Articolul 1 alineatul (1c) (nou)

(1c). Are rol de:
(a) depozit de materii prime şi un spaţiu de 
uz industrial, economic şi public, 
transporturi, aprovizionare şi distribuţie, 
precum şi de eliminare a apei şi a 
deşeurilor;
(b) mediu fizic şi cultural pentru om şi 
activităţile umane;
(c) producţia de biomasă, inclusiv în 
agricultură şi silvicultură;

Or. en

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part 1 a (new).

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 151
Articolul 1 alineatul (1) litera (g)

(g) arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

(g) arhivă a patrimoniului geologic, cultural
şi arheologic;

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Guidoni amendment, Article 1, paragraph 1, point (b).
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 152
Articolul 1 alineatul (1) litera (g)

(g) arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

(g) arhivă a patrimoniului geologic, 
geomorfologic şi arheologic.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 153
Articolul 1 alineatul (1) litera (g)

(g) arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

(g) arhivă a patrimoniului geologic, 
geomorfologic şi arheologic.

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 154
Articolul 1 alineatul (1) litera (ga) (nouă)

(ga) sit pentru utilizări de natură publică şi 
economică.

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.
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Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 155
Articolul 1 alineatul (1) litera (ga) (nouă)

(ga) sursă de sedimente.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, Article 1, paragraph 1, point (b).

Amendament depus de Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 156
Articolul 1 alineatul (1a) (nou)

(1a) În acest scop, cu contribuţia şi 
consensul tuturor statelor membre, trebuie 
definiţi la nivel european indicatori de 
calitate a solului, în vederea garantării 
monitorizării şi a menţinerii funcţiilor de 
mediu ale acestuia în cadrul ciclului 
climatic.

Or. it

Justificare

Im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip sollten sich die Mitgliedstaaten an der Definition 
von einheitlichen europäischen Qualitätsindikatoren beteiligen, die von allen gemeinsam als 
Messziffern für die Bebaubarkeit oder Nicht-Bebaubarkeit verwendet werden, damit die die 
bodenspezifischen organischen Eigenschaften gemeinschaftsweit geschützt werden können 
und eine wirksame Politik zur Bekämpfung und Abschwächung des Klimawandels verfolgt 
werden kann.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 157
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 

În acest scop, directiva prevede măsuri care 
vizează evitarea, în măsura posibilităţilor, a 
compromiterii durabile, serioase şi 
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gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

semnificative a funcţiilor naturale ale 
solului în urma unor activităţi sau, în cazul 
în care această compromitere este 
inevitabilă, reducerea ei într-o măsură cât 
mai mare sau asigurarea că, după utilizare, 
solul este readus într-o stare care să 
permită o altă funcţie. Astfel de măsuri 
includ atenuarea efectelor acestor procese, 
precum şi refacerea şi reabilitarea solurilor 
degradate, astfel încât să li se redea un nivel 
de funcţionalitate compatibil cu utilizarea 
lor.

Or. de

Justificare

See Justificare to Krahmer amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange şi Neil 
Parish

Amendamentul 158
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire şi reducere a proceselor durabile 
şi semnificative de degradare a stării solului, 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, care compromit capacitatea solului 
de a-şi îndeplini funcţiile respective. Astfel 
de măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor. La adoptarea măsurilor, 
funcţiile menţionate trebuie puse în balanţă 
unele în raport cu altele.

Or. de

Justificare

Neben der Vermeidung wird auch die Vermindung der Bodenverschlechterung zum 
Gegenstand der Richtlinie erklärt, weil eine Vermeidung in vielen Fällen nicht möglich oder 
unverhältnismäßig sein wird. Erfasst werden zudem nur Bodenverschlechterungen die 
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dauerhaft und erheblich sind, damit die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der 
Umsetzung nicht mit unwesentlichen Aufgaben unnötig belastet werden.

Natürliche Ursachen werden ausgenommen, vor allem weil in vielen Fällen die Kosten nicht 
kalkulierbar oder Handlungsoptionen nicht gegeben sind.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle

Amendamentul 159
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, ţinând cont de cauzele naturale, 
care compromit în mod semnificativ
capacitatea solului de a-şi îndeplini funcţiile 
respective. Astfel de măsuri includ atenuarea 
efectelor acestor procese, precum şi 
refacerea şi reabilitarea solurilor degradate, 
astfel încât să li se redea un nivel de 
funcţionalitate compatibil cel puţin cu 
utilizarea lor actuală şi utilizarea autorizată
în viitor.

Or. de

Justificare

Die Verschlechterung der Bodenqualität ausschließlich aufgrund natürlicher Ursachen sollte 
nicht dem Geltungsbereich der Richtlinie unterfallen. Anknüpfungspunkt sollte die 
menschliche Tätigkeit sein, bei der natürliche Ursachen ergänzend zu berücksichtigen sind.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 160
Articolul 1 alineatul (1)

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, ţinând cont de cauzele naturale, 
care compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
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procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea
autorizată în viitor. 

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment, Article 1, paragraph 1, introductory part.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 161
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane care compromit capacitatea solului 
de a-şi îndeplini funcţiile respective. Astfel 
de măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea
autorizată în viitor. 

Or. de

Justificare

Die Verschlechterung der Bodenqualität ausschließlich aufgrund natürlicher Ursachen sollte 
nicht dem Geltungsbereich der Richtlinie unterfallen. Anknüpfungspunkt sollte die 
menschliche Tätigkeit sein, bei der natürliche Ursachen ergänzend zu berücksichtigen sind.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 162
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
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solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, ţinând cont de cauzele naturale, 
care compromit în mod semnificativ
capacitatea solului de a-şi îndeplini funcţiile 
respective. Astfel de măsuri includ atenuarea 
efectelor acestor procese, precum şi 
refacerea şi reabilitarea solurilor degradate, 
astfel încât să li se redea un nivel de 
funcţionalitate compatibil cel puţin cu 
utilizarea lor actuală şi utilizarea autorizată 
în viitor.

Or. de

Justificare

Die Zielbestimmung des Artikel 1 sollte unter den Geltungsbereich der 
Umwelthaftungsrichtlinie (Richtlinie 2004/35/EG) fallen. Die deutsche Übersetzung des 
entsprechenden Begriffs “approved future use” wurde nicht wörtlich übernommen und lässt 
befürchten, dass nunmehr auf jegliche künftige Nutzungsänderung abgestellt wird, mithin 
Sanierungspflichten stets wieder aufleben. Hierzu wird die Übernahme der Formulierung aus 
der deutschen Übersetzung der Umwelthaftungsrichtlinie vorgeschlagen.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 163
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, ţinând cont de cauzele naturale, 
care compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. de

Justificare

Die Verschlechterung der Bodenqualität ausschließlich aufgrund natürlicher Ursachen sollte 
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nicht dem Geltungsbereich der Richtlinie unterfallen, da in vielen Fällen Handlungsoptionen 
seitens der Mitgliedstaaten nicht gegeben sind. Anknüpfungspunkt sollte die menschliche 
Tätigkeit sein, bei der natürliche Ursachen ergänzend zu berücksichtigen sind. Maßnahmen 
sind ausschließlich auf die zugelassene künftige Nutzung und nicht auf jedwede Nutzung 
abzustellen.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 164
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor durabile, serioase şi 
semnificative de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, ţinând cont de cauzele naturale, 
care compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. de

Justificare

Die genannten Bodenfunktionen können nicht stets alle gleichzeitig eingehalten werden; eine 
Nutzungsfunktion kann eine andere vorübergehend ausschließen. Die Dauerhaftigkeit und 
Erheblichkeit der Beeinträchtigung der Bodenqualität ist für die Erforderlichkeit von 
Maßnahmen maßgeblich.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 165
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a solului 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane care compromit capacitatea solului 
de a-şi îndeplini funcţiile respective. Astfel 
de măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
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măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor. Măsurile trebuie să fie 
proporţionale şi adecvate şi elaborate astfel 
încât să fie garantat dreptul la proprietate. 

Or. de

Justificare

Der vorgeschlagene Text in Unterabsatz 2 steht im Einklang mit bereits bestehenden 
Richtlinien. Die Richtlinie sollte sich auf die vom Menschen verursachten Probleme 
konzentrieren, da natürliche Ursachen nur beschränkt beeinflusst werden können.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 166
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se 
redea un nivel de funcţionalitate compatibil 
cel puţin cu utilizarea lor actuală şi 
utilizarea autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât acestea să 
atingă concentraţii aproape de zero sau 
concentraţii de fond naturale.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer/Musacchio/Guidoni amendment, Article 1, paragraph 1, 
introductory part.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 167
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf
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În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi sporirea calităţii
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cu 
utilizarea lor actuală şi utilizarea autorizată 
în viitor.

Or. en

Justificare

To avoid unrealistic attempts to restore soils to a level before cultivation or even civilisation 
started and to ensure that objective standards will be set at similar levels in all Member 
States.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 168
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire şi de control al proceselor de 
degradare a solului, atât naturale, cât şi 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, care compromit capacitatea solului 
de a-şi îndeplini funcţiile respective. Astfel 
de măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

When setting up the scope of the Directive, the wording of Article 1 should avoid giving the 
wrong impression that soil degradation processes can always and in every case be totally 
prevented. The Directive should take into account that in many cases, soil degradation 
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processes can at best be controlled.

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 169
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire şi de control al proceselor de 
degradare a solului, atât naturale, cât şi 
provocate de o gamă largă de activităţi 
umane, care compromit capacitatea solului 
de a-şi îndeplini funcţiile respective. Astfel 
de măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

When setting up the scope of the Directive, the wording of Article 1 should avoid giving the 
wrong impression that soil degradation processes can always and in every case be totally 
prevented. The Directive should take into account that in many cases, soil degradation 
processes can at best be controlled.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 170
Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 

În acest scop, directiva prevede măsuri de 
prevenire a proceselor de degradare a 
solului, atât naturale, cât şi provocate de o 
gamă largă de activităţi umane, care 
compromit capacitatea solului de a-şi 
îndeplini funcţiile respective. Astfel de 
măsuri includ atenuarea efectelor acestor 
procese, precum şi refacerea şi reabilitarea 
solurilor degradate, astfel încât să li se redea 
un nivel de funcţionalitate compatibil cel 
puţin cu utilizarea lor actuală şi utilizarea 
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autorizată în viitor. autorizată durabilă în viitor.

Or. en

Justificare

It clarifies its aim for a sustainable use of the soil.

Amendament depus de Dorette Corbey şi Glenis Willmott

Amendamentul 171
Articolul 1 alineatul (1) paragraful 2a (nou)

Măsurile de prevenire, atenuare, refacere şi 
reabilitare vor fi obligatorii doar dacă 
privesc probleme transfrontaliere.

Or. en

Justificare

In light of the subsidiarity principal.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 172
Articolul 1 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
cu condiţia ca ele să îndeplinească funcţiile 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
excluzând bazinele acvatice şi apele 
subterane definite la articolul 2 alineatul (2) 
din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului.

Or. de

Justificare

1. Es wird ein funktionaler Bezug des Bodenschutzes eingeführt

2. Gewässerbetten fallen in den Regelungsbereich der Wasserrahmenrichtlinie und sollten 
daher auch unter die Ausnahmeklausel fallen.
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3. Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten von Rechtsvorschriften sollten vermieden 
und eine klare Abgrenzung zu bestehenden Richtlinien hergestellt werden.

Amendament depus de Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja Weisgerber şi 
Thomas Ulmer

Amendamentul 173
Articolul 1 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
situat între roca de bază şi suprafaţă, inclusiv 
componentele sub formă lichidă (soluţie de 
sol) sau gazoasă (aer din sol), excluzând 
apele subterane definite la articolul 2 
alineatul (2) din Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului şi 
bazinele acvatice.

Or. de

Justificare

Der Anwendungsbereich sollte unter Boden auch dessen gasförmige (Bodenluft) und flüssige 
Bestandteile (Bodenlösung) umfassen, um Regelungslücken und Abgrenzungsschwierigkeiten 
zu verhindern (u.a. Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG). (ABL L 327 vom 
22.12.2000, s. 1) (Ulmer + Jeggle)

Eine umfassende Definition des Bodens gelingt nur mit der Klarstellung, dass unter Boden 
auch flüssige und gasförmige Bestandteile zu verstehen sind. (Haug)

Die Richtlinie sollte im Anwendungsbereich dahingehend eindeutig klargestellt werden, dass 
unter Boden auch dessen flüssige Bestandteile (Bodenlösung) fallen, die nicht von der 
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) erfasst werden, um Regelungslücken und 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu verhindern. Entsprechendes gilt für die gasförmigen 
Bestandteile des Bodens (Bodenluft), die bislang ebenfalls europarechtlich nicht geregelt 
sind. Klargestellt wird, dass Gewässerbetten den Regelungen der Wasserrahmenrictlinie 
unterliegen. (Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 174
Articolul 1 alineatul (2)

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

definite la articolul 2. Apele subterane
definite la articolul 2 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului intră sub 
incidenţa Directivei 2006/118/CE.

Or. en

Justificare

Soil, as the top layer of the Earth crust situated between the substrate and the surface, cannot 
be disconnected from groundwaters which are part of the pores of the soil fabric: for this 
reason it is not possible to totally exclude groundwater from the directive but a clear link with 
existing Community legislation is needed.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 175
Articolul 1 alineatul (2)

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

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

Or. de

Justificare

Die Richtlinie sollte im Anwendungsbereich dahingehend eindeutig klargestellt werden, dass 
unter Boden auch dessen flüssige Bestandteile (Bodenlösung) fallen, die nicht von der 
Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG) erfasst werden, um Regelungslücken und 
Abgrenzungsschwierigkeiten zu verhindern.

Entsprechendes gilt für die gasförmigen Bestandteile des Bodens (Bodenluft), die bislang 
ebenfalls europarechtlich nicht geregelt sind.

Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Gewässerbetten den Regelungen der 
Wasserrahmenrichtlinie unterliegen. 
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 176
Articolul 1 alineatul (2)

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

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

Or. nl

Justificare

Der Boden, der sich unter Oberflächengewässern und Sediment befindet, fällt unter die 
Wasser-Rahmenrichtlinie (2000/60/EG). Die Vorbeugung gegen die Belastung dieser Böden 
bzw. Sedimente ist damit bereits Gegenstand der Wasser-Rahmenrichtlinie. Die Anwendung 
unterschiedlicher Richtlinien auf denselben Gegenstand bedingt Unklarheiten und trägt nicht 
zum besseren Schutz der Umwelt bei. Diese Änderung steht damit auch in Einklang mit den 
Grundsätzen der besseren, vereinfachten Rechtsetzung.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 177
Articolul 1 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
cu condiţia ca ele să îndeplinească funcţiile 
menţionate la alineatul (1), excluzând apele 
subterane definite la articolul 2 alineatul (2) 
din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului şi bazinele 
acvatice. 

