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Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 346
Capítulo III

Capítulo III Suprimido
Contaminação do solo

Secção 1
Prevenção e inventário

Artigo 9.º
Prevenção da contaminação do solo

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

Or. de

Justificação

O Capítulo III trata da contaminação do solo. Essa contaminação tem carácter local e exige 
a aplicação de medidas proporcionais, específicas para cada caso individual, que deverão 
ser definidas em função do tipo de contaminação e de solo em causa. Assim, à luz do 
princípio da subsidiariedade, deveria continuar a incumbir aos Estados-Membros a adopção 
de medidas de prevenção ou de recuperação. Ver, a este respeito, a proposta relativa ao 
artigo 9.º (novo).

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 347
Artigo 9

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

Para fins de recuperação das funções do 
solo referidas no artigo 1.º, os Estados-
Membros adoptarão medidas proporcionais 
para eliminar a contaminação causada 
pelas actividades humanas.

As acções de descontaminação realizadas 
nos termos das disposições legais dos 
Estados-Membros são consideradas 
medidas de reparação de danos na acepção 
da presente directiva.
Os Estados-Membros zelarão por que a 
utilização passada do sítio contaminado em 
causa seja decisiva para a qualidade da 
medida de reparação de danos.

Or. de
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Justificação

Com o presente artigo, pretende-se substituir o Capítulo III que foi suprimido. O objectivo da 
Comissão consiste em evitar ou eliminar a contaminação dos solos. Uma vez que, devido ao 
seu carácter local, a descontaminação dos solos requer medidas que variam consoante o tipo 
de contaminação e de solo em causa, essa tarefa deveria, à luz do princípio da 
subsidiariedade, incumbir aos Estados-Membros. Neste contexto, deveriam ser reconhecidas 
todas as contribuições prévias prestadas pelos Estados-Membros que já adoptaram 
legislação em matéria de protecção de solos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 348
Artigo 9

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

Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os Estados-
Membros adoptarão medidas adequadas e 
proporcionais:

a) para prevenir uma introdução 
intencional ou acidental de substâncias 
perigosas no solo ou à sua superfície 
através de vazamento ilegal, imersão ou 
derramamento. As medidas deverão basear-
se numa avaliação da probabilidade de as 
actividades com substâncias perigosas no 
solo ou à sua superfície conduzirem a uma 
contaminação do solo.
b) para limitar a introdução intencional ou 
acidental de substâncias perigosas no solo ou 
à sua superfície, excluindo as decorrentes da 
deposição atmosférica e de um fenómeno 
natural de carácter excepcional, inevitável e 
inelutável, a fim de evitar uma acumulação 
de proporções tais, que prejudicaria as 
funções do solo ou conduziria a riscos
significativos para a saúde humana ou o 
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ambiente.

Or. de

Justificação

Importa distinguir entre dois tipos de contaminação do solo, consoante seja causada pelas 
actividades industriais ou agrícolas. Embora efectivamente seja possível evitar a 
contaminação causada pelas actividades industriais, a que decorre das actividades agrícolas 
só pode ser limitada, garantindo que dela não resultem quaisquer riscos para a saúde ou o 
ambiente.

A asserção da necessidade de tais medidas preventivas deverá basear-se numa avaliação dos 
riscos das actividades potencialmente contaminadoras do solo.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 349
Artigo 9

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

Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os Estados-
Membros zelarão por que sejam adoptadas
medidas adequadas e proporcionais ao nível 
administrativo adequado para limitar a 
introdução intencional ou acidental de 
substâncias perigosas no solo ou à sua 
superfície, excluindo as decorrentes da 
deposição atmosférica e de um fenómeno 
natural de carácter excepcional, inevitável e 
inelutável, a fim de evitar uma acumulação
que prejudique significativamente as 
funções do solo ou cause riscos
significativos para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. de

Justificação

Exclusão de casos de gravidade menor.
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 350
Artigo 9

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

Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os Estados-
Membros adoptarão - caso ainda não o 
tenham feito e com base em disposições 
legais - medidas adequadas e proporcionais 
para limitar a introdução intencional ou 
acidental de substâncias perigosas no solo ou 
à sua superfície, excluindo as decorrentes da 
deposição atmosférica e de um fenómeno 
natural de carácter excepcional, inevitável e 
inelutável, a fim de evitar uma acumulação
que prejudicaria significativamente as 
funções do solo.

Or. de

Justificação

A proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um quadro 
para a protecção do solo e altera a Directiva 2004/35/CE baseia-se na protecção do solo. 
Não existindo, portanto, quaisquer competências em matéria de protecção da saúde, a 
referência à mesma deve ser suprimida.

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

Alteração 351
Artigo 9

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

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

Or. de

Justificação

Por regra, a introdução intencional ou acidental de substâncias perigosas no solo ou à sua 
superfície prejudica as funções do solo. Por forma a excluir casos de gravidade menor, 
conviria indicar o limiar de gravidade logo a nível do grau de afectação das funções do solo. 
Uma vez que o presente instrumento trata de medidas de prevenção no contexto da protecção 
dos solos, importa suprimir a referência à prevenção de riscos.

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

Alteração 352
Artigo 9

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

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

Or. de

Justificação

Excluem-se as causas naturais, sobretudo porque, em muitos casos, não é possível calcular 
os custos para os Estados-Membros e para as empresas afectadas, ou não existem opções 
para intervir. 

Só deverão ser considerados os prejuízos a nível das funções do solo que possam representar 
um risco significativo para a saúde humana ou o ambiente, de modo a que as autoridades 
competentes dos Estados-Membros não sejam desnecessariamente chamadas a resolver 
situações de degradação dos solos de menor gravidade.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 353
Artigo 9

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

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

Or. de

Justificação

É importante estabelecer uma relação de causalidade no tocante à existência de riscos para o 
ser humano / ambiente, de modo a conseguir cobrir os casos realmente problemáticos e 
adoptar as medidas mais adequadas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 354
Artigo 9

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

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

Or. en

Justificação

As medidas a tomar para limitar a introdução de substâncias perigosas no solo devem ser 
decididas em função da utilização do solo em questão, e devem respeitar o princípio da 
proporcionalidade.

As actividades autorizadas ao abrigo da legislação comunitária ou nacional que já cumprem 
a obrigação de prevenir a contaminação do solo nos termos dos requisitos legais aplicáveis 
não devem ser objecto das exigências da presente directiva.

A duplicação dos regimes regulamentares sem qualquer valor acrescentado para a protecção 
do solo deve ser evitada.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 355
Artigo 9

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

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

Or. en

Justificação

As legislações existentes em matéria de qualidade do ar são frequentemente objecto de uma 
deficiente aplicação, pelo que não se justifica que a poluição causada por deposição 
atmosférica seja excluída do âmbito de aplicação da presente directiva.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 356
Artigo 9

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

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

Or. en

Justificação

A deposição atmosférica constitui uma causa importante de contaminação difusa e deve 
igualmente ser evitada. As medidas de precaução previstas para evitar efeitos adversos 
devem ser tomadas para evitar igualmente este efeito negativo.

Alteração apresentada por John Bowis e Eija-Riitta Korhola

Alteração 357
Artigo 9

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

Para fins de preservação das funções do solo 
referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas e proporcionais para limitar a 
introdução intencional ou acidental de 
substâncias perigosas no solo ou à sua 
superfície, excluindo:

a) as decorrentes da deposição atmosférica;
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b) as decorrentes de um fenómeno natural de 
carácter excepcional, inevitável e inelutável, 
a fim de evitar uma acumulação que 
prejudicaria as funções do solo ou implicaria 
riscos significativos para a saúde humana ou 
o ambiente;

c) as que fazem parte do tratamento ou da 
melhoria do solo.

Or. en

Justificação

O presente artigo deve ser reestruturado, de modo a facilitar a sua compreensão, mas deve 
também ser completado. A título de exemplo, o óxido de cálcio, ou cal, que está classificado 
como substância irritante, é contudo utilizado para corrigir o pH do solo, permitindo 
melhorar a sua fertilidade. Nesse sentido, faz parte do tratamento e da melhoria do solo.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 358
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. As medidas destinadas a prevenir a 
contaminação do solo adoptadas no âmbito 
de procedimentos de aprovação 
comunitários ou nacionais relativos à 
protecção do solo são consideradas 
medidas de prevenção nos termos do nº 1 
do artigo 9.º.

Or. en

Justificação

As medidas a tomar para limitar a introdução de substâncias perigosas no solo devem ser 
decididas em função da utilização do solo em questão, e devem respeitar o princípio da 
proporcionalidade.

As actividades autorizadas ao abrigo da legislação comunitária ou nacional que já cumprem 
a obrigação de prevenir a contaminação do solo nos termos dos requisitos legais aplicáveis 
não devem ser objecto das exigências da presente directiva.

A duplicação dos regimes regulamentares sem qualquer valor acrescentado para a protecção 
do solo deve ser evitada.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 359
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros zelarão por que 
a reparação de danos nos solos 
contaminados seja efectuada segundo os 
princípios da precaução, da 
sustentabilidade, do poluidor-pagador e da 
proporcionalidade.

Or. de

Justificação

Importa distinguir entre dois tipos de contaminação do solo, consoante seja causada pelas 
actividades industriais ou agrícolas. Embora efectivamente seja possível evitar a 
contaminação causada pelas actividades industriais, a que decorre das actividades agrícolas 
só pode ser limitada, garantindo que dela não resultem quaisquer riscos para a saúde ou o 
ambiente. 