Or. de

Justificare

Eine allein räumliche/ wissenschaftliche Definition von Boden erscheint nicht sachgerecht, da 
in dieser Richtlinie die funktionale Komponente des Bodens entscheidend ist. Klarstellend 
wird darauf hingewiesen, dass Gewässerbetten den Regelungen der Wasserrahmenrichtlinie 
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unterliegen und mithin ebenfalls nicht vom Geltungsbereich der Bodenrahmenrichtlinie 
erfasst sind.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange şi Neil 
Parish

Amendamentul 178
Articolul 1 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
cu condiţia ca ele să îndeplinească funcţiile 
menţionate în prezentul articol, excluzând 
apele subterane definite la articolul 2 punctul 
2 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului şi bazinele 
acvatice şi bazinele acvatice.

Or. de

Justificare

Der Anwendungsbereich der Richtlinie wird auf die Fälle beschränkt, in denen der Boden 
Träger der in diesem Artikel genannten Funktionen ist.

Gewässerbetten fallen in den Regelungsbereich der Wasserrahmenrichtlinie und werden 
daher von der Bodenrahmenrichtlinie ausgenommen, um Doppelregelungen zu vermeiden.

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 179
Articolul 1 alineatul (2)

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

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
situat între roca de bază şi suprafaţă, cu 
condiţia ca el să îndeplinească funcţiile 
menţionate la alineatul (1), excluzând apele 
subterane definite la articolul 2 alineatul (2) 
din Directiva 2000/60/CE şi bazinele 
acvatice.

Or. de
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Justificare

Der Boden sollte nur insoweit von dem Anwendungsbereich der Richtlinie erfasst werden, als 
er tatsächlich Träger der in Art. 1 Nr. 1 genannten Bodenfunktionen ist. Im Übrigen sollten 
neben dem Grundwasser auch die Gewässerbetten ausgenommen werden, da diese von der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie erfasst werden. 

Zudem sollten die Worte „Erdrinde“ und „Grundgestein“ durch die fachlich korrekten 
Begriffe „Ausgangsgestein“ und „Erdkruste“ ersetzt werden.

Amendament depus de Johannes Blokland

Amendamentul 180
Articolul 1 alineatul (2)

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

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

Or. nl

Justificare

Der Boden, der sich unter Oberflächengewässern und Sediment befindet, fällt unter die
Wasser-Rahmenrichtlinie (2000/60/EG). Die Vorbeugung gegen die Belastung dieser Böden 
bzw. Sedimente ist damit bereits Gegenstand der Wasser-Rahmenrichtlinie. Die Anwendung 
unterschiedlicher Richtlinien auf denselben Gegenstand bedingt Unklarheiten und trägt nicht 
zum besseren Schutz der Umwelt bei. Diese Änderung steht damit auch in Einklang mit den 
Grundsätzen der besseren, vereinfachten Rechtsetzung.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 181
Articolul 1 alineatul (2)

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor care 
formează stratul superior al scoarţei terestre, 
situat între roca de bază şi suprafaţă, 
excluzând apele subterane definite la 

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

importante pentru funcţia de patrimoniu 
geologic, dar excluzând apele subterane 
definite la articolul 2 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului.

Or. en

Justificare

Without this addition a large percentage of geological heritage is excluded from the soil 
directive .

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 182
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dacă alte texte legislative ale 
Comunităţii Europene conţin dispoziţii 
privind protecţia solului, acestea prevalează 
asupra dispoziţiilor prezentei directive. 
Această prevedere se aplică în special 
activităţilor care intră sub incidenţa 
Directivei 1996/61/CE privind prevenirea 
"i controlul integrat al poluării, a 
Directivei 2006/12/CE privind deşeurile, 
precum şi a „directivelor fiice” ale acesteia 
(în special Directiva 1999/31/CE privind 
depozitele de deşeuri), a Directivei 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor 
provenite din industria extractivă, a 
Directivei 91/414/CEE privind introducerea 
pe pia"ă a produselor de uz fitosanitar sau 
a Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei, precum şi a „directivelor fiice” ale 
acesteia, în măsura în care acestea conţin 
dispoziţii privind protecţia solului.

Or. de

Justificare

1. Es wird ein funktionaler Bezug des Bodenschutzes eingeführt
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2. Gewässerbetten fallen in den Regelungsbereich der Wasserrahmenrichtlinie und sollten 
daher auch unter die Ausnahmeklausel fallen.

3. Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten von Rechtsvorschriften sollten vermieden 
und eine klare Abgrenzung zu bestehenden Richtlinien hergestellt werden.

Amendament depus de Peter Liese

Amendamentul 183
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dacă alte texte legislative ale 
Comunităţii Europene conţin dispoziţii 
privind protecţia solului, acestea prevalează 
asupra dispoziţiilor prezentei Directive. 
Această prevedere se aplică în special 
Directivei 1996/61/CE privind prevenirea 
"i controlul integrat al poluării, Directivei 
1996/82/CE privind controlul asupra 
riscului de accidente majore care implică 
substan"e periculoase, Directivei 
2006/12/CE privind deşeurile, precum şi 
„directivelor fiice” ale acesteia (în special 
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de 
deşeuri), Directivei 2006/21/CE privind 
gestionarea deşeurilor provenite din 
industria extractivă, Directivei 91/414/CEE 
privind introducerea pe pia"ă a produselor 
de uz fitosanitar sau Directivei 2000/60/CE 
de stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, precum şi a 
„directivelor fiice” ale acesteia.

Or. de

Justificare

Zur Vermeidung widersprüchlicher Regelungen und zur Verfahrensvereinfachung ist eine 
Regelung notwendig, die den Geltungsbereich dieser Richtlinie zu anderen EG-Richtlinien, 
insbesondere der Abfall-Rahmenrichtlinie (1975/442/EWG), der Abfall-deponierichtlinie 
(1999/31/EG), der Pflanzenschutzrichtlinie (91/414/EG), der Richtlinie über die 
Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden Industrie (2006/21/EG) und der 
IVU-Richtlinie (1996/61/EG) klar abgrenzt. 
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 184
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dacă alte texte legislative ale 
Comunităţii Europene conţin dispoziţii 
privind protecţia solului, acestea prevalează 
asupra dispoziţiilor prezentei Directive. 
Această prevedere se aplică în special 
activităţilor care intră sub incidenţa 
Directivei 1996/61/CE privind prevenirea 
"i controlul integrat al poluării, a 
Directivei 2006/12/CE privind deşeurile, 
precum şi a „directivelor fiice” ale acesteia 
(în special Directiva 1999/31/CE privind 
depozitele de deşeuri), a Directivei 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor 
provenite din industria extractivă, a 
Directivei 91/414/CEE privind introducerea 
pe pia"ă a produselor de uz fitosanitar, a 
Directivei 2001/18/CE privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic, a Regulamentului 
1829/2003 privind produsele alimentare "i 
furajele modificate genetic, a 
Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind 
metoda de produc"ie agricolă ecologică "i 
indicarea acesteia pe produsele agricole "i 
alimentare sau a Directivei 2000/60/CE de 
stabilire a unui cadru de politică 
comunitară în domeniul apei, precum şi a 
„directivelor fiice” ale acesteia.

Or. de

Justificare

Der neue Absatz 3 regelt die Abgrenzung zu bestehenden Rechtsvorschriften, die 
bodenschützende Regelungen enthalten. Er ist zur Vermeidung von Überschneidungen und 
Widersprüchlichkeiten von Rechtsvorschriften und aus Gründen der Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit erforderlich.
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Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 185
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Prezenta directivă nu se aplică 
suprafeţelor pentru care înainte de [data 
transpunerii], în colaborare cu autorităţile 
competente, s-au luat decizii de reabilitare 
sau reabilitarea a fost încheiată, astfel 
încât aceste terenuri să nu reprezinte 
riscuri semnificative la adresa sănătăţii 
umane şi a mediului înconjurător.

Or. de

Justificare

Um denjenigen, die bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben, Rechtssicherheit für 
bereits abgeschlossene Maßnahmen zu vermitteln und Vertrauensschutz zu gewährleisten, 
sollte die Richtlinie eine Regelung zum zeitlichen Anwendungsbereich enthalten. Eine erneute 
Inanspruchnahme wäre unverhältnismäßig.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 186
Articolul 1 alineatul (2a) (nou)

(2a) Dacă alte texte legislative ale 
Comunităţii Europene conţin dispoziţii 
privind protecţia solului, acestea prevalează 
asupra dispoziţiilor prezentei directive. 
Această prevedere se aplică în special 
Directivei 1996/61/CE privind prevenirea 
"i controlul integrat al poluării, Directivei 
96/82/CE privind controlul asupra riscului 
de accidente majore care implică 
substan"e periculoase, Directivei 
2006/12/CE privind deşeurile, precum şi 
„directivelor fiice” ale acesteia, Directivei 
2006/21/CE privind gestionarea deşeurilor 
provenite din industria extractivă, 
Directivei 91/414/CEE privind introducerea 
pe pia"ă a produselor de uz fitosanitar sau 
Directivei 2000/60/CE de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
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apei, precum şi a „directivelor fiice” ale 
acesteia.

Or. de

Justificare

Zur Vermeidung von widerspüchlichen Regelungen und zur Verfahrensvereinfachung ist eine 
Regelung notwendig, die den Geltungsbereich der Richtlinie zu anderen EG-Richtlinien klar 
abgrenzt.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 187
Articolul 1 alineatul (2b) (nou)

(2b) Articolele 4-14 nu se aplică terenurilor 
a căror utilizare este sau a fost autorizată  
în conformitate cu normele comunitare 
existente sau a căror utilizare este supusă 
unui control permanent de către statele 
membre. Această dispoziţie se aplică în 
special dacă alte texte legislative ale 
Comunităţii Europene conţin dispoziţii 
privind protecţia solului. Acestea 
prevalează asupra prezentei directive. 
Dacă există suspiciuni întemeiate că, în 
unele porţiuni, solul de pe aceste suprafeţe 
ar putea fi contaminat în mod semnificativ 
cu substanţe periculoase în urma unei 
utilizări anterioare (inclusiv de natură 
istorică), pentru porţiunile respective se 
aplică articolele 10 şi 11.

Or. de

Justificare

Zwischen dieser Richtlinie und anderen bodenrelevanten Richtlinien ist eine klare 
Abgrenzung zu treffen, um Doppelregulierungen zu vermeiden.
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 188
Articolul 1 alineatul (2b) (nou)

(2b) Folosirea îngrăşămintelor şi a 
agenţilor de ameliorare a solului aprobaţi, 
în scopul fertilizării sau ameliorării solului, 
nu intră sub incidenţa prezentei directive. 
Această prevedere este valabilă şi în cazul 
în care aceste substanţe au fost produse din 
materie fecală, paie sau alte materiale 
naturale, nepericuloase, utilizate în 
agricultură sau silvicultură, deşeuri 
biologice sau nămol de epurare, precum şi 
în cazul în care ele se folosesc pentru a 
genera energie şi nu au fost modificate 
într-o manieră care, la aplicarea lor pe sol, 
dăunează mediului înconjurător sau 
sănătăţii umane.

Or. de

Justificare

Der neue Absatz 4 ist zur Vermeidung von Überschneidungen und Widersprüchlichkeiten von 
Rechtsvorschriften und aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erforderlich.

Absatz 4 regelt ausdrücklich, dass die Bodenrahmenrichtlinie nicht für die Anwendung von 
Düngemitteln gilt. Andernfalls würde die im Rahmen der speziellen Rechtsvorschriften der 
Europäischen Gemeinschaften und der Mitgliedsstaaten getroffene Abwägung zwischen den 
Belangen des Bodenschutzes und anderer wichtiger Belange in Frage gestellt werden.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt şi Jutta Haug

Amendamentul 189
Articolul 2 punctul 1

(1) „impermeabilizare” înseamnă acoperirea 
permanentă a suprafeţei solului cu un 
material impermeabil;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Klarstellung, dass die Versiegelung die Oberfläche betrifft. Der Begriff Decke ist hinsichtlich 
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der Tiefe auslegbar. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 190
Articolul 2 punctul 1a (nou)

1a.„solul” înseamnă o substanţă naturală 
formată din solide (minerale şi materie 
organică), lichide, gaze şi organisme vii, 
care se găseşte pe suprafaţa pământului, 
ocupă un spaţiu şi este caracterizat de 
orizonturi sau straturi, care se disting de 
roca-mamă şi/sau de capacitatea de a 
sprijini plantele înrădăcinate într-un mediu 
natural. La limita superioară a solului se 
găsesc atmosfera, apele de suprafaţă sau 
vegetaţia. Limita inferioară a solului este în 
mod normal limita inferioară a activităţii 
biologice. Aceasta limită se poate extinde la 
rocile şi la pânzele de apă freatică aflate la 
adâncime, în funcţie de ameninţările 
ecologice care trebuie combătute;

Or. en

Justificare

A definition of soil is strongly needed to identify a shared field of application of this directive 
and to avoid the risk of uncertainty and confusion with the object of other EU directives.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 191
Articolul 2 punctul 2

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, incluzând substanţe care au 
însuşiri persistente, bioacumulative şi 
toxice sau însuşiri foarte persistente şi 
foarte bioacumulative, precum şi 
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substanţele radioactive.

Or. en

Justificare

Dioxins and furans are not explicitly included in the chemical legislation referred to (as they 
are not intentionally produced) however it is necessary to include them in the scope of this 
Directive to comply with the provisions in Article 6 of the Stockholm Convention (POPs 
Convention) as regards the identification of POP-contaminated sites .

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 192
Articolul 2 punctul 2

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CEE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, dacă pot avea efecte 
dăunătoare asupra funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1).

Or. de

Justificare

Definition der gefährlichen Stoffe muss eine Verknüpfung zu den in Art. 1 genannten 
Bodenfunktionen enthalten.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 193
Articolul 2 punctul 2

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei
67/548/CEE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, dacă pot avea efecte 
dăunătoare asupra funcţiilor solului şi pot 
fi analizate în mod fiabil.
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Or. de

Justificare

Nicht alle der in den erwähnten Richtlinien genannten Stoffe sind automatisch 
bodengefährdend. Daher sind nicht die inhärenten Eigenschaften eines Stoffes als solches zu 
betrachten, sondern die Tatsache, ob diese Stoffe tatsächlich schädliche Auswirkungen auf 
die Bodenfunktionen haben.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 194
Articolul 2 punctul 2

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei 
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

2. „substanţe periculoase“ înseamnă 
substanţe sau preparate în sensul Directivei
67/548/CE a Consiliului şi al Directivei 
1999/45/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, care pot avea efecte nocive 
asupra sănătăţii umane, a mediului sau a 
funcţiilor solului.

Or. en

Justificare

The relation with the harmful effects to human health, the environment or to the soil functions 
should be clarified.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 195
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „utilizatori de terenuri” înseamnă 
persoane care acţionează direct sau 
indirect asupra solului sau care 
intenţionează sau solicită unei terţe părţi să 
efectueze activităţi care au un efect asupra 
solului.

Or. de
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Justificare

Der Begriff "Landnutzer" ist im Rahmen der Vorsorgemaßnahmen von entscheidender 
Bedeutung und sollte daher definiert werden.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 196
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „utilizatori de terenuri” înseamnă 
persoane care acţionează direct sau 
indirect asupra solului sau care 
intenţionează sau solicită unei terţe părţi să 
efectueze activităţi care au un efect asupra 
solului.

Or. de

Justificare

In Artikel 1 und 2 fehlen eindeutige Definitionen für zentrale Begriffe, welche in 
Übereinstimmung mit vorhandenen Begriffsdefinitionen von Mitgliedsstaaten festgelegt 
werden sollten. Enthaltene Begriffsbestimmungen werden in Artikel 2 zusammengeführt und 
um Begriffsdefinitionen, die sich am deutschen Bodenschutzrecht orientieren, ergänzt. 

Hierbei erscheint es geboten in Absatz 4 zu verdeutlichen, dass “betriebene 
Abfallbeseitigungsanlagen” weiterhin ausschließlich dem Abfallrecht unterliegen.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 197
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „risc” înseamnă gradul şi 
probabilitatea previzibilă ca ecosistemul 
şi/sau sănătatea umană să fie afectate, ca 
urmare a degradării solului.

Or. en

Justificare

Risk has to be defined in the Directive.
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Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 198
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „riscurile” includ riscul deşertificării.

Or. en

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 199
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „patrimoniul geologic” include solul, 
obiectele şi procesele geomorfologice şi 
geologice.

Or. en

Justificare

To make it more clear that the geological heritage also includes the soil heritage and 
geomorphological heritage and can also involve processes having heritage value.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 200
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „sit poluat” înseamnă un sit unde există 
o prezenţă confirmată pe suprafaţa sau în 
interiorul solului, provocată în principal de 
om, a unor substanţe, într-o asemenea 
concentraţie încât statele membre 
consideră că solul prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană sau 
mediu, ţinând seama de utilizarea actuală a 
solului şi de utilizarea autorizată în viitor.

Or. en
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Justificare

This will help to reduce a potential conflict where pollution has been caused both by man and 
natural activity on the same site, and ensures that liability for the more significant cause of 
pollution is correctly apportioned.

Amendament depus de María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi 
Umberto Guidoni

Amendamentul 201
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „sit contaminat” înseamnă un sit unde 
există o prezenţă confirmată, provocată de 
om, a unor substanţe periculoase, într-o 
asemenea concentraţie, încât ele reprezintă 
un risc semnificativ pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu. Acest risc este 
evaluat avându-se în vedere utilizarea 
actuală a terenului şi utilizarea sa 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

The definition of contaminated site should be placed here and not in article 10. (Sornosa 
Martínez)

Amendment by Frieda Brepoels

Amendamentul 202
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „contaminarea solului” înseamnă 
prezenţa substanţelor, provocată de 
activităţile umane, pe suprafaţa sau în 
interiorul solului (sau clădirilor), care 
afectează direct sau indirect calitatea 
solului astfel încât statul membru 
consideră că reprezintă sau poate 
reprezenta un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau mediu. 

Or. en
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Justificare

It is rewarding to add the definition of "soil contamination" because it  includes two 
important considerations: first, it states that the presence of substances does not form a risk 
per se. An impact on the soil quality is a prerequisite. Second, it underlines that Member 
States need a certain margin for risk evaluation. 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 203
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „sit contaminat” înseamnă un sit unde 
se confirmă prezenţa contaminării solului.

Or. en

Justificare

It is rewarding to add the definition of "contaminated site" here. This definition can be short 
provided "soil contamination" is previously defined (cf. Amendment of Ms. Brepoels on 
definition "soil contamination").

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 204
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „contaminarea solului” înseamnă 
prezenţa substanţelor, provocată de 
activităţile umane, pe suprafaţa sau în 
interiorul solului (sau clădirilor), care 
afectează direct sau indirect calitatea 
solului astfel încât statul membru 
consideră că reprezintă sau poate 
reprezenta un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau mediu. Un sit 
contaminat  înseamnă un sit unde se 
confirmă prezenţa contaminării solului.

Or. en

Justificare

A definition of soil contamination is necessary also in order to avoid confusion and problems 
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with other legislation related to soil issues.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 205
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „contaminarea solului” înseamnă 
compromiterea funcţiilor solului prin 
substanţe periculoase care sunt de natură a 
genera riscuri, dezavantaje considerabile 
sau daune semnificative pentru indivizi sau 
pentru comunitate.

Or. de

Justificare

Eine Definition zu "Bodenverunreinigungen" ist notwendig, um eine einheitlichen 
Ausgangstatbestand zwischen den Mitgliedstaaten herzustellen. Die Definition bezieht sich 
außerdem auf den Antrag zu Artikel 9(neu), der als Ersatz für Kapitel III des 
Kommissionsvorschlages eingeführt wird.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 206
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „situri contaminate istoric” înseamnă 
situri unde, în urma activităţilor umane din 
trecut, s-a confirmat prezenţa unor 
substanţe în concentraţii care determină 
statul membru să considere acestea ca 
reprezentând un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător. 

Or. de

Justificare

Die Definition in Artikel 10 soll in den für Definitionen vorgesehenen Artikel 2 verschoben 
werden. Weiters soll sich die Definition nur auf historische kontaminierte Standorte beziehen 
(Siehe ÄA zu Art. 10).
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Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 207
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „situri poluate” înseamnă instalaţii 
dezafectate de eliminare a deşeurilor, 
terenuri ale unor instalaţii dezafectate sau 
în stare de funcţionare, precum şi alte 
terenuri pe care au fost tratate sau 
depozitate deşeuri sau care au ajuns sau 
ajung în contact cu substanţe dăunătoare 
mediului şi care reprezintă un risc la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător;

Or. de

Justificare

See Justificare to Sommer/Liese amendment, Article 2, point (a).

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer şi Elisabeth Jeggle

Amendamentul 208
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „situri poluate” înseamnă instalaţii 
dezafectate de eliminare a deşeurilor, 
terenuri ale unor instalaţii dezafectate, 
precum şi alte terenuri pe care au fost 
tratate sau depozitate deşeuri sau care au 
ajuns sau ajung în contact cu substanţe 
dăunătoare mediului şi care reprezintă un 
risc la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător;

Or. de

Justificare

Die in der Richtlinie enthaltenen Begriffsbestimmungen werden in Artikel 2 zusammengeführt 
und ergänzt. Hierbei erscheint es geboten in Absatz 4 “stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen 
explizit zu erwähnen, um dadurch zu verdeutlichen, dass “betriebene 
Abfallbeseitigungsanlagen” weiterhin ausschließlich dem Abfallrecht unterliegen.
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Erweiterung der Sanierungsmöglichkeiten, um geeignete Schutz- und 
Beschränkungsmaßnahmen.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 209
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „sit contaminat” înseamnă un sit în 
cazul căruia s-a confirmat prezenţa pe sau 
în sol, provocată de om, a unor substanţe, 
la un asemenea nivel încât statele membre, 
ţinând seama de utilizarea actuală a solului 
şi de utilizarea autorizată în viitor, 
consideră că solul prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană sau 
mediul înconjurător, s-a emis o hotărâre 
asupra obligaţiei de reabilitare şi această 
obligaţie de reabilitare a căpătat putere de 
lege.

Or. de

Justificare

Die ursprüngliche Definition geht nicht weit genug, sie sollte den Aspekt der 
Sanierungsverpflichtung aufgreifen.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese şi 
Elisabeth Jeggle

Amendamentul 210
Articolul 2 punctul 2c (nou)

2c. „reabilitare” înseamnă măsuri
(a) pentru eliminarea sau reducerea 
subtanţelor contaminante (măsuri de 
decontaminare);
(b) pentru prevenirea sau reducerea pe 
termen lung a extinderii substanţelor 
contaminante, fără a elimina substanţele 
contaminante (măsuri de protecţie);
(c) pentru eliminarea sau reducerea 
modificărilor dăunătoare care survin în 
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caracteristicile fizice, chimice sau biologice 
ale solului; 

Or. de

Justificare

In Artikel 1 und 2 fehlen bislang eindeutige Definitionen für zentrale Begriffe der Richtlinie 
sowie zu den wichtigsten "Hauptgefahren" für den Boden (u.a. "contaminated sites"). Diese 
sollten einheitlich und in Übereinstimmung mit vorhandenen Begriffsdefinitionen von 
Mitgliedstaaten festgelegt werden. (Weisgerber/Ulmer)

See Justificares to Ulmer + Jeggle amendments, Article 2, point (a)

See Justificare to Sommer/Liese amendment, Article 2, point (a)

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese şi 
Elisabeth Jeggle

Amendamentul 211
Articolul 2 punctul 2d (nou)

2d. „măsuri de protecţie şi de limitare” 
înseamnă alte măsuri care previn sau reduc 
riscuri la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, în special restricţii 
de utilizare.

Or. de

Justificare

Neben dem im Richtlinienvorschlag angesprochenen unterschiedlichen 
Sanierungsmöglichkeiten, wie Dekontamination und Sicherung, sind auch weitere Optionen, 
wie geeignete Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
(Weisgerber/Ulmer)

See Justificare to Jeggle amendment, Article 2, paragraph 2a (new)

See Justificare to Sommer/Liese amendment, Article 2, paragraph 2a (new)

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 212
Articolul 2 punctul 2a (nou)
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2a. „reducerea materiei organice” 
înseamnă o tendinţă constantă de scădere a 
fracţiunilor organice din sol prin 
mineralizarea în CO2;

Or. de

Justificare

Die Definition von „Verlust organischer Substanz“ ist erforderlich. Ansonsten wären z.B. 
Rohstoffabbaugebiete nach Artikel 6 zukünftig als Risikogebiete einzustufen, weil in diesen 
Bereichen durch Boden- und Rohstoffentnahme ein „Verlust organischer Substanzen“ 
stattfindet.

Amendament depus de Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 213
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „acidificare” înseamnă o scădere a 
pHului solului, provocată de o activitate 
umană.

Or. en

Justificare

In other amendments acidification is included in the directive. Therefore a definition of 
acidification should be inserted.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 214
Articolul 3 primul paragraf

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului, statele 
membre identifică, descriu şi evaluează 
impactul unor astfel de politici asupra 
acestor procese, în special în domenii 
precum urbanismul, amenajarea 
teritoriului, transporturile, energia, 
agricultura, dezvoltarea rurală, 
silvicultura, extracţia materiilor prime, 

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului şi în 
elaborarea politicilor de protecţie a 
funcţiilor solului, statele membre sunt 
încurajate să adopte o abordare integrată şi 
sistemică pentru a se asigura că sunt 
identificate şi avute în vedere dispoziţiile 
relevante din directivele existente.
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comerţul şi industria, politica produselor, 
turismul, schimbările climatice, mediul, 
protecţia naturii şi a peisajului.

Or. en

Justificare

The text supports the development of soil policies whilst allowing Member States to 
voluntarily  identify which areas they believe require attention and review. Consideration and 
compliance with existing EU legislation is essential. 

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 215
Articolul 3

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

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului, statele 
membre identifică, descriu şi evaluează 
impactul unor astfel de politici asupra 
acestor procese. 

Statele membre fac publice informaţiile 
astfel obţinute.

Or. de

Justificare

Den Mitgliedstaaten muss Flexibilität eingeräumt werden.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 216
Articolul 3 primul paragraf
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În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului, statele 
membre identifică, descriu şi evaluează
impactul unor astfel de politici asupra 
acestor procese, în special în domenii 
precum urbanismul, amenajarea teritoriului, 
transporturile, energia, agricultura, 
dezvoltarea rurală, silvicultura, extracţia 
materiilor prime, comerţul şi industria, 
politica produselor, turismul, schimbările 
climatice, mediul, protecţia naturii şi a 
peisajului.

În elaborarea politicilor sectoriale care nu 
intră sub incidenţa Directivei 2001/42/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri şi programe 
asupra mediului1 şi care ar putea determina 
accelerarea sau atenuarea proceselor de 
degradare a solului, statele membre 
identifică şi iau în considerare impactul 
unor astfel de politici asupra acestor procese, 
în special în domenii precum urbanismul, 
amenajarea teritoriului, transporturile, 
energia, agricultura, dezvoltarea rurală, 
silvicultura, extracţia materiilor prime, 
comerţul şi industria, politica produselor, 
turismul, schimbările climatice, mediul, 
protecţia naturii şi a peisajului.

_____________
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

Or. en

Justificare

Addidtional formal procedures and publications over and above the existing strategic 
environmental assesment (Directive 2001/42/EC ) and the assesment of effects on the 
environment ( Directive 85/337/EEC ) need to be avoided.

Abstract rules on soil protection must not call into question specific provisions from other 
areas of legislation.

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

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 217
Articolul 3

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului, statele 
membre identifică, descriu şi evaluează
impactul unor astfel de politici asupra 
acestor procese, în special în domenii 
precum urbanismul, amenajarea teritoriului, 
transporturile, energia, agricultura, 

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

extracţia materiilor prime, tratarea 
deşeurilor biodegradabile, comerţul şi 
industria, politica produselor, turismul, 
schimbările climatice, mediul, protecţia 
naturii şi a peisajului.

Statele membre fac publice informaţiile 
astfel obţinute.

Or. de

Justificare

Die formalisierten Verfahren und Veröffentlichungen der bereits vorhandenen Strategischen 
Umweltprüfung (Richtlinie 2001/42/EG) sowie der Umweltverträglichkeitsprüfung 
(85/337/EWG) ist ausreichend. Weitere Aufwendungen sind aus diesem Grund nicht 
zweckmäßig. Unbestimmte Bodenschutzregelungen dürfen bestimmte Regelungen aus anderen 
Rechtsbereichen nicht außer Kraft setzen.

Die biologische Abfallbehandlung umfasst alle Kernmaßnahmen zur Erzeugung und 
Bereitstellung organischer Substanz, die dem Boden zur Humusbildung zurückgegeben 
werden kann.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese şi 
Elisabeth Jeggle

Amendamentul 218
Articolul 3

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

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea proceselor de 
degradare a solului, statele membre, în 
conformitate cu Directivele 2001/42/CE şi 
85/337/CEE, identifică impactul unor astfel 
de politici asupra acestor procese, în special 
în domenii precum urbanismul, amenajarea 
teritoriului, transporturile, energia, 
agricultura, dezvoltarea rurală, silvicultura, 
extracţia materiilor prime, comerţul şi 
industria, politica produselor, turismul, 
schimbările climatice, mediul, protecţia 
naturii şi a peisajului.

Statele membre fac publice informaţiile 
astfel obţinute.

Or. de
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Justificare

Der integrative Ansatz in Artikel 3, der eine Berücksichtigung des Bodenschutzes in anderen 
Politikbereichen vorsieht, wird durch bestehende Vorschriften, z.B. die 
Umweltverträglichkeitsprüfung bei Vorhaben oder die strategische Umweltprüfung bei 
Plänen und Programmen, sowie in den Regelungen zu Cross Compliance bereits umgesetzt. 
Weitergehende Anforderungen, insbesondere zur Beschreibung und Bewertung von 
Auswirkungen sowie eine weitergehende Veröffentlichung von Erkenntnissen sind nicht 
erforderlich und verursachen unnötige Bürokratie.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 219
Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

(2a) Comisia evaluează până la 1 iunie 
2009 directivele care au un efect asupra 
utilizării solului şi a amenajării teritoriului, 
mai ales în privinţa posibilelor obiective 
contradictorii, a cerinţelor de raportare 
diferite şi a libertăţii de acţiune a organelor 
democratice locale şi regionale. Dacă este 
nevoie, Comisia propune o directivă-cadru 
privind utilizarea solului, care să cuprindă 
toate directivele existente care au un efect 
asupra utilizării solului şi a amenajării 
teritoriului. Această directivă-cadru ar 
putea include iniţiative care să vizeze o 
eficientizare a directivelor existente şi să 
ofere organelor democratice locale şi/sau 
regionale mai multă libertate de acţiune, cu 
condiţia de a nu prejudicia alte state 
membre. 