A asserção da necessidade de tais medidas preventivas deverá basear-se numa avaliação dos 
riscos das actividades potencialmente poluidoras.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 360
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. As instalações autorizadas nos termos 
das directivas
- 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro 
de 1996, relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição1,
- 2006/12/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa 
aos resíduos2, assim como as suas 
directivas-filhas (em particular, a Directiva 
1999/31/CE relativa à deposição em 
aterros),
- 2006/21/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de Março de 20063, 
relativa à gestão dos resíduos de indústrias 
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extractivas
cumprem, através da observância das 
medidas a adoptar para evitar a 
contaminação do solo previstas no processo 
de autorização, as obrigações de prevenção 
estipuladas no n.º 1.
_________________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26, na última 
versão que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.º 166/2006 do Parlamento Europeu 
e do Conselho (JO L 33, de 4.2.2006, p. 1).
2 JO L 114, de 27.4.2006, p. 9.
3 JO L 102, de 11.4. 2006, p. 15.

Or. de

Justificação

Tal como já está previsto na legislação comunitária relativa à protecção do solo, quaisquer 
actividades autorizadas não deverão ser suspensas por força da nova directiva-quadro, mas 
devem ser tidas em conta na sua totalidade.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 361
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Às instalações industriais que se 
inserem no âmbito da Directiva 96/61/CE 
não se aplica o disposto no n.º 1 do 
presente artigo, desde que essas instalações 
satisfaçam os requisitos da referida 
directiva.

Or. de

Justificação

No n.º 3 do artigo 9.º deveria ser reinscrito o esclarecimento contido no anteprojecto, de que, 
no caso das instalações abrangidas pela Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição, se consideram satisfeitos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 9.º 
da directiva-quadro relativa à protecção dos solos, se a instalação em causa observar as 
disposições legais da directiva anteriormente citada.
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Guido Sacconi

Alteração 362
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para fins de preservação das funções 
e condições do solo necessárias para 
garantir a protecção do ambiente e da 
saúde humana, a sustentabilidade das 
actividades económicas, a segurança 
alimentar, elevadas normas de qualidade 
e/ou produtos e sistemas de produção 
agrícolas certificados, os Estados-Membros 
adoptarão medidas adequadas para:
a) promover práticas de gestão dos solos 
apropriadas e sustentáveis;
b) reduzir os riscos de contaminação nos 
solos agrícolas e florestais;
c) integrar e actualizar a legislação e as 
políticas;
d) promover campanhas de monitorização 
específicas em zonas-piloto representativas 
de sistemas de solos e de produção
específicos.

Or. en

Justificação

Algumas das medidas de prevenção destinadas a preservar as condições do solo devem ser 
descritas sucintamente.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 363
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros adoptarão 
medidas adequadas para estabelecer uma 
hierarquia de acções destinadas a proteger 
o solo da poluição, atribuindo carácter 
prioritário às medidas de prevenção.
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No prazo de três anos a contar [da data de 
entrada em vigor da presente directiva], o 
mais tardar, a Comissão adoptará, nos 
termos do procedimento de regulamentação 
com controlo previsto no nº 3 do artigo 19.º, 
uma lista prioritária de substâncias 
perigosas existentes no solo ou à sua 
superfície susceptíveis de terem 
propriedades bioacumulativas ou tóxicas 
persistentes ou muito persistentes, efeitos 
irreversíveis ou a longo prazo, ou efeitos de 
perturbação endócrina. Com base em 
avaliações de risco destas substâncias, 
serão fixados valores de referência a nível 
europeu, nos termos do procedimento 
descrito no nº 2 do artigo 18.º.

Or. en

Alteração apresentada por Hartmut Nassauer

Alteração 364
Artigo 10

Artigo 10.º Suprimido
Inventário dos sítios contaminados

1. Os Estados-Membros identificarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 11.°, os sítios no seu território 
nacional em que se verifique uma presença 
confirmada, causada pelo homem, de 
substâncias perigosas a um tal nível que os 
Estados-Membros considerem que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, a seguir 
designados “sítios contaminados”.
Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.
2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios 
contaminados, a seguir designado “o 
inventário”. O inventário será tornado 
público e revisto pelo menos de cinco em 
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cinco anos.

Or. de

Justificação

O Capítulo III trata da contaminação do solo. Essa contaminação tem carácter local e exige 
a aplicação de medidas proporcionais, específicas para cada caso individual, que deverão 
ser definidas em função do tipo de contaminação e de solo em causa. Assim, à luz do 
princípio da subsidiariedade, deveria continuar a incumbir aos Estados-Membros a adopção 
de medidas de prevenção ou de recuperação. Ver, a este respeito, a proposta relativa ao 
artigo 9.º (novo).

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 365
Artigo 10, título

Inventário dos sítios contaminados Estratégia para identificação dos sítios 
contaminados

Or. en

Justificação

Esta formulação descreve com maior precisão o objectivo visado.

Alteração apresentada por Jutta Haug e Richard Seeber

Alteração 366
Artigo 10, título

Inventário dos sítios contaminados Identificação e descontaminação dos sítios 
contaminados desde há longa data

Or. de

Justificação

Contrariamente ao artigo 9.º, o presente artigo deveria referir-se apenas à contaminação de 
longa data, ou seja, à contaminação do solo ocorrida no passado.

Os Estados-Membros deverão identificar e inventariar esses sítios, devendo, além disso, 
proceder à sua descontaminação ao abrigo do artigo 13.º. Para o efeito, é possível recorrer 
aos critérios previstos no artigo 14.º da proposta de directiva. 
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Além disso, os Estados-Membros deverão designar uma autoridade competente.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 367
Artigo 10, nº 1

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

1. Caso existam razões para crer numa 
degradação significativa das funções do 
solo decorrente de actividades humanas 
poluidoras do solo, as autoridades 
competentes designadas pelos Estados-
Membros adoptarão as medidas adequadas 
para determinar se esses sítios 
contaminados constituem um risco para a 
saúde humana ou o ambiente.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros deverão comunicar à Comissão a sua experiência passada, de modo a 
permitir-lhe identificar as actividades poluidoras ou os sectores relevantes no que se refere 
às áreas parciais potencialmente contaminadas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 368
Artigo 10, nº 1

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

1. Os Estados-Membros identificarão no seu 
território nacional os sítios contaminados
desde há longa data.
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Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 10º apresentada por Haug/Seeber.

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

Alteração 369
Artigo 10, nº 1

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

1. Caso existam razões para crer numa 
degradação significativa das funções do 
solo decorrente de actividades humanas 
poluidoras do solo, as autoridades 
competentes designadas pelos Estados-
Membros adoptarão as medidas adequadas 
para determinar se esses sítios 
contaminados constituem um risco para a 
saúde humana ou o ambiente.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. de

Justificação

Os Estados-Membros deverão notificar à Comissão a sua experiência passada, de modo a 
permitir-lhe identificar as actividades poluidoras ou os sectores relevantes no que se refere 
às áreas parciais potencialmente contaminadas. 

Como critério de selecção deveriam existir, pelo menos, razões para crer na existência de 
riscos. Uma medição das concentrações dos poluentes num grande número de sítios 
potencialmente contaminados não se afigura viável. (Ulmer + Jeggle) 

Na identificação de actividades poluidoras ou de áreas parciais contaminadas, deverão 
existir razões para crer numa degradação significativa das respectivas funções do solo ou na 
presença de riscos. Uma medição das concentrações dos poluentes afigura-se pouco realista. 
A avaliação de riscos deveria inscrever-se no artigo 11.º. Além disso, o âmbito de aplicação 
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da directiva relativa à responsabilidade ambiental (Directiva 2004/35/CE) deveria reflectir-
se explicitamente na directiva-quadro relativa à protecção do solo. (Sommer/Liese)

Os Estados-Membros deverão notificar à Comissão a sua experiência passada, de modo a 
permitir-lhe identificar as actividades poluidoras ou os sectores relevantes. Neste contexto, 
não se deverá partir exclusivamente da “actividade humana com substâncias perigosas”, 
visto que, por regra, as autoridades já terão anteriormente efectuado uma fiscalização 
criteriosa das instalações e dos locais para fins de autorização oficial. Como critério de 
selecção, deveriam existir, pelo menos, razões para crer numa degradação das respectivas 
funções do solo ou na existência de riscos. (Weisgerber + Ulmer).