Or. nl

Justificare

Die EG-Umweltschutzrichtlinien haben große Erfolge. Es ist wichtig, dass ausreichender 
politischer Rückhalt für EG-Richtlinien bestehen bleibt. Deshalb sollte der Versuch 
unternommen werden, die Probleme, die sich in der Praxis stellen, zu lösen und den örtlichen 
demokratischen Organen möglichst viel Spielraum zu bieten. Dieser Spielraum ist allerdings 
nur vertretbar, wenn andere Mitgliedstaaten keine Schäden und Beeinträchtigungen erleiden.
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 220
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru evitarea şi reducerea compromiterii 
durabile, semnificative şi dovedite ştiinţific 
a funcţiilor solului prevăzute la articolul 1 
alineatul (1), în măsura în care acestea sunt 
proporţionale, în vederea asigurării 
protecţiei solurilor, a funcţionalităţii şi a 
posibilităţii de utilizare a solurilor în 
diferite scopuri, precum şi a disponibilităţii 
lor pentru generaţiile viitoare.

Or. de

Justificare

Bei dem Vorsorgegrundsatz muss die Verhältnismäßigkeit der Anforderungen gewahrt sein. 
Auch die Verminderung der Beeinträchtigung von Bodenfunktionen wird als Ziel 
aufgenommen, da eine vollständige Vermeidung dieser Beeinträchtigung durch 
Vorsorgemaßnahmen in manchen Fällen nicht möglich sein wird

In der Landwirtschaft wird die Vorsorge durch die Einhaltung der guten fachlichen Praxis 
sowie die Anwendung der Vorschriften gewährleistet, die gemäß Artikel 5 in Verbindung mit 
Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 zu erlassen sind.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 221
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre iau măsurile necesare, în 
conformitate cu obiectivele prezentei 
directive, în măsura în care ele sunt 
proporţionale, în vederea asigurării 
protecţiei solurilor, a funcţionalităţii şi a 
posibilităţii de utilizare a solurilor în 
diferite scopuri, precum şi a disponibilităţii 
lor pentru generaţiile viitoare.

Or. de



AM\685115RO.doc 71/136 PE390.761v03-00

RO

Justificare

Anstelle des jetzigen Art. 4 sollten die Bestimmung über die Vorsorge (duty of care) so 
gehalten sein, dass sie den MS genügend Flexibilität einräumt, wem die 
Vorsorgeverpflichtung auferlegt werden soll; eine Vorsorgeverpflichtung für den Boden sollte 
sich in vergleichbare Bestimmungen des innerstaatlichen einfügen. Daher sollte den MS die 
Verpflichtung auferlegt werden, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um den Schutz, die 
Funktionsfähigkeit und Nutzungsmöglichkeit der Böden sowie ihre Verfügbarkeit für künftige 
Generationen sicherzustellen.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 222
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre iau măsurile necesare 
pentru evitarea şi reducerea compromiterii 
durabile şi semnificative a funcţiilor solului 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), în 
măsura în care ele sunt proporţionale, în 
vederea asigurării protecţiei solurilor, a 
funcţionalităţii şi a posibilităţii de utilizare 
a solurilor în diferite scopuri, precum şi a 
disponibilităţii lor pentru generaţiile 
viitoare.

Or. de

Justificare

Der Vorsorgegrundsatz wird so ausgestaltet, dass nur dauerhafte und erhebliche 
Beeinträchti-gungen erfasst werden und keine unverhältnismäßigen Anforderungen gestellt 
werden. Auch die Verminderung der Beeinträchtigung von Bodenfunktionen wird als Ziel 
aufgenommen, da eine vollständige Vermeidung dieser Beeinträchtigung durch 
Vorsorgemaßnahmen in manchen Fällen nicht möglich sein wird.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 223
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia

Statele membre iau măsurile legale si 
administrative cuvenite, pentru a asigura 
protecţia funcţiilor solului prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1). În îndeplinirea 
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prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

obligaţiei de a adopta măsuri de precauţie, 
trebuie evitate sau reduse la minimum 
efectele negative asupra solului. Precauţiile 
sunt măsuri proporţionale, având în vedere 
eficienţa costurilor, fezabilitatea tehnică şi 
utilizarea actuală şi viitoare a solului.
Statele membre sunt responsabile cu 
monitorizarea acestor măsuri.

Or. en

Justificare

It seems sensible to use a more general wording according to Article 2(1) of the Soil 
Conservation Protocol of the Alpine Convention to ensure the flexibility of implementation of 
the precautionary measures in each member state.
The precautionary measures against adverse effects on the soil must be feasible and
proportionate, and must take account of current and future use of the soil.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 224
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi ar 
putea compromite durabil şi semnificativ
una sau mai multe dintre funcţiile solului 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), îşi 
desfăşoară activităţile într-un mod care să 
prevină sau cel puţin să reducă 
contaminarea.

Or. de

Justificare

Den Mitgliedstaaten muss Flexibilität in der Art und Weise der Vorsorgemaßnahmen 
eingeräumt werden.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 225
Articolul 4
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Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi, în 
opinia statelor membre, ar putea
compromite semnificativ una sau mai multe 
dintre funcţiile solului prevăzute la articolul 
1 alineatul (1) este obligat să ia măsuri 
corespunzătoare de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative, în măsura în care acest lucru este 
proporţional şi din punct de vedere al 
scopului pentru care este utilizat terenul.

Or. de

Justificare

Bei der in Artikel 4 des Richtlinienvorschlags geregelten Verpflichtung von Landnutzern zu 
Vorsorgemaßnahmen gegen nachteilige Auswirkungen auf den Boden muss die 
Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Zweck der Nutzung des Grundstücks beachtet 
werden, da auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung eines Grundstücks u.U. eine 
Beeinträchtigung von Bodenfunktionen eintreten kann. 

Das Wort „erheblich“ sollte eingefügt werden, um eine einheitliche Begriffsverwendung 
innerhalb der Richtlinie zu erreichen.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 226
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative, în măsura în care acest lucru este 
proporţional şi din punct de vedere al 
scopului pentru care este utilizat terenul.

Or. de

Justificare

Bei der in Artikel 4 geregelten Verpflichtung von Landnutzern muss die Verhältnismäßigkeit 
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im Hinblick auf den Zweck der Nutzung beachtet werden.  Auch bei bestimmungsgemäßer 
Nutzung kann eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen eintreten. Ferner sollten lediglich 
Verrichtungen, die sich räumlich, langfristig oder komplex auf den Boden auswirken, erfasst 
werden. Zur sprachlichen Vereinheitlichung wird durchgängig auf das Kriterium der 
Bodenfunktionsbeeinträchtigung abgestellt.

Amendament depus de Thomas Ulmer

Amendamentul 227
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite funcţiile acestuia prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) este obligat să ia 
măsuri de prevenire sau de reducere la 
minimum a acestor efecte negative, în 
măsura în care acest lucru este 
proporţional şi din punct de vedere al 
scopului pentru care este utilizat terenul.

Or. de

Justificare

Bei der geregelten Verpflichtung von Landnutzern zu Vorsorgemaßnahmen gegen nachteilige 
Auswirkungen auf den Boden muss die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Zweck der 
Nutzung des Grundstücks beachtet werden, da auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung eines 
Grundstücks u.U. eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen eintreten kann. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 228
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite funcţiile acestuia prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) este obligat să ia 
măsuri de prevenire sau de reducere la 
minimum a acestor efecte negative, în 
măsura în care acest lucru este 
proporţional şi din punct de vedere al 
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scopului pentru care este utilizat terenul.

Or. de

Justificare

Bei der Verpflichtung von Landnutzern zu Vorsorgemaßnahmen gegen nachteilige 
Auswirkungen auf den Boden muss die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Zweck der 
Nutzung des Grundstücks beachtet werden, da auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung eines 
Grundstücks u.U. einer Beeinträchtigung der Bodenfunktion eintreten kann.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle

Amendamentul 229
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite funcţiile acestuia prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1) este obligat să ia 
măsuri de prevenire sau de reducere la 
minimum a acestor efecte negative, în 
măsura în care acest lucru este 
proporţional şi din punct de vedere al 
scopului pentru care este utilizat terenul.

Or. de

Justificare

Bei der geregelten Verpflichtung von Landnutzern zu Vorsorgemaßnahmen gegen nachteilige 
Auswirkungen auf den Boden muss die Verhältnismäßigkeit im Hinblick auf den Zweck der 
Nutzung des Grundstücks beachtet werden, da auch bei bestimmungsgemäßer Nutzung eines 
Grundstücks u.U. eine Beeinträchtigung von Bodenfunktionen eintreten kann. 

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 230
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite durabil, semnificativ şi serios 
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prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

funcţiile acestuia prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) este obligat să ia măsuri de 
prevenire sau, pe cât posibil, de reducere la 
minimum a acestor efecte negative. 
Măsurile de precauţie sunt restrânse la 
măsuri ale căror costuri sunt proporţionale 
cu utilitatea lor previzibilă pentru funcţiile
solului.

Or. de

Justificare

1. Klargestellt wird, dass eine Vermeidung bzw. Verminderung von Bodenbeeinträchtigung 
nicht in jedem Fall möglich ist, sondern eine vorübergehende Beeinträchtigung auftreten 
kann, z.B. bei der Gewinnung von Rohstoffen. Daher sollten Vorsorgemaßnahmen nur bei 
einer dauerhaften, erheblichen und ernsten Beeinträchtigung der Bodenfunktionen ergriffen 
werden müssen.

2. Die geforderten Vorsorgemaßnahmen müssen in ökologischer und ökonomischer Hinsicht 
verhältnismäßig sein.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 231
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ şi permanent
funcţiile acestuia prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) este obligat să ia măsuri 
proporţionale de prevenire, de reducere la 
minimum sau de controlare a acestor efecte 
negative, în măsura în care acest lucru este 
fezabil din punct de vedere tehnic şi 
economic, din perspectiva utilizării actuale 
a solului şi a utilizării autorizate în viitor.

Or. en

Justificare

When considering economic, social & cultural functions of soil as mentioned in Article 1, 
prevention of temporarily adverse effects on natural soil functions is not always possible. This 
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should be clarified in the text. Further precautionary measures can only be requested if a 
significant and permanent impairment is feared. In addition, it is essential to ensure that 
measures preventing or minimising adverse effects should be technically and economically 
feasible, as stipulated in Article 8.

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 232
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ şi permanent
funcţiile acestuia prevăzute la articolul 1 
alineatul (1) este obligat să ia măsuri de 
prevenire sau de reducere la minimum a 
acestor efecte negative, în măsura în care 
acest lucru este fezabil din punct de vedere 
tehnic şi economic.

Or. en

Justificare

When considering economic, social & cultural functions of soil as mentioned in Article 1, 
prevention of temporarily adverse effects on natural soil functions is not always possible. This 
should be clarified in the text. Further precautionary measures can only be requested if a 
significant and permanent impairment is feared. In addition, it is essential to ensure that 
measures preventing or minimising adverse effects should be technically and economically 
feasible, as stipulated in Article 8. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 233
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire a acestor 
efecte negative.
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negative.

Or. en

Justificare

The precautionary measures against adverse effects must be taken to prevent that negative 
effect.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 234
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
negative.

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire, de 
reducere la minimum şi de monitorizare a 
acestor efecte negative.

Or. en

Justificare

Monitoring is also an essential condition in order to avoid the hampering of the soil functions 
referred to in Article 1(1). In many cases remediation costs are “socialized”, that is borne by 
the public and not by the polluter. Therefore, Member States shall set up regulations whereby 
subjects exercising an activity potentially causing introduction of dangerous substances on or 
in the soil shall create adequate financial resources to support the costs of potential future 
remediation. This would be in line with the “polluter pays principle”.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 235
Articolul 4

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 

Statele membre garantează că orice 
proprietar de terenuri ale cărui activităţi au 
asupra solului efecte susceptibile de a 
compromite semnificativ funcţiile acestuia 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1) este 
obligat să ia măsuri de prevenire sau de 
reducere la minimum a acestor efecte 
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negative. negative, cu un cost economic acceptabil.

Or. fr

Justificare

Da dies mit erheblichen Kosten verbunden sein kann, sollte unbedingt der Begriff der 
wirtschaftlich akzeptablen Kosten eingeführt werden. 

Amendament depus de Guido Sacconi şi Vittorio Prodi

Amendamentul 236
Articolul 4 paragraful (1a) (nou)

Statele membre iau măsuri adecvate pentru 
a încuraja: 
(a) în primul rând, o bună gestionare a 
resurselor teritoriale;
(b) în al doilea rând, prevenirea poluării 
solului;
(c) în al treilea rând, dacă poluarea a avut 
loc, reabilitarea până se ajunge la 
condiţiile iniţiale ale solului;
d) dacă o astfel de reabilitare nu este 
posibilă, deoarece costurile îmbunătăţirilor 
necesare ar fi disproporţionat de mari sau 
din motive de fezabilitate tehnică, 
reabilitarea până se atinge un nivel de 
funcţionalitate cel puţin compatibil cu cea 
mai bună utilizare posibilă.

Or. en

Justificare

It is necessary that the same general principles applying to Framework Directives for 
environmental protection  - for example the Waste Framework Directive that  sets a hierarchy 
or principles for the waste management - are also inserted into the political framework of 
soil protection. This is unfortunately missing in the Commission’s proposal.
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Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 237
Articolul 4 paragraful (1a) (nou)

Statele membre stabilesc reguli pentru a 
garanta că persoanele care desfăşoară o 
activitate care poate cauza introducerea 
substanţelor periculoase pe suprafaţa sau 
în interiorul solului vor crea resursele 
financiare adecvate pentru a suporta 
costurile unei viitoare potenţiale reabilitări, 
legate de activitatea lor.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Andria amendment, Article 4. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 238
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

În agricultură, obligaţia de a fi precaut este 
îndeplinită prin respectarea bunelor 
practici şi aplicarea dispoziţiilor care 
urmează a fi stabilite în conformitate cu 
articolul 5 şi anexa IV a Regulamentului 
(CE) nr. 1782/2003.

Or. de

Justificare

Bei dem Vorsorgegrundsatz muss die Verhältnismäßigkeit der Anforderungen gewahrt sein. 
Auch die Verminderung der Beeinträchtigung von Bodenfunktionen wird als Ziel 
aufgenommen, da eine vollständige Vermeidung dieser Beeinträchtigung durch 
Vorsorgemaßnahmen in manchen Fällen nicht möglich sein wird

In der Landwirtschaft wird die Vorsorge durch die Einhaltung der guten fachlichen Praxis 
sowie die Anwendung der Vorschriften gewährleistet, die gemäß Artikel 5 in Verbindung mit 
Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 zu erlassen sind.
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 239
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru 
a atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a evita impermeabilizarea şi, în 
termen de doi ani de la [data transpunerii], 
stabilesc un obiectiv sau obiective 
cantitative pentru a limita 
impermeabilizarea solului şi aplică 
măsurile adecvate pentru a atinge aceste 
obiective. Acolo unde are loc 
impermeabilizarea, statele membre 
atenuează efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

Or. en

Justificare

Given the irreversible nature of soil sealing the objectives should be much stronger. Sealing 
is a very severe problem in Europe, a robust strategy to limit sealing has to be adopted with 
targets that are at least as ambitious as those existing already in Germany. 

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 240
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea, inclusiv, 
de exemplu, prin stabilirea unor obiective 
cantitative şi calitative sau, în cazul în care 
aceasta este necesară, pentru a reduce la 
minimum efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.
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Or. en

Justificare

Setting targets to limit sealing may be a useful tool to protect the soil.

Amendament depus de Hartmut Nassauer şi Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 241
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale 
de construcţie care să permită conservarea a 
cât mai multe dintre funcţiile solului.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea la 
valoarea necesară şi, în cazul în care se 
recurge la aceasta, pentru a reduce efectele 
acesteia, prin conservarea a cât mai multe 
dintre funcţiile solului. 

Or. de

Justificare

Relevant ist das Ziel der Begrenzung bzw. Verminderung von Versiegelung auf das 
notwendige Maß. Eine Verknüpfung der Bodenfunktionen mit Baumethoden und -produkten 
erscheint nicht plausibel. Die Ausnahmeregelungen tragen der Tatsache Rechnung, dass im 
Rahmen von erforderlicher Vorsorge- oder Sanierungsmassnahmen Versiegelungen auftreten 
können, z.B. im Hinblick auf den Grundwasserschutz.(Nassauer)

Allzu starre Vorgaben zur Begrenzung von Versiegelungen erscheinen wenig zielführend. Die 
Änderungen gewährleisten die notwendige Flexibilität der Mitgliedstaaten. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 242
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă, după caz, măsuri 
corespunzătoare pentru a limita 
impermeabilizarea la valoarea necesară sau, 
în cazul în care se recurge la aceasta, pentru 
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utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

a atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor metode şi a unor produse
care să permită conservarea a cât mai multe 
dintre funcţiile solului.

Or. de

Justificare

Den Mitgliedstaaten muss Flexibilität in der Art und Weise der geeigneten Maßnahmen 
eingeräumt werden.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter Liese şi 
Elisabeth Jeggle

Amendamentul 243
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă, după caz, măsuri 
corespunzătoare pentru a limita 
impermeabilizarea sau, în cazul în care 
aceasta este necesară, pentru a atenua 
efectele acesteia, în special prin utilizarea 
unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

Or. de

Justificare

Allgemeine Vorgaben und Maßnahmen zur Begrenzung von Versiegelungen erscheinen wenig
zielführend. Neben den genannten Anforderungen an Baumethoden und Bauprodukte, sind 
sonstige Maßnahmen zur Begrenzung der Versiegelung im Einzelfall unter Berücksichtigung 
der Angemessenheit zu betrachten.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 244
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
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membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului. În acest 
scop, statele membre facilitează 
amenajarea teritoriului urban şi industrial 
în ariile deja afectate, în trecut sau în 
prezent, de amenajarea teritoriului 
industrial sau urban.

Or. en

Justificare

New urban or industrial planning shall preferably occur on sites already interested by 
planning activities. This would allow avoiding consumption of virgin land and fostering, if 
necessary, the cleaning up of sites already affected by human activities.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 245
Articolul 5

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului.

În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsuri corespunzătoare 
pentru a limita impermeabilizarea sau, în 
cazul în care aceasta este necesară, pentru a 
atenua efectele acesteia, în special prin 
utilizarea unor tehnici şi a unor materiale de 
construcţie care să permită conservarea a cât 
mai multe dintre funcţiile solului. Statele 
membre promovează investiţiile în 
terenurile dezafectate şi încurajează 
utilizarea unor tehnici de construcţie şi a 
unor produse pentru pavaj speciale, 
ecologice pentru a atenua efectele şi 
aspectele negative ale impermeabilizării. 

Or. en
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Justificare

Urban and industrial land use has a sealing effect, therefore measures should be taken in 
order to mitigate this negative effect.

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 246
Articolul 5 alineatul (1a) (nou)

Măsurile preventive şi cele de reabilitare nu 
fac obiectul acestor prevederi.

Or. de

Justificare

See Justificare to Nassauer Amendamentul, article 5.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 247
Articolul 6

Capitolul II
Prevenirea şi reducerea riscurilor şi 

refacerea
Secţiunea I 

Identificarea zonelor de risc
Articolul 6

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

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

eliminat
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(a) eroziune prin acţiunea vântului sau a 
apei;
(b) reducerea materiei organice cauzată de 
o tendinţă constantă de scădere a fracţiunii 
organice a solului, excluzând reziduurile 
vegetale şi animale nedegradate, produsele 
rezultate din descompunerea lor parţială, 
precum şi biomasa solului;
(c) tasare printr-o creştere a densităţii 
aparente şi o scădere a porozităţii solului;
(e) salinizare prin acumularea de săruri 
solubile în sol;
(f) alunecări de teren provocate de 
mişcările descendente moderat de rapide şi 
rapide a unor mase de sol şi roci.
În scopul acestei identificări, statele 
membre utilizează, pentru fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, cel 
puţin elementele enumerate în anexa I şi 
ţin seama de efectele pe care le au aceste 
procese în sensul agravării emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi al deşertificării. 
(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 
ani.

Or. de

Justificare

Der Schutz der Böden vor potentiellen Gefahren ist eine wichtige Aufgabe, die durch eine 
Reihe von europäischen Rechtsvorschriften bereits direkt oder indirekt im Sinne des 
Richtlinienvorschlags geleistet wird. Darüber hinaus ist durch die GAP-Reform und speziell 
über Cross Compliance sichergestellt, dass alle Landwirtschaftlichen Flächen in einem guten 
Landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand erhalten bleiben, da ansonsten als Sanktion 
die Kürzung der Direktzahlungen droht.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 248
Capitolul II titlu
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Capitolul II Capitolul II
Prevenirea şi reducerea riscurilor şi 

refacerea
Bună practică profesională în materie de 

utilizarea solului

Or. de

Justificare

Der in den Artikel 6-8 und Anhang I enthaltende Bodenrisikogebietsansatz wird durch die 
Verpflichtung, flächendeckende Regeln für die gute fachliche Praxis der Bodennutzung 
einzuführen, ersetzt. 

Der durch den Risikogebietsansatz erzeugte Verwaltungsaufwand ist vor dem Hintergrund 
des Eigeninteresses der Landeigentümer am Erhalt ihrer Böden nicht verhältnismäßig. Er 
steht zudem im Widerspruch zu dem Beschluss des Europäischen Rates, dass der 
Bürokratieaufwand bis 2012 um 25 % abgebaut werden soll.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 249
Capitolul II titlu

Capitolul II Capitolul II

Prevenirea şi reducerea riscurilor şi 
refacerea

Priorităţi în materie de protecţia solului şi 
măsuri de protecţie a solului 

Or. de

Justificare

Bodenschutz sollte mit einem positiven Image belegt sein. Die Vorgaben sollten nicht zur 
Identifikation von Risikogebieten auf detaillierter Ebene sondern zu Prioritäten im 
Bodenschutz führen.

Die in Anhang 1 aufgelisteten Kriterien (Bodentyp, Bodenbedeckung und Bodennutzung, etc) 
führen zu Risikogebieten auf Parzellenebene, da diese auf dieser Ebene variieren. Sie führen 
zu zeit- und kostenintensiven Identifikationsprozessen und binden Ressourcen.

Bodenschutz auf „hot spots“ begrenzt kann globale Umweltphänomene (Klimawandel, etc) 
nicht positiv beeinflussen.
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 250
Capitolul II secţiunea 1 titlu

SECŢIUNEA 1 SECŢIUNEA 1

IDENTIFICAREA ZONELOR DE RISC PRIORITĂŢI ÎN MATERIE DE 
PROTECŢIA SOLULUI

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Chapter II, title.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 251
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Evaluarea proceselor de degradare a 
solului

Or. de

Justificare

Die Regelungen berücksichtigen nicht die von den Mitgliedsstaaten auf Grund nationaler 
Regelungen erbrachten Vorleistungen. 

Die in Anhang I beschriebenen Kriterien liegen in den Mitgliedstaaten und Regionen nicht 
flächendeckend vor. Da Kriterien und Maßstab für die im ursprünglichen 
Richtlinienvorschlag gewollte Gebietsausweisung aber völlig ungeeignet sind, sind die 
Regelungen insgesamt abzulehnen.(Jeggle)

Kapitel II der Richtlinie berücksichtigt nicht die von den Mitgliedstaaten aufgrund nationaler 
Regelungen erbrachten Vorleistungen und die unterschiedlichen Standards. Die genannten 
potentiellen Gefahren weisen starke regionale Unterschiede auf, so dass eine Bewertung auf 
lokaler Ebene durchzuführen ist. Eine pauschale Stigmatisierung als „Risikogebiet“  wird 
den tatsächlichen Verhältnissen meist nicht gerecht. Die Mitgliedstaaten sollen selbst 
festlegen, in welcher Verwaltungsebene und geographischer Größeneinheit die Bewertung 
erfolgt. (Weisgerber/Ulmer)
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Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 252
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea procesului de degradare a 
stării solului

Or. de

Justificare

Bereits erbrachte Vorleistungen von Mitgliedstaaten müssen angemessen berücksichtigt 
werden wie auch die Entscheidungsebenen der Mitgliedstaaten.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 253
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea priorităţilor în materie de 
protecţia solului

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Chapter II, title.

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 254
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea zonelor prioritare care 
necesită protecţie specială împotriva
eroziunii, reducerii materiei organice, 

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren.

Or. en
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Justificare

The negative term "risk areas" should be removed and replaced by the term "priority areas". 
Compaction is extremely difficult to identify and can be caused by both natural and man-
made activity, especially within agricultural practices. Greater clarity is needed on its 
definition and impact.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 255
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare, alunecări de teren şi pierderi de 
patrimoniu geologic

Or. en

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun şi Gyula Hegyi

Amendamentul 256
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare, alunecări de teren şi acidificare

Or. en

Justificare

Acidification is one of the main threats to the soil and must be specifically mentioned. 
(Mortun)

Acidification shows a great risk to soils, so areas at risk should be identified. (Hegyi) 

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 257
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 



AM\685115RO.doc 91/136 PE390.761v03-00

RO

reducere a materiei organice, tasare, 
salinizare şi alunecări de teren

reducere a materiei organice, tasare, 
deşertificare, salinizare şi alunecări de teren

Or. en

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 258
Articolul 6 titlu

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare şi alunecări de teren

Identificarea zonelor cu risc de eroziune, 
reducere a materiei organice, tasare, 

salinizare, alunecări de teren şi pierderea 
biodiversităţii solului

Or. en

Justificare

All forms of erosion considered relevant in different Member States should be included, as 
well as the loss of biodiversity which makes soils more vulnerable to the degradation 
processes.the soil biota functions are essential for a favourable conservation status of natural 
ecosystems of considerable ecologic values (e.g. forests, flood plains, peat-bogs, wetlands, 
rural districts).

Amendament depus de Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil 
Parish

Amendamentul 259
Articolul 6 alineatul 1 partea introductivă

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

(1) În scopul protejării funcţiilor solului, 
statele membre stabilesc, în termen de doi 
ani de la [data transpunerii], coduri de 
bună practică profesională în materie de 
utilizarea solului, care vor fi puse în 
aplicare în mod voluntar de către  
utilizatorii de terenuri şi care cuprind 
prevederi pentru prevenirea şi controlul 
următoarelor riscuri asupra solului, în 
măsura în care acestea sunt relevante:  

Or. de
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Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Chapter II, title (Seeber)

See Justificare to van Nistelrooij a.o. Amendamentul, Article 6, title (van Nistelrooij a.o.)

Amendament depus de Renate Sommer, Peter Liese şi Elisabeth Jeggle

Amendamentul 260
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre evaluează
solurile de pe teritoriul lor naţional, din 
punctul de vedere al producerii unuia sau
mai multora dintre următoarele procese de 
degradare a solului:

Or. de

Justificare

Die Regelungen zu Kapitel II werden nicht mit vorhandenen Standards abgeglichen. Dies 
führt zu Doppelregelungen und hohem Verwaltungsaufwand. Aufgrund regionaler 
Unterschiede sind Bewertungen potenzieller Gefahren auf lokaler Ebene durchzuführen. Eine 
pauschale “Stigmatisierung” als “Risikogebiet” führt zu einer unangemessenen Belastung 
von Grundstückseigentümern. Die in Anhang I beschriebenen Regelungen für die gewollte 
Gebietsausweisung sind völlig ungeeignet und daher insgesamt abzulehnen. (Sommer/Liese)

See Justificare to Jeggle Amendamentul, article 6, title. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 261
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 
nivelul corespunzător, zonele de pe teritoriul 
lor naţional, denumite „zone de risc”, în 
care există dovezi clare sau motive 
întemeiate de a suspecta că s-au produs sau 

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre evaluează, la 
nivelul corespunzător, solurile de pe 
teritoriul lor naţional, din punctul de vedere 
al producerii unuia sau mai multora dintre 
următoarele procese de degradare a solului:
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s-ar putea produce în viitorul apropiat unul
sau mai multe dintre următoarele procese de 
degradare a solului:

Or. de

Justificare

See Justificare to Weisgerber/Ulmer Amendamentul, article 6, title. (Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 262
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre verifică, într-o 
formă pe care o consideră adecvată, 
existenţa, pe teritoriul lor naţional, a unor 
riscuri pentru sol, în conformitate cu cele 
prevăzute la literele (a)-(f). Aceste riscuri 
sunt prezente în cazul în care există dovezi 
clare sau motive întemeiate de a suspecta că 
s-au produs sau s-ar putea produce în 
viitorul apropiat unul sau mai multe dintre 
următoarele procese de degradare 
semnificativă a solului. Sunt considerate 
riscuri pentru sol: 

Or. de

Justificare

Eine Auweisung von Risikogebieten wird grundsätzlich abgelehnt, da dies weder zeitlich noch 
wirschaftlich sinnvoll erscheint, und damit auch kein flächendeckender Bodenschutz erreicht 
werden kann.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 263
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 
nivelul corespunzător, zonele de pe 

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică 
priorităţile în materie de protecţia solului 
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teritoriul lor naţional, denumite „zone de 
risc”, în care există dovezi clare sau motive 
întemeiate de a suspecta că s-au produs sau 
s-ar putea produce în viitorul apropiat unul 
sau mai multe dintre următoarele procese 
de degradare a solului:

de pe teritoriul lor naţional, la o scară de 
1:500.000, în care există dovezi clare sau 
motive întemeiate de a suspecta prezenţa 
unei sensibilităţi crescute faţă de unul sau 
mai multe dintre următoarele riscuri:

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Chapter II, article 6, title. 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 264
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

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

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

Or. de

Justificare

Eine Frist von 8 Jahren ist angemessen. Dies zeigt sich aus dem Umgang mit anderen, 
ähnlichen Richtlinien.