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 370
Artigo 10, nº 1

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

1. Os Estados-Membros identificarão os 
sítios contaminados no seu território 
nacional.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, procede-se à reestruturação das disposições de acordo com o 
procedimento habitual, fundindo os artigos 10º e 11º e transferindo a definição para o artigo 
2º. O disposto no artigo 11º a respeito do calendário para a avaliação no local é reforçado e 
é aditada uma medida adicional relativa à avaliação dez anos após a data de transposição.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 371
Artigo 10, nº 1

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

sítios contaminados no seu território 
nacional.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. en

Justificação

A definição foi incluída no artigo 2º.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 372
Artigo 10, nº 1

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

1. Os Estados-Membros identificarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 11.°, as áreas no seu território 
nacional à superfície das quais se verifique 
uma presença confirmada, causada pelo 
homem, de substâncias perigosas de um 
modo tal que delas decorra, na apreciação 
dos Estados-Membros, um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, a seguir designadas “áreas 
contaminadas”.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. de

Justificação

Para ajuizar do grau de perigosidade das substâncias, importa considerar, além da 
concentração, outros factores e circunstâncias como, por exemplo, a exposição. O conceito 
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“área” deveria ser utilizado uniformemente, uma vez que se refere directamente às zonas 
afectadas que podem constituir apenas parte de um terreno ou local de implantação.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 373
Artigo 10, nº 1

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

1. Os Estados-Membros identificarão os 
sítios contaminados no seu território 
nacional.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, procede-se à reestruturação das disposições de acordo com o 
procedimento habitual, fundindo os artigos 10º e 11º e transferindo a definição para o artigo 
2º. O disposto no artigo 11º a respeito do calendário para a avaliação no local é reforçado e 
é aditada uma medida adicional relativa à avaliação dez anos após a data de transposição.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 374
Artigo 10, nº 1

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

1. Os Estados-Membros assegurarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 11.°, que os sítios contaminados 
existentes no seu território sejam 
identificados.
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saúde humana ou o ambiente, a seguir 
designados "sítios contaminados".
Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. en

Justificação

Contanto que a definição de "sítios contaminados" conste no artigo 2º, parte do texto torna-
se redundante aqui.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 375
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

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

1. Na ausência de um sistema nacional de 
controlo da poluição e de autorização para 
os operadores económicos e de um 
inventário nacional de áreas 
potencialmente contaminadas e áreas 
poluídas abandonadas, os Estados-
Membros identificarão, de acordo com o 
procedimento estabelecido no artigo 11.°, os 
sítios no seu território nacional em que se 
verifique uma presença confirmada, causada 
pelo homem, de substâncias perigosas a um 
tal nível que os Estados-Membros 
considerem que constituem um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, a seguir designados "sítios 
contaminados".

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, já existem sistemas de controlo e de autorização plenamente 
operacionais e eficazes, não se justificando por isso uma duplicação de tarefas nem a 
realização de trabalhos administrativos desnecessários. Também é importante incentivar a 
reparação de danos e o intercâmbio de informações numa base voluntária, deixando o 
estigma associado ao rótulo de "sítio contaminado" para casos em que, de outro modo, a 
reparação de danos não seria conseguida num espaço de tempo razoável.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 376
Artigo 10, nº 1

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

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

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada das terras.

Esse risco será avaliado tomando em 
consideração a utilização actual ou a 
utilização futura aprovada das terras.

Or. el

Justificação

a) Não é necessário comprovar através de medições a presença de substâncias perigosas. 
Estas podem resultar da utilização do sítio, por exemplo, para actividades de tinturaria. 
Essas medições são dispendiosas e morosas; para se obterem resultados mais imediatos, os 
Estados-Membros podem fazer uma avaliação sem proceder a medições exactas.

b) Não é necessário que a qualidade do solo seja adequada simultaneamente para a sua 
utilização presente e futura. Pode ser adequada apenas para a utilização futura. O termo “e” 
gera confusão.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 377
Artigo 10, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros identificarão, de 
acordo com o procedimento estabelecido no 
artigo 11.°, os sítios no seu território 
nacional em que se verifique uma presença 
confirmada, causada pelo homem, de 
substâncias perigosas a um tal nível que os 
Estados-Membros considerem que 

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

constitui um risco significativo para a saúde 
humana ou o ambiente, a seguir designados 
"sítios contaminados".

Or. fr

Justificação

Em matéria de política dos solos, deve ser adoptada uma abordagem centrada nos riscos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni e Anders 
Wijkman

Alteração 378
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para efeitos do disposto no nº 1, os 
Estados-Membros:
a) fixarão valores de referência para níveis 
de concentração de substâncias perigosas 
relativamente aos quais possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou 
o ambiente;
b) no prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
terão identificado a localização, no 
mínimo, dos sítios em que decorrem ou 
decorreram as actividades potencialmente 
poluidoras do solo referidas no Anexo II. A 
identificação será objecto de revisão 
periódica;
c) medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos da alínea b);
d) nos sítios em que os níveis de 
concentração excedem os valores de 
referência previstos na alínea a), 
efectuarão uma avaliação no local de 
acordo com o seguinte calendário:
(i) no prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos sítios 
identificados;
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(ii) no prazo de dez anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 40% dos 
sítios;
(iii) no prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
80% dos sítios;
(iv) no prazo de vinte anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 10º apresentada por Breyer e outros.

Alteração apresentada por Richard Seeber e Katerina Batzeli

Alteração 379
Artigo 10, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para fins de identificação e 
descontaminação de sítios contaminados há 
longa data, os Estados-Membros poderão 
considerar:
a) A necessidade da identificação e da 
descontaminação, com base nos riscos para 
a saúde humana e o ambiente;
b) A definição de prioridades e de um 
calendário, em função dos riscos para a 
saúde humana e o ambiente;
c) Os objectivos das acções de 
descontaminação, tendo em conta a 
utilização actual e a utilização futura 
aprovada das terras;
d) A utilização de verbas atribuídas pelas 
autoridades que, nos Estados-Membros, 
são responsáveis pelas decisões 
orçamentais, de acordo com os respectivos 
procedimentos nacionais.
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 10º apresentada por Haug/Seeber.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 380
Artigo 10, nº 2

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

2. A localização dos sítios contaminados e 
os resultados das investigações do solo nos 
sítios contaminados serão tornados 
públicos. As autoridades competentes 
actualizarão a informação de que dispõem 
sobre os sítios contaminados com base em 
informações que lhes são fornecidas e 
informações colhidas por sua conta.

Or. en

Justificação

Em diversos Estados-Membros, é às regiões e não à autoridade nacional que compete 
legislar sobre os solos. Logo, a elaboração do inventário dos sítios contaminados deve ser 
efectuada ao nível apropriado. Além disso, para ser eficaz, a base de dados deve ser 
actualizada com regularidade.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 381
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 
inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos,
sobretudo a fim de incluir novos sítios 
contaminados entretanto identificados e 
excluir sítios que tenham sido objecto de 
descontaminação.

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 10º apresentada por Breyer e outros.

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

Alteração 382
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão 
inventários nacionais ou regionais dos 
sítios contaminados, a seguir designados “o 
inventário”. O inventário será tornado 
público e, caso necessário, será actualizado
de cinco em cinco anos. Os Estados-
Membros comunicarão os “sítios 
contaminados” existentes no seu território 
nacional, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 17.º.

Or. de

Justificação

As obrigações de publicação já se encontram suficientemente contempladas na Directiva 
2003/35/CE. Uma publicação geral de um inventário de sítios potencialmente contaminados 
localizados além das fronteiras das áreas afectadas não se reveste de quaisquer vantagens 
para o ambiente. 

Uma vez que os inventários em causa são coligidos de modo contínuo, sendo adaptados às 
circunstâncias actuais em matéria de tratamento da informação e de conhecimento da 
situação, uma revisão periódica acarreta uma sobrecarga considerável em termos de 
execução, bem como uma desnecessária duplicação de tarefas.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 383
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão, à escala 
nacional, regional ou local, um inventário 
nacional ou regional das áreas que carecem 
de descontaminação designado “o 
inventário”. O inventário será actualizado
pelo menos de cinco em cinco anos.
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As áreas que já não constituem um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente deverão ser suprimidas do 
inventário.

Or. de

Justificação

Há que ter em conta a situação dos Estados com uma estrutura federal. Em vez de uma 
revisão completa, deveria efectuar-se uma actualização com um menor investimento de 
esforços.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 384
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 
inventário será tornado acessível e 
actualizado pelo menos de cinco em cinco 
anos, se bem que os sítios devam ser 
retirados do inventário logo que possível 
após terem sido objecto de 
descontaminação. Caso a entidade 
responsável esteja disposta a proceder à 
descontaminação de um sítio num espaço 
de tempo razoável e aceitável para a 
autoridade competente, esse sítio não será 
incluído no inventário.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1, parágrafo 1, do artigo 10º, apresentada por Prodi.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 385
Artigo 10, nº 2

2. Os Estados-Membros elaborarão um 2. Os Estados-Membros elaborarão um 
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inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado “o inventário”. O 
inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos.

inventário nacional dos sítios identificados 
como contaminados desde há longa data. O 
inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 10.º apresentada por Haug/Seeber.

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun

Alteração 386
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". Na 
compilação do inventário, os Estados-
Membros poderão utilizar os dados e a 
informação já disponíveis a nível nacional. 
O inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser autorizados a utilizar os dados e a informação já recolhidos.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 387
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 
inventário será actualizado pelo menos de 
cinco em cinco anos. A Comissão torná-lo-á 
acessível ao público através da Internet.

Or. en
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Justificação

Já existem inventários em diversos Estados-Membros. A forma mais económica e fácil de pôr 
os inventários à disposição do público é colocá-los na Internet.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 388
Artigo 10, nº 2

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

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

Or. en

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 389
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 
inventário será tornado público e será 
objecto de actualização periódica.

Or. el

Justificação

A revisão do inventário deve ser um processo contínuo e devem ser permanentemente
acrescentados novos sítios, de acordo com o procedimento previsto nos artigos 10º a 12º.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 390
Artigo 10, nº 2

2. Os Estados-Membros elaborarão um 2. Para os fins previstos no nº 1, os Estados-
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inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 
inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos.

Membros elaborarão um inventário nacional 
dos sítios contaminados, a seguir designado 
"o inventário", de acordo com o 
procedimento previsto no artigo 11.°.

Or. en

Justificação

A definição foi incluída no artigo 2º.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer + Jutta Haug

Alteração 391
Artigo 10, nº 2

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

2. Os Estados-Membros elaborarão
inventários nacionais ou regionais dos 
sítios contaminados, a seguir designados “o 
inventário”. Caso necessário, o inventário 
será actualizado de cinco em cinco anos. Os 
Estados-Membros comunicarão os “sítios 
contaminados” existentes no seu território 
nacional, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 17.º.