Eine besondere Gliederung durch die Verwendung der Worte "auf der geeigneten Ebene" ist 
nicht notwendig und daher zu streichen.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 265
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 

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

nivelul corespunzător, suprafeţele de pe 
teritoriul lor naţional, în care există dovezi 
clare sau motive întemeiate de a suspecta că 
s-au produs unul sau mai multe dintre 
următoarele procese de degradare a stării
solului:

Or. de

Justificare

Bereits erbrachte Vorleistungen von Mitgliedstaaten müssen angemessen berücksichtigt 
werden wie auch die Entscheidungsebenen der Mitgliedstaaten.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 266
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 
nivelul geografic şi administrativ pe acestea 
îl stabilesc, zonele de pe teritoriul lor 
naţional, care, conform estimărilor 
acestora, necesită protecţie specială 
împotriva unuia sau mai multora dintre 
următoarele procese de degradare a solului:

Or. de

Justificare

Das Wort "Risikogebiet" ist mit einem negativen Image behaftet und sollte daher in Gebiete 
geändert werden. Dem Subsidiaritätsprinzip und den föderalen Strukturen ist Rechnung zu 
tragen.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 267
Articolul 6 alineatul (1) teză introductivă

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 

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

nivelul corespunzător, zonele de pe teritoriul 
lor naţional, denumite „zone de risc”, în care 
există dovezi clare sau motive întemeiate de 
a suspecta că s-au produs sau s-ar putea 
produce în viitorul apropiat unul sau mai 
multe dintre următoarele procese de 
degradare a solului: 

Or. en

Justificare

A common methodology for identification of risk areas is needed to have a coherent and 
comparable implementation across the EU.

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 268
Articolul 6 alineatul (1) teză introductivă

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

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

Or. en

Justificare

The term “at the appropriate level” is superfluous and should be deleted. In order to avoid 
conflicts of assessment, it needs to be made clear that an area should not be classified as a risk 
area if the soil degradation is in accordance with the provisions of Articles 4 and 5.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 269
Articolul 6 alineatul (1) teză introductivă

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică, la 

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

nivelul corespunzător, zonele de pe teritoriul 
lor, denumite „zone de risc”, în care există 
dovezi clare sau motive întemeiate de a 
suspecta că s-au produs sau s-ar putea 
produce în viitorul apropiat unul sau mai 
multe dintre următoarele procese de 
degradare a solului:

Or. en

Justificare

In several Member States the competence to legislate on soil lies with the regional authorities 
rather than the national one.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 270
Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

(a) eroziune prin acţiunea vântului sau a 
apei;

(a) eroziune prin acţiunea tuturor proceselor 
relevante, naturale sau antropogene;

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.

Amendament depus de Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil 
Parish

Amendamentul 271
Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

(b) reducerea materiei organice cauzată de o 
tendinţă constantă de scădere a fracţiunii 
organice a solului, excluzând reziduurile 
vegetale şi animale nedegradate, produsele 
rezultate din descompunerea lor parţială, 
precum şi biomasa solului;

(b) reducerea materiei organice cauzată de o 
tendinţă constantă de scădere a fracţiunii 
organice a solului;

Or. de
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Justificare

See Justificare to van Nistelrooij a.o. Amendamentul, article 6, title. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 272
Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

(b) reducerea materiei organice cauzată de o 
tendinţă constantă de scădere a fracţiunii 
organice a solului, excluzând reziduurile 
vegetale şi animale nedegradate, produsele 
rezultate din descompunerea lor parţială, 
precum şi biomasa solului;

(b) reducerea materiei organice, inclusiv în 
turbării, cauzată de o tendinţă constantă de 
scădere a fracţiunii organice a solului, 
excluzând reziduurile vegetale şi animale 
nedegradate, produsele rezultate din 
descompunerea lor parţială, precum şi 
biomasa solului; 

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 273
Articolul 6 alineatul (1) litera (c)

(c) tasare printr-o creştere a densităţii 
aparente şi o scădere a porozităţii solului;

(c) creştere a densităţii aparente şi o scădere 
a porozităţii solului prin tasare;

Or. de

Justificare

See Justificare to van Nistelrooij a.o. Amendamentul, article 6, title. 

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 274
Articolul 6 alineatul (1) litera (f)

(f) alunecări de teren provocate de mişcările (f) alunecări de teren provocate de mişcările 



AM\685115RO.doc 99/136 PE390.761v03-00

RO

descendente moderat de rapide şi rapide a 
unor mase de sol şi roci.

descendente ale straturilor superioare ale 
scoarţei terestre, antrenând solul şi/sau 
rocile şi/sau pietriş;

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title. 

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 275
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) pierderea biodiversităţii solului, 
provocată de o reducere nefirească a 
bogăţiei, abundenţei sau echilibrului 
biologic al solului.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun

Amendamentul 276
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) acidificarea provocată de activităţile 
umane şi, dacă este cazul, de procesele 
naturale.

Or. en

Justificare

Acidification process represents a significant threat for soil. It’s a degradation process of the 
soil caused by the anthropological actions (emissions of SO2, SO3, H2S, NOx, unbalanced 
fertilization of the soil crops, draining of the swampy soils with sulfides) and to the natural 
processes 

Acidification process evolves and determines, in time, the intensification of degradation 
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processes of the affected areas. 

It will also allow Member States to tackle the acidification caused by natural processes.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 277
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) acidificarea provocată de activitatea 
umană.

Or. en

Justificare

Acidification shows a great risk to soils, so areas at risk should be identified.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto 
Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines şi John Bowis

Amendamentul 278
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) acidificarea.

Or. en

Justificare

Soil acidification influences all factors important for plant growth and ecological 
characteristics. Soil types, climate, acid imissions and causes inherent to cultivation lead to 
continuous acidification of soils. Acidification has negative consequences and causes 
physical, chemical (nutrient), biological (flora), economical (fertility), environmental 
damages. Therefore soil acidification is a general threat as well as erosion, organic matter, 
compaction and salinisation and should be included.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 279
Articolul 6 alineatul (1) litera (fb) (nouă)

(fb) tasarea provocată de mişcările moderat 
de rapide ale maselor de sol precum şi, 
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dacă este necesar, zone „pilot” în care se 
aplică sau se validează procedurile de 
diagnosticare pentru monitorizarea 
proceselor de degradare a solului definite 
anterior şi în special, pierderea 
biodiversităţii solului şi, de asemenea, 
procesele legate de ariditate şi secetă care 
pot duce la deşertificare.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 280
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) pierderea patrimoniului geologic 
provocată de nivelare, excavare, 
impermeabilizare şi alte activităţi umane.

Or. en

Justificare

Part of our European geological heritage too is under threat of disappearing with negative 
consequences for biodiversity, future scientific research, education and tourism

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 281
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) deşertificarea.

Or. en

Justificare
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Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 282
Articolul 6 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

Nu sunt considerate zone de risc zonele în 
care s-a produs sau s-ar putea produce o 
schimbare a solului în viitorul apropiat 
pentru unul din motivele menţionate în 
primul paragraf, în cazul în care activităţile 
în cauză vor fi sau au fost desfăşurate în 
conformitate cu articolele 4 şi 5. 

Or. en

Justificare

The term “at the appropriate level” is superfluous and should be deleted. In order to avoid 
conflicts of assessment, it needs to be made clear that an area should not be classified as a 
risk area if the soil degradation is in accordance with the provisions of Articles 4 and 5.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 283
Articolul 6 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

În identificarea zonelor cu risc de 
alunecări de teren, pe lângă pierderea şi 
degradarea solului, statele membre iau în 
considerare şi ansamblul celorlalte 
consecinţe importante care decurg din 
următoarele evenimente: pierderi de vieţi 
omeneşti şi pierderea bunăstării, daune 
provocate patrimoniului cultural, 
proprietăţilor şi infrastructurii, efecte 
negative indirecte asupra activităţilor 
economice şi contaminarea solului.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.
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Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 284
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
se bazează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin pe 
elementele enumerate în anexa I, precum şi 
pe valorile şi indicatorii stabiliţi de comun 
acord în cadrul schimbului de bune practici 
în conformitate cu articolul 17 şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării. 

Statele membre pot utiliza datele existente, 
inclusiv hărţi, în măsura în care sunt 
disponibile.

Or. el

Justificare

Einige Mitgliedstaaten werden geltend machen, dass nicht alle in Anhang 1 aufgelisteten 
Kriterien für alle Fälle zutreffen (beispielsweise seismische Aktivitäten betreffen gewisse 
Länder mehr als andere). Um ein gemeinsames Gebiet zu schützen, ist es von Vorteil, wenn 
man über gemeinsame Indikatoren und Kriterien verfügt, um zu vermeiden, dass 
Mitgliedstaaten oder Regionen mit ähnlichen physikalischen Bodenmerkmalen sehr 
unterschiedliche Kriterien anwenden, um über das Ausmaß der Gefährdung einer Region zu 
entscheiden.
Die Mitgliedstaaten müssen ermutigt werden, nach Möglichkeit bestehende Daten zu nutzen, 
um die Kosten zu reduzieren.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 285
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele 
membre utilizează, pentru fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, cel 
puţin elementele enumerate în anexa I şi 
ţin seama de efectele pe care le au aceste 
procese în sensul agravării emisiilor de 

În acest scop, statele membre stabilesc 
nivelul administrativ şi geografic 
corespunzător, efectuează evaluări conform 
criteriilor menţionate în anexa I şi 
informează cu privire la metodele de 
evaluare puse în aplicare, în conformitate 
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gaze cu efect de seră şi al deşertificării. cu procedura stabilită la articolul 17. 

Or. de

Justificare

Bereits erbrachte Vorleistungen von Mitgliedstaaten müssen angemessen berücksichtigt 
werden wie auch die Entscheidungsebenen der Mitgliedstaaten. 

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate Sommer şi 
Peter Liese

Amendamentul 286
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele 
membre utilizează, pentru fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, cel 
puţin elementele enumerate în anexa I şi 
ţin seama de efectele pe care le au aceste 
procese în sensul agravării emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi al deşertificării. 

În acest scop, statele membre stabilesc 
nivelul administrativ şi geografic 
corespunzător şi informează cu privire la 
metodele de evaluare puse în aplicare, în 
conformitate cu procedura stabilită la 
articolul 17. 

Or. de

Justificare

See Justificare to Weisgerber/Ulmer Amendamentul, article 6, title. (Weisgerber/Ulmer)

Veröffentlichungspflichten sind in der Richtlinie 2003/35/EG hinreichend geregelt. (Jeggle)

See Justificare to Sommer/Liese Amendamentul, article 6, paragraph 1, introductory part. 
(Sommer/Liese)

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 287
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele 
membre utilizează, pentru fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, cel 
puţin elementele enumerate în anexa I şi 
ţin seama de efectele pe care le au aceste 
procese în sensul agravării emisiilor de 

În scopul evaluării riscurilor pentru sol, se 
pot utiliza criteriile enumerate în anexa I. 
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gaze cu efect de seră şi al deşertificării.

Or. de

Justificare

Eine Auweisung von Risikogebieten wird grundsätzlich abgelehnt, da dies weder zeitlich noch 
wirschaftlich sinnvoll erscheint, und damit auch kein flächendeckender Bodenschutz erreicht 
werden kann.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 288
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele 
membre utilizează, pentru fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, cel 
puţin elementele enumerate în anexa I şi ţin 
seama de efectele pe care le au aceste 
procese în sensul agravării emisiilor de gaze 
cu efect de seră şi al deşertificării.

În scopul identificării priorotăţilor, statele 
membre utilizează, având în vedere 
sensibilitatea solului faţă de fiecare dintre 
aceste procese de degradare a solului, unul
sau mai multe dintre elementele enumerate 
în anexa I şi ţin seama de efectele pe care le 
au aceste procese în sensul agravării 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi al 
deşertificării.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, article 6, Chapter II, title. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 289
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
se pot baza, pentru anumite procese de 
degradare a solului, pe elementele enumerate 
în anexa I şi ţin seama de efectele pe care le 
au aceste procese în sensul agravării 
emisiilor de gaze cu efect de seră şi al 
deşertificării.
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Or. de

Justificare

Die Subsidiarität ist zu unterstreichen. Die Bestimmung von Risikogebieten unter der 
umfassenden Berücksichtigung der in Anhang 1 aufgelisteten Kriterien würde zu 
Risikogebieten auf Parzellenebene führen und  zeit- sowie kostenintensive Risikogebiets-
Identifikationsprozesse zur Folge haben. Den Mitgliedstaaten ist daher mehr Flexibilität zu 
überlassen.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 290
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf 

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect 
de seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul provocării schimbărilor climatice şi 
al deşertificării, în special cu privire la 
reducerile nivelului apelor subterane şi la 
secetă.

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 291
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I, aplică 
procedura comună de identificare adoptată 
în conformitate cu articolul 18 şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

Or. en
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Justificare

A common methodology for identification of risk areas is needed to have a coherent and 
comparable implementation across the EU.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 292
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării pierderii biodiversităţii, a
emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 
deşertificării.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi/Sacconi amendment, article 6, title.

Amendament depus de John Bowis şi Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 293
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră şi al deşertificării.

În scopul acestei identificări, statele membre 
utilizează, pentru fiecare dintre aceste 
procese de degradare a solului, cel puţin 
elementele enumerate în anexa I şi ţin seama 
de efectele pe care le au aceste procese în 
sensul agravării emisiilor de gaze cu efect de 
seră, a deşertificării şi a acidificării.

Or. en

Justificare

Soil acidification influences all factors important for plant growth and ecological 
characteristics. Soil types, climate, acid imissions and causes inherent to cultivation lead to 
continuous acidification of soils. Acidification has negative consequences and causes 



PE390.761v03-00108/136 AM\685115RO.doc

RO

physical, chemical (nutrient), biological (flora), economical (fertility), environmental 
damages. Therefore soil acidification is a general threat as well as erosion, organic matter, 
compaction and salinisation and should be included.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 294
Articolul 6 alineatul (2) 

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 ani.

(2) Lista priorităţilor identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 ani.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, article 6, Chapter II, title. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 295
Articolul 6 alineatul (2) 

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 
ani.

(2) Lista riscurilor pentru sol identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică.  

Or. de

Justificare

Eine Auweisung von Risikogebieten wird grundsätzlich abgelehnt, da dies weder zeitlich noch 
wirschaftlich sinnvoll erscheint, und damit auch kein flächendeckender Bodenschutz erreicht 
werden kann.

Amendament depus de Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer şi Anja 
Weisgerber

Amendamentul 296
Articolul 6 alineatul (2)
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(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 
ani.

(2) Informaţiile în conformitate cu alineatul
(1) sunt actualizate cel puţin o dată la 10 
ani.