Or. de

Justificação

As obrigações de publicação já se encontram suficientemente contempladas na Directiva 
2003/35/CE. (Ulmer) 

Os Estados-Membros deverão notificar à Comissão a sua experiência passada, de modo a 
permitir-lhe identificar as actividades poluidoras ou os sectores relevantes no que se refere 
às áreas parciais potencialmente contaminadas. (Haug)

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 392
Artigo 10, nº 2

2. Os Estados-Membros elaborarão um 
inventário nacional dos sítios contaminados, 
a seguir designado "o inventário". O 

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

inventário será tornado público e revisto 
pelo menos de cinco em cinco anos,
sobretudo a fim de incluir novos sítios 
contaminados entretanto identificados e 
excluir sítios que foram objecto de 
descontaminação.

Or. en

Justificação

Com a presente alteração, procede-se à reestruturação das disposições de acordo com o 
procedimento habitual, fundindo os artigos 10º e 11º e transferindo a definição para o artigo 
2º. O disposto no artigo 11º a respeito do calendário para a avaliação no local é reforçado e 
é aditada uma medida adicional relativa à avaliação dez anos após a data de transposição.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 393
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis. Cada Estado-Membro designará uma 
autoridade competente responsável pela 
identificação e descontaminação dos sítios 
contaminados desde há longa data.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 10º apresentada por Haug/Seeber.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 394
Artigo 10, nº 2 bis (novo)

2 bis. O inventário será tornado público e 
revisto pelo menos de cinco em cinco anos.

Or. en

Alteração apresentada por Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto 
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Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Alteração 395
Artigo 11

Artigo 11.º Suprimido

Procedimento de identificação
1. Cada Estado-Membro designará uma 
autoridade competente responsável pela 
identificação dos sítios contaminados.
2. No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão identificado 
a localização, no mínimo, dos sítios em que 
decorrem ou decorreram as actividades 
potencialmente poluidoras do solo referidas 
no Anexo II.
Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 
animais.
A identificação será objecto de revisão 
periódica.
3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:
a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
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sítios;
b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;
c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.
_____________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificação

As disposições são transferidas para o artigo 10º. A presente alteração deve caducar se a 
alteração apresentada pelos mesmos autores ao artigo 10º não for aceite. (Wijkman + Breyer 
e outros).

À luz do princípio da subsidiariedade e tendo em conta o facto de a directiva proposta 
possuir o estatuto de uma directiva-quadro, a decisão sobre a forma de identificar os sítios 
contaminados deverá ser tomada à escala nacional. Em particular, também não se afigura 
viável basear as decisões sobre o grau de contaminação do solo exclusivamente nos 
resultados de análises do solo (concentração de poluentes). 
Nota: a versão alemã apresenta pequenas falhas de redacção. (Seeber)

Ver justificação da alteração relativa ao Capítulo III apresentada por Nassauer.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 396
Artigo 11, título

Procedimento de identificação Procedimento de registo, investigação e 
avaliação das áreas potencialmente 

contaminadas

Or. de

Justificação

No âmbito do processo de identificação das áreas contaminadas, importa centrar a avaliação 



PE 392.343v03-00 34/148 AM\685116PT.doc

PT

de riscos, dando particular atenção às medições e análises das áreas em risco.

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

Alteração 397
Artigo 11, nº 1

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Em termos sistemáticos, seria preferível inscrever, no artigo 10.º, a obrigação de os Estados-
Membros designarem as autoridades competentes. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Em termos sistemáticos, a designação das autoridades competentes integrar-se-ia melhor no 
artigo 10.º. As actividades e sítios listados no Anexo II não se adequam a uma correcta 
delimitação de situações de poluição concretas. No âmbito do processo de identificação dos 
sítios contaminados, importa dar primazia a uma avaliação de riscos baseada em métodos de 
análise e avaliação mais completos, em detrimento das medições periódicas e frequentemente 
supérfluas dos teores de poluentes no solo tal como previsto no n.º 3 do artigo 11.º da 
presente proposta de directiva. (Weisgerber/Ulmer)

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 398
Artigo 11, nº 1

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

1. Os Estados-Membros designarão as 
autoridades competentes responsáveis pela 
identificação tanto dos sítios potencialmente
contaminados como dos sítios contaminados 
e pela gestão da lista e do inventário 
conexos.

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros decidir qual a autoridade melhor habilitada para proceder à 
identificação dos sítios potencialmente contaminados e para gerir a lista e o inventário 
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respectivos.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 399
Artigo 11, nº 1

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

1. Cada Estado-Membro designará as 
autoridades competentes responsáveis pela 
identificação dos sítios contaminados.

Or. en

Justificação

Em diversos Estados-Membros, diferentes autarquias regionais têm competência para 
legislar sobre os solos. Não há necessidade de criar uma nova autoridade responsável pela 
identificação dos sítios contaminados.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 400
Artigo 11, nº 1

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

1. Cada Estado-Membro designará uma ou 
diversas autoridades competentes 
responsáveis pela identificação dos sítios 
contaminados.

Or. de

Justificação

Importa ter em conta a situação dos Estados com uma estrutura federal.

Alteração apresentada por Amalia Sartori

Alteração 401
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros basearão a 
avaliação dos riscos que as substâncias no 
solo ou à sua superfície apresentam para a 
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saúde humana ou o ambiente em 
metodologias que tenham em conta as 
seguintes condições:
• a concentração da substância perigosa,
• a presença confirmada de um trajecto ou 
via através do qual a substância perigosa 
pode alcançar e causar danos a alguém ou 
alguma coisa, e
• a presença confirmada de um receptor 
passível de sofrer danos; os receptores 
incluem águas controladas, organismos 
vivos e bens imóveis.

Or. en

Justificação

Apoiando embora os objectivos da alteração 62, que consistem em associar a definição de 
solo contaminado aos riscos existentes e evitar requisitos prescritivos para a identificação de 
sítios contaminados, preferimos a terminologia do poluidor-trajecto-receptor, que 
consideramos mais precisa do que os termos "concentração da substância", "alvo" e "nível 
de exposição". Esta nova definição de solo contaminado baseia-se nos riscos. Um sítio onde 
se verifique a presença confirmada de uma substância perigosa não representa 
necessariamente um risco para a saúde humana ou o ambiente se não existir uma via através 
da qual a poluição atinja o receptor.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Alteração 402
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros informarão, 
mediante o procedimento previsto no artigo 
17.º, sobre os métodos de investigação e 
análise por si empregues para fins de 
avaliação de riscos.

Or. de

Justificação

A directiva-quadro visa acima de tudo promover um intercâmbio de informações entre 
Estados-Membros, contexto no qual seria possível partilhar utilmente com outros Estados-
Membros a experiência adquirida por alguns Estados-Membros na gestão da contaminação 
de longa data. (Weisgerber/Ulmer) 
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Importa dar primazia a um intercâmbio de informações entre Estados-Membros. (Jeggle)

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

Alteração 403
Artigo 11, nº 2

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

Suprimido

Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 
animais.
A identificação será objecto de revisão 
periódica.
______________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 11.º apresentada por Weisgerber/Ulmer. 

O requisito imposto aos Estados-Membros de designar as autoridades competentes deveria 
constar no artigo 10.º. (Jeggle) 

De modo algum deverão as instalações destinadas à prevenção e controlo integrados da 
poluição (instalações PCIP) ser, por princípio, encaradas como locais de implantação 
potencialmente contaminados. Além disso, o registo das actividades potencialmente 
poluidoras do solo deveria limitar-se às áreas parciais contaminadas / actividades 
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poluidoras. O Anexo II da proposta de directiva deveria ser suprimido e partir-se, em vez 
disso, de actividades concretas que apresentam um potencial de risco. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 404
Artigo 11, nº 2

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

2. No prazo de dois anos a contar [da data da
transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros terão desenvolvido um 
sistema de identificação das áreas 
contaminadas com base nos seguintes 
parâmetros:

Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 
animais.

a) Havendo razões para crer na existência 
de áreas contaminadas, as autoridades 
competentes adoptarão as medidas 
adequadas para determinar se a suspeita de 
uma área contaminada se confirma.

A identificação será objecto de revisão 
periódica.

b) Para esse fim, os Estados-Membros 
deverão estipular critérios concretos, tais 
como valores de medição, que permitam 
determinar a existência de uma área 
contaminada.

____________________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Justificação

A identificação, de modo esquemático, das áreas suspeitas de contaminação desde há longa 
data, devido a actividades perigosas, independentemente de circunstâncias de suspeita 
concretas e de eventuais mecanismos de protecção instalados, não tem devidamente em conta 
os problemas reais. O método de identificação das áreas contaminadas deverá depender 
directamente da condição da suspeita de risco, por forma a encontrar uma solução mais 
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adequada ao problema e mais proporcional.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 405
Artigo 11, nº 2

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

2. No prazo de dois anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros terão estabelecido um 
sistema destinado a identificar a localização 
dos sítios, o qual deverá:

a) tomar em consideração as informações 
existentes relativamente à presença de 
substâncias perigosas no solo ou nas águas 
subterrâneas;
b) verificar se existe uma probabilidade 
significativa de as actividades no solo e à 
sua superfície, envolvendo substâncias 
perigosas, poderem conduzir a uma 
contaminação do solo que represente um 
risco para a saúde humana e o ambiente 
tendo em conta todos os factores relevantes 
e as actividades especificadas no Anexo II; 
e
c) caso seja necessário, considerar se os 
níveis dessas substâncias são tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, tendo em 
conta a utilização actual e a utilização 
futura aprovada.

Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 



PE 392.343v03-00 40/148 AM\685116PT.doc

PT

animais.
A identificação será objecto de revisão 
periódica.

A identificação será objecto de revisão 
periódica. As investigações oficiais na 
acepção do presente instrumento só 
poderão ser realizadas e instruídas, se nos 
sítios contaminados se verificarem 
limitações significativas das funções do 
solo. Os custos inerentes serão suportados 
pelos Estados-Membros ou pelas 
autoridades competentes.

____________________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Justificação

Uma obrigação genérica de investigação acarretaria elevados encargos financeiros e 
administrativos. Faz mais sentido proceder a investigações quando para tal existe um motivo 
específico.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 406
Artigo 11, nº 2

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

2. No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros terão identificado as áreas nas 
quais foram utilizadas substâncias 
perigosas durante um longo período de 
tempo ou em quantidades significativas e 
cuja forma de gestão, de exploração ou de 
produção permite suspeitar da introdução 
de quantidades não negligenciáveis dessas 
substâncias no solo.

Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por
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microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 
animais.
A identificação será objecto de revisão 
periódica.
_____________
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. de

Justificação

No âmbito do processo de identificação das áreas contaminadas, importa focar a avaliação 
de riscos, centrando os esforços nas medições e análises das áreas em risco.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 407
Artigo 11, nº 2

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

2. No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão identificado a 
localização dos sítios que carecem de uma
análise mais aprofundada da qualidade do 
solo com base na lista das actividades 
actuais ou passadas referidas no Anexo II.

Or. el

Justificação

É muito difícil chegar a acordo sobre o conteúdo exacto da lista do Anexo ΙΙ. As condições 
locais diferem de Estado para Estado e o conteúdo da lista é passível de muitas 
interpretações. Além disso, a descrição das diferentes actividades pode ser pouco clara e 
também ela passível de muitas interpretações. Existem igualmente muitas actividades 
poluidoras do solo que não estão incluídas na lista. A única solução prática consiste em 
utilizar a lista como base para identificar os sítios “suspeitos”.
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 408
Artigo 11, nº 2, parágrafos 1 e 2

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

2. No prazo de três anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão elaborado 
uma estratégia para identificação dos sítios 
contaminados; esta estratégia incluirá uma 
lista de actividades exercidas no presente 
ou no passado com um elevado potencial de 
contaminação do solo; serão incluídas 
nesta lista, pelo menos, as actividades 
efectivamente de risco elevado referidas no 
Anexo II.

Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de
animais.
1 JO L 257, de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificação

As actividades efectivamente de risco elevado constantes no Anexo II são as referidas nos 
pontos 1, 2, 8 e 9.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 409
Artigo 11, nº 2, parágrafo 1

2. No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], as 
autoridades competentes terão identificado a 

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

localização, no mínimo, dos sítios em que 
decorrem ou decorreram as actividades 
potencialmente poluidoras do solo referidas 
no Anexo II.

Or. de

Justificação

Deve ser garantido o máximo rigor na listagem dos sítios potencialmente contaminados. Não 
é aceitável classificar certas instalações, como as aprovadas pela directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), que já hoje cumprem as disposições 
comunitárias em matéria de protecção de solos, como instalações potencialmente passíveis 
de constituir um risco para o solo.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 410
Artigo 11, nº 2, parágrafo 2

Com esse fim em vista, as actividades
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas por 
microempresas, conforme definidas no 
ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão2, 
e das actividades relativas à criação de 
animais.

Os sítios contaminados, nos quais foram 
desenvolvidas actividades autorizadas nos 
termos das directivas 96/61/CE, relativa à 
prevenção e controlo integrados da 
poluição, 2006/12/CE, relativa a resíduos, 
bem como as suas directivas-filhas (em 
particular, a Directiva 99/31/CE relativa à 
deposição em aterros) e 2006/21/EG, 
relativa à gestão dos resíduos de indústrias 
extractivas, não deverão ser incluídos no 
inventário.
São igualmente excluídas as actividades 
desenvolvidas por microempresas, conforme 
definidas no ponto 3 do artigo 2.º do Anexo 
à Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
e as actividades relativas à criação de 
animais.

A identificação será objecto de revisão 
periódica.

A identificação será objecto de revisão 
periódica.

____________________
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36.

Or. de
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Justificação

De ser garantido o máximo rigor na listagem dos sítios potencialmente contaminados. Não é 
aceitável classificar certas instalações, como as aprovadas pela directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP), que já hoje cumprem as disposições 
comunitárias em matéria de protecção de solos, como instalações potencialmente passíveis 
de constituir um risco para o solo.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 411
Artigo 11, nº 2, parágrafo 3

A identificação será objecto de revisão
periódica.

A identificação será objecto de actualização
periódica.

Or. en

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 412
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

Suprimido

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
sítios;
b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;
c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
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[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. de

Justificação

A obrigação de proceder a medições exaustivas, de acordo com um esquema inflexível, 
acarreta um ónus excessivo para a entidade implicada, sem que daí resultem vantagens 
manifestas para o ambiente.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 413
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

3. Nos sítios identificados nos termos do 
n.º 2 , as autoridades competentes
procederão a uma avaliação de riscos a fim 
de verificar se o nível de poluição do solo é 
compatível com a utilização que lhe é dada, 
sem constituir um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente. Nos casos 
em que tal se revele necessário, serão 
efectuadas medições da concentração de 
substâncias perigosas.

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
sítios;
b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;
c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. fr
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Justificação

Cabe às autoridades nacionais fixar as prioridades a observar por este ou aquele sector 
industrial, ou relativas a este ou àquele poluente específico, em função das condições locais. 
A fixação de percentagens não contribui para uma abordagem baseada nos riscos. Além 
disso, atendendo ao número de acções necessárias, convém estabelecer um calendário 
realista e funcional.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 414
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será efectuada 
uma avaliação no local relativamente aos 
riscos nesses sítios:

3. Nas área em que o tipo de presença e a 
forma de ocorrência de substâncias 
perigosas forem tais que possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, será efectuada uma investigação 
completa e subsequente avaliação de riscos, 
tendo em conta a utilização actual ou a 
utilização futura aprovada.

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
sítios;
b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;
c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. de

Justificação

O procedimento de identificação das áreas contaminadas figura no artigo 10.º. É inadequado 
prever um calendário inflexível, tal como definido no artigo 11.º. Deverá ser deixada a cargo 
dos Estados-Membros a definição das prioridades, dos sectores nos quais pretendem centrar 
as atenções, ou das substâncias, valores e respectivas proporções que melhor se adequam à 
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região em causa.

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

Alteração 415
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

3. As autoridades competentes avaliarão as 
áreas nos termos do artigo 10.º, 
nomeadamente, quanto ao tipo e 
concentração dos poluentes, assim como 
em relação à possibilidade de estes 
alastrarem para o meio ambiente e serem 
assimilados por seres humanos, animais e 
plantas, de acordo com o procedimento 
definido no artigo 11.º bis.

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
sítios;

Na avaliação da situação de risco, deverá 
ser considerada a actual utilização e a 
utilização futura aprovada do sítio.

b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;

A haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, a autoridade 
competente deverá providenciar a 
investigação desse risco.

c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. de

Justificação

Para fins de identificação dos sítios contaminados, deverá ser privilegiada uma avaliação de 
riscos, tal como definida no n.º 3 do artigo 11.º da proposta de directiva. No artigo 10.º 
deveria ser referida literalmente a directiva relativa à responsabilidade ambiental (Directiva 
2004/35/CE), indicando-se explicitamente o respectivo âmbito de aplicação. Na investigação 
dos sítios contaminados, conviria estabelecer uma maior distinção entre agentes poluidores e 
proprietários. A experiência adquirida na Alemanha demonstra que a imposição da 
obrigação de tratamento dos sítios contaminados acarreta encargos consideráveis e uma 
necessidade acrescida de recursos financeiros. (Sommer/Liese) 
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No processo de identificação dos sítios contaminados, deverá ser privilegiada uma avaliação 
de riscos, em vez de medições periódicas e frequentemente supérfluas dos teores dos 
poluentes presentes no solo, tal como disposto no n.º 3 do artigo 11.º da proposta de
directiva. (Jeggle)

Para uma melhor sistematização, seria preferível inscrever o requisito de designação das 
autoridades competentes no artigo 10.º. As actividades / sítios que constam no Anexo II não 
permitem uma delimitação correcta de situações concretas de contaminação. No âmbito do 
processo de identificação dos sítios contaminados, é preferível uma avaliação de riscos 
baseada em métodos mais abrangentes de investigação e análise às medições periódicas e, 
desse modo, frequentemente supérfluas, dos teores de poluentes no solo, conforme disposto 
no n.º 3 do artigo 11.º da presente proposta de directiva. (Weisgerber/Ulmer)

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 416
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será efectuada 
uma avaliação no local relativamente aos 
riscos nesses sítios:

3. Caso não existam dados suficientes para 
confirmar a existência de situações reais de 
contaminação, as autoridades competentes, 
ou terceiros acreditados, realizarão 
medições orientadoras para determinar os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas nas áreas identificadas nos termos 
do n.º 1, que se limitarão às substâncias 
que tenham sido utilizadas nessas áreas. 
Nas áreas, nas quais os níveis sejam tais 
que possa haver razões suficientes para crer 
que constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será efectuada 
uma investigação completa e subsequente 
avaliação de riscos, tendo em consideração 
a actual utilização e a futura utilização 
aprovada.

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos 
sítios;
b) No prazo de quinze anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], relativamente a, pelo menos, 
60% dos sítios;
c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
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nacional], relativamente aos restantes 
sítios.

Or. de

Justificação

No âmbito do processo de identificação das áreas contaminadas, importa focar a avaliação 
de riscos, centrando os esforços nas medições e análises das áreas em risco.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 417
Artigo 11, nº 3, parte introdutória

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será efectuada 
uma avaliação no local relativamente aos 
riscos nesses sítios:

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
determinarão os sítios identificados nos 
termos do n.º 2, e, nos casos em que os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas sejam tais que possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, será efectuada a correspondente 
avaliação relativamente aos riscos nesses 
sítios:

Or. el

Justificação

A medição obrigatória dos níveis de concentração de substâncias perigosas em sítios 
potencialmente contaminados pode ser um processo muito dispendioso e moroso. Por 
exemplo, uma inspecção visual ou o controlo dos registos oficiais da actividade pode bastar 
para se comprovar que o sítio está contaminado. A presente alteração proporcionará aos 
Estados-Membros a necessária flexibilidade para decidirem por si mesmos sobre os sítios 
potencialmente contaminados e para estabelecerem a necessária hierarquização em função 
dos riscos para a saúde e o ambiente.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 418
Artigo 11, nº 3, parte introdutória

3. De acordo com o calendário a seguir 3. De acordo com o calendário a seguir 
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apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

apresentado, as autoridades competentes 
assegurarão a realização de investigações 
do solo nos locais onde decorrem ou 
decorreram as actividades referidas no 
n.º 2, a fim de determinar se o sítio 
investigado deve ser classificado como sítio 
contaminado:

Or. en

Justificação

A função das autoridades competentes é assegurar que as investigações sejam efectuadas, 
não necessariamente efectuá-las elas próprias.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 419
Artigo 11, nº 3, parte introdutória

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

3. Os Estados-Membros definirão critérios 
e procedimentos de investigação dos sítios 
identificados nos termos do nº 2, a fim de 
averiguar da existência de contaminação 
potencial do solo e determinar se devem ser 
levadas a cabo análises de risco específicas. 
Os referidos critérios devem igualmente 
incluir uma avaliação sobre se a potencial 
contaminação do solo põe de algum modo 
em risco a observância das normas de 
qualidade aplicáveis às massas de água, 
conforme se exige nas directivas 
2000/60/CE e 2006/118/CE.
Os Estados-Membros identificarão os 
sujeitos de direito público ou privado, 
incluindo os proprietários ou os 
utilizadores dos sítios identificados nos 
termos do nº 2, responsáveis por levar a 
cabo as investigações do solo e as análises 
de risco específicas referidas no primeiro 
parágrafo. Os Estados-Membros 
determinarão a periodicidade das acções a 
realizar por estes sujeitos, incluindo os 
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procedimentos para a transmissão dos 
resultados às autoridades competentes, por 
forma a cumprir o seguinte calendário:

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem definir os critérios e os procedimentos relativos às investigações 
e às análises de risco, bem como a periodicidade das acções necessárias, de maneira a 
respeitar o calendário previsto na directiva.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 420
Artigo 11, nº 3, parte introdutória

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios identificados 
nos termos do n.º 2 e, nos casos em que os 
níveis sejam tais que possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, será efectuada uma avaliação no 
local relativamente aos riscos nesses sítios:

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
assegurarão a medição ou medirão a 
expensas do poluidor os níveis de 
concentração de substâncias perigosas nos 
sítios identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que possa 
haver razões suficientes para crer que 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente, será efectuada 
uma avaliação no local relativamente aos 
riscos nesses sítios:

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio do poluidor-pagador, o custo das medições deve ser suportado 
pelo poluidor.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 421
Artigo 11, nº 3

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
assegurarão a medição dos níveis de 
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substâncias perigosas nos sítios identificados 
nos termos do n.º 2 e, nos casos em que os 
níveis sejam tais que possa haver razões 
suficientes para crer que constituem um 
risco significativo para a saúde humana ou o 
ambiente, será efectuada uma avaliação no 
local relativamente aos riscos nesses sítios:

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

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos sítios;

a) No prazo de cinco anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 10% dos sítios 
potenciais;

b) No prazo de quinze anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 60% dos sítios;

b) No prazo de quinze anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], 
relativamente a, pelo menos, 60% dos sítios 
potenciais;

c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes sítios.

c) No prazo de vinte e cinco anos a contar 
[da data da transposição para o direito 
nacional], relativamente aos restantes sítios.

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Peter Liese

Alteração 422
Artigo 11, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros informarão, 
nos termos de um procedimento definido no 
artigo 17.º, sobre os métodos de 
investigação e análise por si empregues 
para fins de avaliação de riscos.

Or. de

Justificação

Importa dar primazia a um intercâmbio de informações entre Estados-Membros. (Ulmer + 
Jeggle)

No âmbito do processo de identificação das áreas contaminadas, importa focar a avaliação 
de riscos, centrando os esforços nas medições e análises das áreas em risco. (Haug) 

A directiva-quadro visa acima de tudo promover um intercâmbio de informações entre 
Estados-Membros. 
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Nesse contexto, poderiam ser partilhadas utilmente com outros Estados-Membros as 
informações recolhidas pela Alemanha ao longo de 25 anos de experiência na investigação 
de sítios relevantes do ponto de vista da contaminação de longa data. Além disso, os sectores 
identificados como relevantes na Alemanha poderiam constituir uma orientação para o 
registo noutros Estados-Membros. (Liese)

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 423
Artigo 11, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros elaborarão um 
registo dos sítios contaminados
identificados nos termos dos nºs 2 e 3.

Or. en

Justificação

A fim de evitar riscos para a saúde humana e garantir a transparência do mercado, os 
Estados-Membros devem incluir num registo os dados exigidos no presente artigo.

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

Alteração 424
Artigo 11 bis (novo)

Artigo 11.º bis
Compilação de princípios de avaliação 

uniformes
1. Os Estados-Membros garantirão que, na 
avaliação orientada para os riscos dos 
locais contaminados, sejam contemplados, 
no mínimo, os riscos decorrentes de um 
contacto directo com seres humanos, da 
degradação da qualidade dos produtos de 
alimentação humana e animal e da 
deterioração da qualidade dos recursos 
hídricos.
a) Os riscos decorrentes de um contacto 
directo com seres humanos deverão ser 
avaliados com base em métodos adequados 
de determinação do grau de exposição e em 
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princípios de toxicologia humana 
reconhecidos cientificamente.
b) Os riscos decorrentes de uma 
degradação da qualidade dos produtos 
destinados à alimentação humana e animal 
deverão ser avaliados com base nas 
disposições aplicáveis aos produtos 
alimentares, previstas no Regulamento 
(CE) n.º 1881/2006 da Comissão, de 19 de 
Dezembro de 2006, e nas disposições 
aplicáveis às rações, previstas na Directiva 
2002/32/CE.
c) Os riscos decorrentes da deterioração 
dos recursos hídricos deverão ser avaliados 
com base nas disposições da Directiva 
2000/60/CE.
2. Os Estados-Membros definirão, com 
base nos princípios de avaliação previstos 
no n.º 1, valores de risco para os bens 
passíveis de protecção e as utilizações mais 
importantes presentes no seu território 
nacional, tendo em conta as condições de 
exposição que aí se verificam; caso esses 
valores sejam excedidos, será necessário 
proceder a uma investigação de cada caso 
individual e à determinação da existência 
de uma degradação significativa das 
funções do solo, da qual decorreria um 
risco para a saúde humana ou o ambiente; 
caso não sejam atingidos, será possível, 
nessa medida, eliminar a suspeita de risco 
(parâmetros de avaliação).
3. Os Estados-Membros comunicarão, de 
acordo com o procedimento previsto no 
artigo 17.º, os valores ou parâmetros por si 
definidos.

Or. de

Justificação

Deveria ser lançado, com base nos relatórios dos grupos de trabalho que se ocupam das 
questões técnicas, um debate sobre a compilação de normas mínimas e de princípios de 
avaliação uniformes à escala europeia aplicáveis à gestão da contaminação dos solos, 
mediante o recurso às contribuições prévias dos Estados-Membros em matéria normativa e 
tendo em conta a responsabilidade das autoridades nacionais pela adopção de normas de 
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protecção ambiental e de instrumentos destinados à sua aplicação. (Weisgerber/Ulmer) 

É necessário instituir normas mínimas e princípios de avaliação uniformes à escala europeia. 
A proposta relativa a um novo artigo 11.º bis sugere, na linha de certas disposições em vigor 
nos Estados-Membros, um método de avaliação diferenciado, orientado para os riscos, assim 
como para os bens passíveis de protecção e para as diferentes utilizações possíveis. A 
extrapolação de valores concretos deverá ser efectuada a nível dos Estados-Membros, tendo 
em conta as utilizações e as condições de exposição relevantes no respectivo território 
nacional. Desse modo se fará jus à responsabilidade dos Estados-Membros na matéria.
(Sommer/Liese)

A fim de garantir condições de concorrência uniformes, deverão ser compilados princípios de 
avaliação uniformes, que proporcionem um enquadramento para a definição de valores 
concretos a nível nacional, garantindo, contudo, suficiente margem de manobra que permita
contemplar as diferenças existentes em termos climáticos e de utilização dos sítios. A 
extrapolação de valores concretos deverá ser efectuada a nível dos Estados-Membros, tendo 
em conta as utilizações e condições de exposição relevantes no respectivo território nacional. 
(Jeggle)

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard 
Seeber + Hartmut Nassauer

Alteração 425
Artigo 12

Artigo 12.º Suprimido
Relatório do estado do solo

1. Quando estiver para venda um sítio onde 
decorra uma actividade potencialmente 
poluente enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-
Membros assegurarão que o proprietário 
ou potencial comprador desse sítio 
apresente um relatório do estado do solo à 
autoridade competente referida no artigo 
11.° e à outra parte na transacção.
2. O relatório de estado do solo será 
elaborado por um indivíduo ou organismo 
autorizado nomeado pelo Estado-Membro. 
Incluirá, no mínimo, os seguintes 
elementos:
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a) O historial do sítio, conforme disponível 
a partir de registos oficiais;
b) Uma análise química que determine os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas no solo, limitada às substâncias 
ligadas à actividade potencialmente 
poluente realizada no sítio;
c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.
3. Os Estados-Membros estabelecerão a 
metodologia necessária para determinar os 
níveis de concentração referidos na alínea 
b) do n.º 2.
4. A informação contida no relatório de 
estado do solo será utilizada pelas 
autoridades competentes para fins de 
identificação dos sítios contaminados de 
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 
10.°.