Or. de

Justificare

Bereits erbrachte Vorleistungen von Mitgliedstaaten müssen angemessen berücksichtigt 
werden wie auch die Entscheidungsebenen der Mitgliedstaaten. (Haug)

Veröffentlichungspflichten sind in der Richtlinie 2003/35/EG hinreichend geregelt. Nach der 
Intention der Bodenrahmenrichtlinie ist hier mehr auf einen Informationsaustausch der 
Mitgliedsstaaten abzustellen. 

Eine Überprüfung von Erkenntnissen und Maßnahmen in einem vorgegebenen Zeitabstand 
führt zu Vollzugsbelastungen und Doppelarbeit. Da Informationen bereits im Regelfall im 
Rahmen der laufenden Bearbeitung fortgeschrieben werden, sollte eine Aktualisierung nach 
zehn Jahren ausreichen. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 297
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 
ani.

(2) Statele membre se informează reciproc 
şi, de asemenea, informează Comisia cu 
privire la rezultate, în conformitate cu 
articolul 17. Lista zonelor de risc 
identificate în conformitate cu alineatul (1) 
este actualizată cel puţin o dată la 10 ani.

Or. de

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 298
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10 ani.

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică într-un mod uşor de folosit, uşor 
accesibil, şi revizuită cel puţin o dată la 10 
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ani.

Or. en

Justificare

The risk areas maps should be accessible to the public in the internet and should be linked to 
other spacial data sets provided for under INSPIRE directive.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 299
Articolul 6 alineatul (2)

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este făcută 
publică şi revizuită cel puţin o dată la 10
ani.

(2) Lista zonelor de risc identificate în 
conformitate cu alineatul (1) este actualizată
cel puţin o dată la 5 ani. Comisia face 
publice rezultatele acestor actualizări prin 
intermediul internetului.

Or. en

Justificare

Already existing data should be updated. The easiest way to make available to the public the 
identified areas; is to put them on the web.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 300
Articolul 6 alineatul (2a) (nou)

(2a) În termen de doi ani de la [data 
transpunerii], Comisia elaborează, în 
conformitate cu procedura menţionată la 
articolul 19, criterii orientative, bazate pe 
cele mai bune practici, cu privire la 
definirea şi identificarea zonelor de risc.

Or. en

Justificare

Due to the different soil conditions in the various Member States it is not possible to have 
common uniform standards on the definition of risk areas. However, the European 
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Commission should provide guidelines based on best practices. The use of such guidelines 
will also make easier the comparison of the risk areas throughout the European Union. 

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish

Amendamentul 301
Articolul 7

Articolul 7 eliminat
Metodologie

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Or. de

Justificare

Der Schutz der Böden vor potentiellen Gefahren ist eine wichtige Aufgabe, die durch eine 
Reihe von europäischen Rechtsvorschriften bereits direkt oder indirekt im Sinne des 
Richtlinienvorschlags geleistet wird. Darüber hinaus ist durch die GAP-Reform und speziell 
über Cross Compliance sichergestellt, dass alle Landwirtschaftlichen Flächen in einem guten 
Landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand erhalten bleiben, da ansonsten als Sanktion 
die Kürzung der Direktzahlungen droht.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish şi Richard 
Seeber

Amendamentul 302
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

În termen de trei ani de la [data 
transpunerii], statele membre elaborează 
un program care prevede promovarea 
punerii în aplicare a unor coduri de bună 
practică profesională în materie de 
utilizarea solului şi, de asemenea, măsuri 
pentru formarea şi informarea utilizatorilor 
de terenuri pentru utilizarea solului în 
scopuri economice. 
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Or. de

Justificare

Der in den Artikel 6-8 und Anhang I enthaltende Bodenrisikogebietsansatz wird durch die 
Verpflichtung, flächendeckende Regeln für die gute fachliche Praxis der Bodennutzung 
einzuführen, ersetzt.

Der durch den Risikogebietsansatz erzeugte Verwaltungsaufwand ist vor dem Hintergrund 
des Eigeninteresses der Landeigentümer am Erhalt ihrer Böden nicht verhältnismäßig. Er 
steht zudem im Widerspruch zu dem Beschluss des Europäischen Rates, dass der 
Bürokratieaufwand bis 2012 um 25 % abgebaut werden soll.  

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 303
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Pentru identificarea riscurilor pentru sol, în 
conformitate cu articolul 6, statele membre 
pot utiliza dovezi empirice disponibile, 
sisteme de informaţii şi modele, precum şi 
rezultate deja existente ale cercetărilor şi 
respectiv planuri de protecţie împotriva 
riscurilor naturale. În cazul în care se 
folosesc modele, acestea trebuie validate 
prin compararea rezultatelor pe baza unor 
date ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Or. de

Justificare

Eine Ausweisung von Risikogebieten wird grundsätzlich abgelehnt, da dies weder zeitlich 
noch wirtschaftlich sinnvoll erscheint, und damit auch kein flächendeckender Bodenschutz 
erreicht werden kann.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 304
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 



AM\685115RO.doc 113/136 PE390.761v03-00

RO

pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, trebuie depuse eforturi pentru a 
valida modelele prin compararea 
rezultatelor acestora cu date obţinute din 
măsurători.

Or. en

Justificare

"Efforts should be done to validate them" is more compatible with the subsidiarity principle 
and with the real possibility to perform the validation of models which is influenced by a 
variety of key factors.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 305
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Statele membre identifică priorităţile în 
materie de protecţia solului pe baza 
informaţiilor cu privire la sensibilitatea 
solului şi la starea actuală a acestuia şi, 
respectiv, a informaţiilor cu privire la 
formele şi precticile actuale şi cele 
preconizate de utilizare a solului la o scară 
de 1:500.000. În cazul în care, în acest scop,
se folosesc modele, acestea trebuie validate. 

Or. de

Justificare

In Verbindung mit Artikel 18, der es der Kommission erlaubt den Anhang I zu verändern kann 
die maßstäbliche Ebene der Ausweisung der Risikogebiete nachträglich vorgeschrieben 
werden. Es ist für die MS daher unmöglich die zukünftigen analytischen und administrativen 
Kosten abzuschätzen.
Die Methode zur Bestimmung der Prioritäten im Bodenschutz soll harmonisiert werden.

Amendament depus de Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle şi Anja 
Weisgerber

Amendamentul 306
Articolul 7
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Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Pentru evaluarea în conformitate cu 
articolul 6, statele membre se pot baza pe 
dovezi empirice sau pe modele. În cazul în 
care se folosesc modele, acestea trebuie 
validate prin compararea rezultatelor pe baza 
unor date ştiinţifice empirice care nu au 
servit la elaborarea modelului. În măsura în 
care, în conformitate cu anexa IV a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, în 
statele membre are loc o evaluare a 
factorilor de risc urmată de elaborarea 
unor măsuri corespunzătoare, se consideră 
îndeplinite cerinţele prevăzute la articolele 
6 şi 8 din prezenta directivă pentru riscurile 
menţionate la articolul 6 alineatele (1a)-
(1c) din prezenta directivă.

Or. de

Justificare

Entsprechend Änderungen des Artikels 6, sollte statt „Bestimmung von Risikogebieten“ nur in 
allgemeiner Form von „Bewertung“ gesprochen werden. Vorsorgeanforderungen, die über 
den Bereich der Cross Compliance hinausgehen sind nicht erforderlich. Zunächst sollten die 
Cross Compliance Regelungen EU-weit umgesetzt und bewertet werden. Um dies zu 
verdeutlichen, werden die entsprechenden Anforderungen nach Anhang 4 der Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 des Rates in die Bodenrahmenrichtlinie übernommen.Der in den 
Artikel 6-8 und Anhang I ethaltende Bodenrisikogebietsansatz wird durch die Verpflichtung, 
flächendeckende Regeln für die gute fachliche Praxis der Bodenntzung einzuführen, 
ersetzt.(Sommer/Liese)

Sofern im Bereich der Landwirtschaft die Anforderungen aus dem Bereich Cross Compliance 
eingehalten werden, sind darüber hinausgehende Anforderungen zur Vorsorge auf 
europäischer Ebene nicht erforderlich. Zunächst sollten die Cross Compliance Regelungen 
EU-weit umgesetzt und ihre positiven Auswirkungen für den Bodenschutz bewertet werden. 
Um diese Verbindung zu verdeutlichen, werden die entsprechenden Anforderungen nach 
Anhang 4 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates in die Bodenrahmenrichtlinie 
übernommen.  Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 307
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 

Pentru identificarea în conformitate cu 
articolul 6, statele membre se pot baza pe 
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pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

dovezi empirice sau pe modele. În cazul în 
care se folosesc modele, acestea trebuie 
validate prin compararea rezultatelor pe baza 
unor date ştiinţifice empirice care nu au 
servit la elaborarea modelului.

Or. de

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 308
Articolul 7

Pentru identificarea zonelor de risc, statele 
membre se pot baza pe dovezi empirice sau 
pe modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului.

Pentru identificarea în conformitate cu 
articolul 6, statele membre se pot baza pe 
dovezi empirice sau pe modele. În cazul în 
care se folosesc modele, acestea trebuie 
validate prin compararea rezultatelor pe baza 
unor date ştiinţifice empirice care nu au 
servit la elaborarea modelului.

Or. de

Justificare

Änderungsantrag ist logische Folge aus Änderungsantrag 7.

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish şi Richard 
Seeber

Amendamentul 309
Articolul 8

Secţiunea II
Stabilirea obiectivelor şi elaborarea 

programelor de măsuri
Articolul 8

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, 

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren
(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
statele membre elaborează, la un nivel 
adecvat, pentru zonele de risc identificate 

eliminat
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în conformitate cu articolul 6, un program 
de măsuri care să cuprindă cel puţin 
obiective de reducere a riscurilor, măsurile 
adecvate pentru atingerea acestor obiective, 
un calendar de punere în aplicare a
măsurilor respective şi o estimare a alocării 
mijloacelor private sau publice pentru 
finanţarea lor.
(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, 
impactul social şi economic al măsurilor 
prevăzute.
Statele membre garantează că măsurile 
sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor şi realizabile din punct de vedere 
tehnic şi evaluează impactul acestora, 
inclusiv din punct de vedere al 
rentabilităţii, înaintea introducerii 
programelor de măsuri.
Statele membre indică în programele lor de 
măsuri modalităţile prin care acestea 
urmează a fi puse în aplicare şi prin care 
vor contribui la realizarea obiectivelor de 
mediu stabilite.
(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot 
adopta un program unic, în care să se 
stabilească obiective corespunzătoare de 
reducere a riscurilor pentru toate riscurile 
identificate, împreună cu măsurile 
corespunzătoare pentru atingerea acelor 
obiective.
(4) Programul de măsuri se elaborează în 
termen de şapte ani de la [data 
transpunerii] şi se aplică cel târziu în 
termen de opt ani de la această dată.
Programul de măsuri este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Or. de
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Justificare

Der in den Artikel 6-8 und Anhang I enthaltende Bodenrisikogebietsansatz wird durch die 
Verpflichtung, flächendeckende Regeln für die gute fachliche Praxis der Bodennutzung 
einzuführen, ersetzt.

Der durch den Risikogebietsansatz erzeugte Verwaltungsaufwand ist vor dem Hintergrund 
des Eigeninteresses der Landeigentümer am Erhalt ihrer Böden nicht verhältnismäßig. Er 
steht zudem im Widerspruch zu dem Beschluss des Europäischen Rates, den 
Bürokratieaufwand bis 2012 um 25 % abzubauen.   

Amendament depus de Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja Weisgerber şi 
Thomas Ulmer

Amendamentul 310
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, 

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren

Măsuri pentru combaterea proceselor de 
degradare a solului

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6. (Jeggle + Sommer/Liese)

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst. (Jeggle + Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 311
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, 

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren

Măsuri împotriva degradării stării solului

Or. de

Justificare

Das Instrument der Erreichung von Umweltzielen kann den Mitgliedstaaten überlassen 
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werden.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 312
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării şi alunecărilor de teren

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării, deşertificării şi alunecărilor de 
teren

Or. en

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun şi Gyula Hegyi

Amendamentul 313
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării şi alunecărilor de teren

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării, alunecărilor de teren şi 
acidificării

Or. en

Justificare

This amendment is necessary to ensure consistency with other amendments on acidification. 
(Morţun)

Programmes of measures should be prepared to combat acidification as well. (Hegyi)

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 314
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării şi alunecărilor de teren

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 
salinizării, alunecărilor de teren şi pierderii 

patrimoniului geologic
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Or. en

Justificare

This is a logical consequence of adding geological heritage to article 6 and the fact that 
geological heritage too is under threat of disappearing with negative consequences for 
biodiversity, future scientific research, education and tourism. The suggestion is in line with 
article 15 of this soil directive.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 315
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, 

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren

Protecţia solului - priorităţi - programe de 
măsuri

Or. de

Justificare

Der derzeitige Artikel 8 bedeutet in Verbindung mit Artikel 6 bezüglich der Umsetzung die 
Notwendigkeit der Erstellung von Maßnahmen und Maßnahmenprogrammen für 
Risikogebiete auf Parzellenebene. Es ist schwer vorzustellen wie Maßnahmen auf dieser 
räumlich so kleinen und permanent im Bodennutzungs-Wandel befindlichen Ebene erstellt 
und administriert werden sollen und mit welchen Kosten das verbunden ist. Mit der 
Erstellung dieser Dokumentation verbundene Zeitverluste würden unmittelbar einsetzende 
Maßnahmen verhindern.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 316
Articolul 8 titlu

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 

salinizării şi alunecărilor de teren

Programe de măsuri pentru combaterea 
eroziunii, reducerii materiei organice, tasării, 
salinizării, alunecărilor de teren şi pierderii 

biodiversităţii solului

Or. en

Justificare

When preparing the programme of measures with risk reduction targets, precautionary 
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protection measures and emergency plans should also be taken into account, while awaiting 
for the allocation of private or public means for the funding or the required measures to 
reach those targets. This would be an inexpensive tool to go forward risk reduction in risk 
areas, in particular when involving human safety.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 317
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, la un nivel adecvat, 
pentru zonele de risc identificate în 
conformitate cu articolul 6, un program de 
măsuri pentru a atinge cel puţin 
următoarele obiective:

-reducerea eroziunii solului cu cel puţin 
20% până în 2020;
-creşterea materiei organice a solului cu cel 
puţin 0,5% la fiecare 10 ani de la [data 
transpunerii]
-reducerea şi reversiunea 

impermeabilizării solului până în 2020;
-reducerea zonei cu risc de tasare cu cel 

puţin 20% până în 2020;

-reducerea zonei cu risc de salinizare cu cel 
puţin 20% până în 2020;

-reducerea zonei cu risc de alunecări de 
teren cu cel puţin 20% până în 2020;

Aceste obiective sunt reexaminate în 
contextul revizuirii prezentei directive, în 
conformitate cu articolul 21.

Or. en
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Justificare

Common EU targets have to be adopted to have a coherent and comparable implementation 
of the Directive across the EU.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle

Amendamentul 318
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsurile necesare, în 
măsura în care există motive întemeiate de 
a suspecta că s-au produs sau s-ar putea 
produce, în viitorul apropiat, unul sau mai 
multe dintre procesele de degradare a 
solului menţionate la articolul 6. Statele 
membre informează, în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 17, cu privire la 
măsurile luate. Informaţiile cuprind un 
calendar de punere în aplicare a măsurilor 
respective şi o estimare a alocării 
mijloacelor private sau publice pentru 
finanţarea lor.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 319
Articolul 8 alineatul (1)

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează, la un nivel adecvat, 
pentru zonele de risc identificate în 

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă măsurile necesare, în 
măsura în care există motive întemeiate de 
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conformitate cu articolul 6, un program de 
măsuri care să cuprindă cel puţin obiective 
de reducere a riscurilor, măsurile adecvate 
pentru atingerea acestor obiective, un 
calendar de punere în aplicare a măsurilor 
respective şi o estimare a alocării 
mijloacelor private sau publice pentru 
finanţarea lor.

a suspecta că s-au produs sau s-ar putea 
produce, în viitorul apropiat, unul sau mai 
multe dintre procesele de degradare a 
solului menţionate la articolul 6. Statele 
membre informează, în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 17, cu privire la 
măsurile luate. Informaţiile cuprind un 
calendar de punere în aplicare a măsurilor 
respective şi o estimare a alocării 
mijloacelor private şi publice pentru 
finanţarea lor.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 320
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre iau măsurile necesare, dacă există 
motive întemeiate de a suspecta că s-au 
produs sau s-ar putea produce, în viitorul 
apropiat, unul sau mai multe dintre 
procesele de degradare a solului 
menţionate la articolul 6. Statele membre 
informează, în cadrul procedurii prevăzute 
la articolul 17, cu privire la obiectivele 
stabilite în scopul conservării funcţiilor 
solului menţionate la articolul 1 alineatul 
(1) şi la măsurile luate în acest sens. 
Informaţiile cuprind un calendar de punere 
în aplicare a măsurilor respective şi o 
estimare a alocării mijloacelor private sau 
publice pentru finanţarea lor.

Or. de
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Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 321
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre elaborează programe de măsuri
pentru protecţia solului. În anexa III sunt 
enumerate exemple neobligatorii de cele 
mai bune practici pentru măsuri şi 
programe de măsuri cu privire la 
priorităţile în materie de protecţia solului. 

Or. de

Justificare

Der derzeitige Artikel 8 bedeutet in Verbindung mit Artikel 6 bezüglich der Umsetzung die 
Notwendigkeit der Erstellung von Maßnahmen und Maßnahmenprogrammen für 
Risikogebiete auf Parzellenebene. Es ist schwer vorzustellen wie Maßnahmen auf dieser 
räumlich so kleinen und permanent im Bodennutzungs-Wandel befindlichen Ebene erstellt 
und administriert werden sollen und mit welchen Kosten das verbunden ist. Mit der 
Erstellung dieser Dokumentation verbundene Zeitverluste würden unmittelbar einsetzende 
Maßnahmen verhindern.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 322
Articolul 8 alineatul (1)

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
statele membre elaborează, pentru zonele de 

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

stabilite în conformitate cu articolul 6, 
programe de măsuri pentru combaterea 
acestora. Aceste programe cuprind, de 
asemenea, un calendar de punere în aplicare 
a măsurilor respective şi o estimare a 
alocării mijloacelor private sau publice 
pentru finanţarea lor.

Or. de

Justificare

Eine Ausweisung von Risikogebieten wird grundsätzlich abgelehnt, da dies weder zeitlich 
noch wirtschaftlich sinnvoll erscheint, und damit auch kein flächendeckender Bodenschutz 
erreicht werden kann.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 323
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre formulează obiective pentru 
combaterea procesului de degradare a 
solului şi adoptă măsurile necesare, în 
măsura în care există motive întemeiate de 
a suspecta că s-au produs sau s-ar putea 
produce, în viitorul apropiat, unul sau mai 
multe dintre procesele de degradare a 
solului menţionate la articolul 6. Statele 
membre informează, în cadrul procedurii 
prevăzute la articolul 17, cu privire la 
obiectivele stabilite în scopul conservării 
funcţiilor solului menţionate la articolul 1 
alineatul (1) şi la măsurile luate în acerst 
sens.

Or. de

Justificare

Das Instrument der Erreichung von Umweltzielen kann den Mitgliedstaaten überlassen 
werden.
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Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 324
Articolul 8 alineatul (1)

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

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

Or. en

Justificare

When preparing the programme of measures with risk reduction targets, precautionary 
protection measures and emergency plans should also be taken into account, while awaiting 
for the allocation of private or public means for the funding or the required measures to 
reach those targets. This would be an inexpensive tool to go forward risk reduction in risk 
areas, in particular when involving human safety.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 325
Articolul 8 alineatul (1)

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

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

finanţarea lor.

Or. de

Justificare

Eine Benutzung der Worte "auf geeigneter Ebene" ist auszuschließen und zu streichen.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 326
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre adoptă, la nivelul geografic şi 
administrativ corespunzător, pentru 
suprafeţele identificate în conformitate cu 
articolul 6, măsurile necesare pentru 
conservarea funcţiilor solului menţionate 
la articolul 1.

Or. de

Justificare

Den Mitgliedstaaten sollte mehr Freiraum bezüglich der Aufstellung der zu ergreifenden 
Maßnahmen überlassen werden.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 327
Articolul 8 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

(1a) Statelor membre le revine 
responsabilitatea pentru alegerea 
măsurilor, acestea putând să utilizeze, 
respectiv să se bazeze, în special, pe 
programe deja existente. 
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Or. de

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun

Amendamentul 328
Articolul 8 alineatul (1) paragraful 1a (nou)

Programul de măsuri trebuie să fie 
conform cu programele bazate pe politica 
agricolă comună.

Or. en

Justificare

The program of measures must be mutually supportive with the measures adopted in the 
framework of common agricultural policy.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 329
Articolul 8 alineatul (1) paragraful (1a) (nou)

(1a) Pentru stabilirea programelor de 
măsuri se iau în considerare măsuri 
voluntare, măsuri de stimulare, precum şi 
măsurile deja adoptate de către statele 
membre pentru îndeplinirea obiectivelor 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Article 8, paragraph 1.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 330
Articolul 8 alineatul (2) 

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 

(2) Pentru stabilirea măsurilor în 
conformitate cu alineatul (1), statele membre 
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alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

iau în considerare, în mod corespunzător, 
impactul social şi economic.

Statele membre garantează că măsurile 
sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor şi realizabile din punct de vedere 
tehnic şi evaluează impactul acestora, 
inclusiv din punct de vedere al 
rentabilităţii, înaintea introducerii 
programelor de măsuri.
Statele membre indică în programele lor de 
măsuri modalităţile prin care acestea 
urmează a fi puse în aplicare şi prin care 
vor contribui la realizarea obiectivelor de 
mediu stabilite.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 331
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

(2) Pentru măsurile adoptate în conformitate 
cu alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic.

Statele membre garantează că măsurile 
sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor şi realizabile din punct de vedere 
tehnic şi evaluează impactul acestora, 
inclusiv din punct de vedere al 
rentabilităţii, înaintea introducerii 
programelor de măsuri.
Statele membre indică în programele lor de 
măsuri modalităţile prin care acestea 
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urmează a fi puse în aplicare şi prin care 
vor contribui la realizarea obiectivelor de 
mediu stabilite.

Or. de

Justificare

Das Instrument der Erreichung von Umweltzielen kann den Mitgliedstaaten überlassen 
werden.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle

Amendamentul 332
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

(2) Pentru stabilirea programelor de măsuri 
în conformitate cu alineatul (1), statele 
membre iau în considerare, în mod 
corespunzător, impactul social şi economic 
al măsurilor prevăzute.

Statele membre garantează că măsurile 
sunt eficiente din punct de vedere al 
costurilor şi realizabile din punct de vedere 
tehnic şi evaluează impactul acestora, 
inclusiv din punct de vedere al 
rentabilităţii, înaintea introducerii 
programelor de măsuri.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 333
Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf
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(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, 
obiectivele Directivei 2000/60/CE şi 
strategia UE privind biodiversitatea, 
precum şi impactul social şi economic al 
măsurilor prevăzute.

Or. en

Justificare

Common EU targets have to be adopted to have a coherent and comparable implementation 
of the Directive across the EU.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 334
Articolul 8 alineatul (2) primul paragraf

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
considerare, în mod corespunzător, impactul 
social, cel asupra sănătăţii, cel ştiinţific, 
cultural, educaţional şi economic al 
măsurilor prevăzute.

Or. en

Justificare

It is not clear if these societal aspects are included in the social impacts. Under health apart 
we also include psychological aspects of well-being and self-fulfilment of these of future 
generations.

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun

Amendamentul 335
Articolul 8 alineatul (2)

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 

(2) Pentru întocmirea şi revizuirea 
programelor de măsuri în conformitate cu 
alineatul (1), statele membre iau în 
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considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute.

considerare, în mod corespunzător, impactul 
social şi economic al măsurilor prevăzute şi 
includ în acestea informaţia existentă la 
nivel naţional.

Or. en

Justificare

The program of measures must be built on the information that already available in order to 
avoid duplication of work.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth Jeggle, 
Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 336
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot 
adopta un program unic, în care să se 
stabilească obiective corespunzătoare de 
reducere a riscurilor pentru toate riscurile 
identificate, împreună cu măsurile 
corespunzătoare pentru atingerea acelor 
obiective.

(3) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
sunt actualizate cel puţin o dată la 10 ani.

Or. de

Justificare

Das Instrument der Erreichung von Umweltzielen kann den Mitgliedstaaten überlassen 
werden.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 337
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot 
adopta un program unic, în care să se 
stabilească obiective corespunzătoare de 

(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot 
adopta un program unic.
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reducere a riscurilor pentru toate riscurile 
identificate, împreună cu măsurile 
corespunzătoare pentru atingerea acelor 
obiective.

Or. en

Justificare

See Breyer a.o. amendment, Article 8, paragraph 1.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 338
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot 
adopta un program unic, în care să se 
stabilească obiective corespunzătoare de 
reducere a riscurilor pentru toate riscurile 
identificate, împreună cu măsurile 
corespunzătoare pentru atingerea acelor 
obiective.

(3) Luând în considerare priorităţile în 
materie de protecţia solului, rezultate pe 
baza diferitelor niveluri de sensibilitate a 
solului, statele membre pot adopta un 
program unic, în care să se stabilească 
obiective pentru fiecare prioritate stabilită, 
precum şi măsurile corespunzătoare pentru 
atingerea acelor obiective.  

Or. de

Justificare

Der derzeitige Artikel 8 bedeutet in Verbindung mit Artikel 6 bezüglich der Umsetzung die 
Notwendigkeit der Erstellung von Maßnahmen und Maßnahmenprogrammen für 
Risikogebiete auf Parzellenebene. Es ist schwer vorzustellen wie Maßnahmen auf dieser 
räumlich so kleinen und permanent im Bodennutzungs-Wandel befindlichen Ebene erstellt 
und administriert werden sollen und mit welchen Kosten das verbunden ist. Mit der 
Erstellung dieser Dokumentation verbundene Zeitverluste würden unmittelbar einsetzende 
Maßnahmen verhindern.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 339
Articolul 8 alineatul (3)

(3) În cazul în care o zonă este supusă 
riscurilor din cauza unor procese simultane 
de degradare a solului, statele membre pot

(3) În cazul în care se stabilesc mai multe 
riscuri pentru sol care se interferează, în 
conformitate cu articolul 6, statele membre 
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adopta un program unic, în care să se 
stabilească obiective corespunzătoare de 
reducere a riscurilor pentru toate riscurile 
identificate, împreună cu măsurile 
corespunzătoare pentru atingerea acelor 
obiective.

pot elabora un program unic, în care să se 
stabilească obiective de reducere, precum şi
măsurile corespunzătoare pentru atingerea 
acelor obiective.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber Amendamentul, Article 8, paragraph 1.

Amendament depus de Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, 
Peter Liese şi Jutta Haug

Amendamentul 340
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Programul de măsuri se elaborează în 
termen de şapte ani de la [data 
transpunerii] şi se aplică cel târziu în 
termen de opt ani de la această dată.

eliminat

Programul de măsuri este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Or. de

Justificare

Siehe Begründung zum Änderungsvorschlag zu Art. 6

Die Instrumente zum Erreichen von Umweltstandards müssen den Nationalstaaten überlassen 
werden. Die politische Entscheidung, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden, trifft der 
Mitgliedstaat selbst. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Das Instrument der Erreichung von Umweltzielen kann den Mitliedsstaaten überlassen 
werden. (Haug)

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 341
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Programul de măsuri se elaborează în (4) Programul de măsuri se elaborează în 
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termen de şapte ani de la [data transpunerii] 
şi se aplică cel târziu în termen de opt ani de 
la această dată.

termen de cinci ani de la [data transpunerii] 
şi se aplică cel târziu în termen de şase ani 
de la această dată.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer a.o. amendment, Article 8, paragraph 1.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 342
Articolul 8 alineatul (4)

(4) Programul de măsuri se elaborează în 
termen de şapte ani de la [data transpunerii] 
şi se aplică cel târziu în termen de opt ani de 
la această dată.

(4) Programul de măsuri se elaborează în 
termen de 12 ani de la [data transpunerii] şi 
se aplică cel târziu în termen de 15 ani de la 
această dată.

Programul de măsuri este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Programul de măsuri este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la zece ani.

Or. de

Justificare

Die längeren Fristen von 12, 15 und 10 Jahren stellen einen geringeren Verwaltungsaufwand 
dar. Gleichzeitig zeigen sich aus der Praxis durch andere ähnliche Richtlinien, dass die 
Fristen zu verwirklichen sind.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 343
Articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf

Programul de măsuri este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Programul de măsuri este făcut public şi 
actualizat cel puţin o dată la cinci ani.

Or. en
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Amendament depus de Guido Sacconi şi Vittorio Prodi

Amendamentul 344
Articolul 8a (nou)

Articolul 8a
După cel mult doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
prezintă o propunere de directivă privind 
biodeşeurile, în vederea stabilirii unor 
standarde de calitate pentru utilizarea 
biodeşeurilor ca agent de ameliorare a 
solului.

Or. en

Justificare

A biowaste directive is urgently need to divert biowaste away from landfilling and 
incineration towards the most effective use of biowaste which will help to increase the soil 
organic matter content and improve soilquality.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 345
Articolul 8a (nou)

Articolul 8a
Capitolul III

Contaminarea solului
Statele membre stabilesc o strategie privind 
administrarea terenurilor contaminate, 
definind cum ar trebui să abordeze 
autorităţile competente contaminarea 
solului, care constituie un risc inacceptabil 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu, 
luând în considerare utilizarea actuală şi 
viitoare a terenurilor. Această strategie 
include o strategie pentru identificarea 
siturilor contaminate, precum şi o strategie 
pentru reabilitarea siturilor contaminate.

Or. en
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Justificare

The text benefits from mentioning the goals of the strategy at the beginning of this chapter 
since the following articles elaborate on the strategy's means.