Or. de

Justificação

A elaboração de um relatório sobre o estado do solo constitui um procedimento de direito 
privado, que não se deveria reger por disposições de direito público. Um relatório do estado 
do solo jamais deverá implicar uma pesquisa geral de dados e a imposição de requisitos 
adicionais em matéria de investigação ou descontaminação. (Hoppenstedt) 

A venda de um terreno constitui um procedimento de direito privado, que não se deveria
reger por disposições de direito público. (Krahmer) 

A proposta cria um sistema excessivamente burocrático que não só impõe encargos às partes 
envolvidas em transacções imobiliárias como ainda obriga as autoridades a serem 
parcialmente responsáveis pela identificação da contaminação do solo. 

Esta disposição interfere manifestamente com o direito privado. A informação sobre sítios 
privados não deve estar acessível ao público em geral, antes deve estar restringida às partes 
envolvidas na venda de sítios. 

Além disso, a publicação de dados pessoais entra em conflito com uma protecção eficaz dos 
dados e comporta o risco de violar os legítimos interesses das empresas na protecção dos 
dados. (Seeber)
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O Capítulo III trata da contaminação do solo. Essa contaminação tem carácter local e exige 
a aplicação de medidas proporcionais, específicas para cada caso individual, que deverão 
ser definidas em função do tipo de contaminação e de solo em causa. Assim, à luz do 
princípio da subsidiariedade, deveria continuar a incumbir aos Estados-Membros a adopção 
de medidas de prevenção ou de recuperação. Ver, a este título, a proposta para o artigo 9.º
bis (novo). (Nassauer)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Alteração 426
Artigo 12, título

Relatório sobre o estado do solo Obrigações de notificação

Or. de

Justificação

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do relatório de estado do solo no 
caso dos sítios potencialmente contaminados no contexto da compra e venda de terrenos 
contribui em grande medida para o avultado impacto financeiro da proposta de directiva e 
não proporciona qualquer mais-valia relevante em termos de protecção dos solos. Trata-se 
de um procedimento de direito privado, que não se deverá subordinar a quaisquer 
disposições de direito público. (Weisgerber/Ulmer) 

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do “Relatório de estado do solo” no 
caso dos sítios potencialmente contaminados contribui em grande medida para o avultado 
impacto financeiro da proposta de directiva. No caso de semelhantes obrigações, deveriam 
existir, pelo menos, razões para crer na existência de danos reais. (Jeggle)

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 427
Artigo 12

-1. Os Estados-Membros poderão obrigar 
os proprietários dos terrenos a notificar à 
autoridade competente as razões referidas 
no artigo 11.º. As disposições da Directiva 
2004/35/CE permanecem inalteradas.

1. Quando estiver para venda um sítio onde 
decorra uma actividade potencialmente 
poluente enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 

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

demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, o proprietário do 
sítio deverá apresentar à autoridade e ao 
potencial comprador as informações 
relativas ao estado do solo.

2. O relatório de estado do solo será 
elaborado por um indivíduo ou organismo 
autorizado nomeado pelo Estado-Membro. 
Incluirá, no mínimo, os seguintes 
elementos:
a) O historial do sítio, conforme disponível 
a partir de registos oficiais;
b) Uma análise química que determine os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas no solo, limitada às substâncias 
ligadas à actividade potencialmente 
poluente realizada no sítio;
c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.
3. Os Estados-Membros estabelecerão a 
metodologia necessária para determinar os 
níveis de concentração referidos na alínea 
b) do n.º 2.
4. A informação contida no relatório de 
estado do solo será utilizada pelas 
autoridades competentes para fins de 
identificação dos sítios contaminados de 
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 
10.°.

Or. de

Justificação

Nas transacções de terrenos, é assegurada suficiente flexibilidade aos Estados-Membros, mas 
também segurança jurídica sobre o estado do solo.

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

Alteração 428
Artigo 12

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

Os Estados-Membros poderão obrigar os
proprietários dos terrenos a notificar à 
autoridade competente as razões referidas 
no artigo 10.º. As disposições da Directiva 
2004/35/CE permanecem inalteradas.

2. O relatório de estado do solo será 
elaborado por um indivíduo ou organismo 
autorizado nomeado pelo Estado-Membro. 
Incluirá, no mínimo, os seguintes 
elementos:
a) O historial do sítio, conforme disponível 
a partir de registos oficiais;
b) Uma análise química que determine os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas no solo, limitada às substâncias 
ligadas à actividade potencialmente 
poluente realizada no sítio;
c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.
3. Os Estados-Membros estabelecerão a 
metodologia necessária para determinar os 
níveis de concentração referidos na alínea 
b) do n.º 2.
4. A informação contida no relatório de 
estado do solo será utilizada pelas 
autoridades competentes para fins de 
identificação dos sítios contaminados de 
acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 
10.°.
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Or. de

Justificação

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do “Relatório do estado do solo” no
caso dos sítios potencialmente contaminados contribui em grande medida para o avultado 
impacto financeiro da proposta de directiva. No caso de semelhantes obrigações, deveriam 
existir, pelo menos, razões para crer na existência de danos reais. (Jeggle) 

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do relatório do estado do solo no 
caso dos sítios potencialmente contaminados no contexto da compra e venda de terrenos 
contribui em grande medida para o avultado impacto financeiro da proposta de directiva e 
não representa uma mais-valia relevante em termos de protecção dos solos. Trata-se de um 
procedimento de direito privado, que não se deverá subordinar a quaisquer disposições de 
direito público. (Weisgerber/Ulmer) 

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do “Relatório do estado do solo” no 
caso dos sítios potencialmente contaminados contribui em grande medida para o avultado 
impacto financeiro da proposta de directiva e não representa uma mais-valia relevante em 
termos de protecção dos solos. Trata-se de um procedimento de direito privado, que não se 
deveria reger por disposições do direito público. Em todo o caso, os relatórios do estado do 
solo deverão limitar-se aos achados existentes. (Schnellhardt)

A institucionalização da obrigação geral de elaboração do “Relatório do estado do solo” no 
caso dos sítios potencialmente contaminados contribui em grande medida para o avultado 
impacto financeiro da proposta de directiva e não representa uma mais-valia relevante em 
termos de protecção dos solos. Existe uma obrigação de notificação que é praticada na 
Alemanha que, no presente contexto, se afigura mais prática e menos burocrática. Na 
estratégia de protecção de solos que acompanha a directiva apenas deveriam figurar 
recomendações com vista à adopção de uma solução de carácter voluntário. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 429
Artigo 12, nº 1

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

1. Quando estiver para venda um sítio onde 
decorra uma actividade potencialmente 
poluente enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-Membros 
assegurarão que o proprietário desse sítio 
apresente uma análise de riscos e/ou um 
relatório do estado do solo ao potencial 
comprador ou lhe permita o acesso para 
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parte na transacção. que este proceda à sua própria análise de 
riscos e/ou relatório do estado do solo. 
Concluída a transacção, a análise de riscos 
e/ou o relatório do estado do solo será 
colocado à disposição da autoridade 
competente referida no artigo 11.°, caso esta 
o solicite com vista ao correcto desempenho 
das suas funções.

Or. en

Justificação

O facto de associar a comunicação das informações contidas no relatório do estado do solo à 
inclusão automática dos sítios num inventário tenderá a desencorajar as transacções. Se a 
obrigação de facultar às autoridades os dados relativos à avaliação do solo estiver associada 
a um pedido de mudança da utilização de um sítio ou aos casos em que a autoridade crê que 
existem riscos significativos para a saúde humana ou o ambiente, os riscos serão melhor 
controlados e geridos de uma forma mais eficaz em termos de custos, sem contudo 
desencorajar as transacções nem a reparação de danos voluntária.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 430
Artigo 12, nº 1

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

1. No caso de um sítio onde decorra uma 
actividade enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-Membros 
assegurarão que o proprietário desse sítio 
apresente um relatório do estado do solo à 
autoridade competente referida no artigo 11º 
e ao potencial comprador ou arrendatário, 
consoante o sítio esteja para venda ou para 
arrendamento, ou caso se registe uma 
alteração na utilização do solo para uma 
utilização mais melindrosa.

Or. en

Justificação

Conhecer o estado de contaminação ou não de um sítio não só é relevante para o potencial 
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comprador como é também do interesse do potencial utilizador. Isso é pertinente, por 
exemplo, quando se arrenda o sítio ou se altera a utilização do solo.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 431
Artigo 12, nº 1

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

1. Quando estiver para venda um sítio onde 
decorra uma actividade potencialmente 
poluente enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-Membros 
assegurarão que esse sítio tenha sido sujeito 
aos procedimentos descritos no artigo 11.º.

Or. fr

Justificação

A aceleração do procedimento de inventário não torna necessário colocar a tónica nas terras 
colocadas à venda; não é necessário prever procedimentos particulares para estas últimas.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 432
Artigo 12, nº 1

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

1. Quando estiver para venda um sítio
contaminado identificado, os Estados-
Membros assegurarão que o proprietário ou 
potencial comprador desse sítio apresente 
um relatório do estado do solo à autoridade 
competente referida no artigo 11.° e à outra 
parte na transacção.



AM\685116PT.doc 63/148 PE 392.343v03-00

PT

transacção.

Or. en

Justificação

Requerer um relatório sobre o estado do solo apenas para sítios contaminados identificados 
evita encargos administrativos suplementares para os proprietários de sítios não 
contaminados. Isso não impede os utilizadores dos solos de levar a cabo avaliações a título 
voluntário ou em cumprimento de políticas ambientais nacionais ou comunitárias em vigor.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 433
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

A legislação vigente nos Estados-Membros permite uma série de transacções imobiliárias 
que não exigem necessariamente um acto formal de venda do sítio em questão. As 
transacções imobiliárias podem ter lugar inclusivamente sem a venda do sítio (por exemplo, 
a aquisição de uma empresa que detenha uma propriedade fundiária). Deverá, por isso,
fazer-se referência ao termo “transacções”. A apresentação do relatório deverá ser uma 
obrigação do proprietário. O proprietário do sítio acede mais facilmente aos dados relativos 
à história do sítio.
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Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 434
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

Requerer um relatório sobre o estado do solo apenas para sítios contaminados identificados 
evita encargos administrativos suplementares para os proprietários de sítios não 
contaminados.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 435
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en
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Justificação

A aquisição de uma propriedade fundiária é apenas uma das formas de transferir um sítio de 
um utilizador para outro. Em muitos casos, o utilizador muda através de um contrato de 
arrendamento e, também neste caso, o novo utilizador deverá, por razões de equidade, ser 
informado sobre o estado dos solos que essa pessoa ou empresa irá utilizar.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 436
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 437
Artigo 12, nº 1

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

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

Or. en

Justificação

Em vários Estados-Membros, a competência para legislar em matéria de solos cabe às 
autoridades regionais e não às nacionais. Considera-se que o Anexo II se limita às 
actividades de risco grave (pontos 1, 2, 8 e 9).

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 438
Artigo 12, nº 1

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

1. No caso de um sítio onde decorra uma
actividade enumerada no Anexo II, ou 
relativamente ao qual existam registos 
oficiais, como os registos nacionais, que 
demonstrem a realização desse tipo de 
actividade no passado, os Estados-Membros 
assegurarão que o proprietário desse sítio 
apresente um relatório do estado do solo à 
autoridade competente referida no artigo 11º 
e ao potencial comprador ou arrendatário 
se:

- o sítio for vendido ou arrendado, ou
- a utilização do solo do sítio passar a ser 
mais melindrosa.

Or. en

Justificação

Conhecer o estado de contaminação ou não de um sítio não só é relevante para o potencial 
comprador como é também do interesse do potencial utilizador. Isso é pertinente, por 
exemplo, quando se arrenda o sítio ou se altera a utilização do solo.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 439
Artigo 12, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)
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Só será concedida uma autorização para 
qualquer alteração proposta à utilização de 
um solo relevante para este número que 
exija uma autorização ao abrigo da 
legislação nacional ou comunitária, se o 
respectivo pedido for acompanhado por 
uma avaliação de risco que tenha em conta 
a alteração de utilização proposta e, se 
exigido, um relatório do estado do solo e se 
a autoridade competente ficar convicta de 
que as condições do sítio se adequam à 
utilização proposta ou virão a ser 
adequadas no caso de as condições ligadas 
à autorização serem aplicadas antes da 
alteração de utilização proposta. A 
autoridade competente deverá, em especial, 
certificar-se de que o sítio não passará a ser 
um sítio contaminado na sequência da 
alteração de utilização.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 12º apresentada por Breyer e outros.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 440
Artigo 12, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Só será concedida autorização para 
qualquer alteração de utilização proposta 
de um sítio que exija uma autorização nos 
termos da legislação de qualquer Estado-
Membro, se o respectivo pedido for 
acompanhado por uma avaliação de risco 
que tenha em conta a alteração de 
utilização proposta e um relatório do estado 
do solo e a autoridade competente ficar 
convicta de que as condições do sítio são 
adequadas para a utilização proposta. As 
autoridades competentes deverão, em 
especial, certificar-se de que o sítio não 
passará a ser um sítio contaminado na 
sequência da alteração de utilização.
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Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 12º apresentada por Prodi.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 441
Artigo 12, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Caso a transacção projectada não tenha 
sido concretizada, os membros, 
especialistas, funcionários e outros agentes 
da autoridade competente ficarão 
obrigados, mesmo depois de terminadas as 
suas funções, a não divulgar qualquer 
informação a terceiros que não sejam parte 
da transacção.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 12º apresentada por Prodi/Andria.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 442
Artigo 12, nº 2

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

Suprimido

a) O historial do sítio, conforme disponível 
a partir de registos oficiais;
b) Uma análise química que determine os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas no solo, limitada às substâncias 
ligadas à actividade potencialmente 
poluente realizada no sítio;
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c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão 
constituem um risco significativo para a 
saúde humana ou o ambiente.

Or. fr

Justificação

Cabe às autoridades nacionais fixar as prioridades deste ou daquele sector industrial, deste 
ou daquele poluente específico em função das condições locais.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Alteração 443
Artigo 12, nº 2, parte introdutória

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

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

Or. en

Justificação

Deverá ser possível aos proprietários levar a cabo as suas próprias análises do solo. No 
entanto, o resultado das análises deverá sempre ser verificado por um terceiro independente. 
(Ouzký)

Assegura-se, assim, que os proprietários e, em especial, os agricultores, com o seu vasto 
conhecimento e experiência, possam proceder às suas próprias análises do solo, as quais são 
depois verificadas pelo organismo competente autorizado. Deste modo, reduz-se a burocracia 
desnecessária, diminuem-se os encargos financeiros e promovem-se as boas práticas entre os 
utilizadores, assegurando simultaneamente uma análise objectiva do relatório de estado do 
solo. (Sturdy)

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 444
Artigo 12, nº 2, alínea a)

a) O historial do sítio, conforme disponível a a) O historial do sítio, conforme disponível a 
partir de registos oficiais, tendo em especial 
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partir de registos oficiais; atenção o estado das águas subterrâneas;

Or. en

Justificação

O estado das águas subterrâneas é essencial no quadro do estado geral dos solos. Para que 
seja disponibilizada toda a informação necessária para uma decisão ponderada, é preciso 
que todos os dados já disponíveis, como os relativos às águas subterrâneas, sejam fornecidos 
pelo proprietário ao potencial comprador.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 445
Artigo 12, nº 2, alínea b)

b) Uma análise química que determine os 
níveis de concentração de substâncias 
perigosas no solo, limitada às substâncias 
ligadas à actividade potencialmente 
poluente realizada no sítio;

b) Os resultados de uma análise ao solo, 
que indique se este deve ou não ser 
considerado um sítio contaminado;

Or. en

Justificação

Os níveis de concentração não constituem por si só um risco; ver alteração ao artigo 2º, nº 2 
bis (novo), apresentada por Brepoels.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 446
Artigo 12, nº 2, alínea c)

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

Suprimida

Or. en

Justificação

Os níveis de concentração não constituem por si só um risco; ver alteração ao artigo 2º, nº 2 
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bis (novo), apresentada por Brepoels.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis e Umberto Guidoni

Alteração 447
Artigo 12, nº 2, alínea c)

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

c) Os níveis de concentração a partir dos 
quais há razões suficientes para crer que as 
substâncias perigosas em questão constituem 
um risco significativo para a saúde humana 
ou o ambiente, tendo em conta a actual ou 
futura utilização aprovada do solo.

Or. en

Justificação

A actual utilização ou a utilização aprovada do solo deverão ser tidas em consideração: os 
padrões de referência de qualidade do solo poderão ser diferentes consoante as diferentes 
utilizações dos solos.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 448
Artigo 12, nº 2, alínea c bis) (nova)

c bis) O risco de perda da biodiversidade do 
solo.

Or. en

Justificação

O estado da biodiversidade do solo, que constitui por si só um ecossistema, representa um 
aspecto significativo da qualidade do solo, uma vez que, entre outros elementos, a 
produtividade do solo depende da biodiversidade.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 449
Artigo 12, nº 2, alínea c bis) (nova)
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c bis) Uma descrição qualitativa e 
indicativa do estado da qualidade húmica e 
da qualidade estrutural do solo;

Or. en

Justificação

Visa-se a inclusão no relatório do estado do solo de uma descrição indicativa da matéria 
orgânica, compactação (estrutura) e salinização, quando pertinente, que possa ajudar a 
melhorar o estado do solo, por exemplo, a capacidade de infiltração de água, inclusivamente 
em aldeias e cidades.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 450
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1 bis) (novo)

Não serão exigidos pormenores exactos da 
transacção proposta, referidos no nº 1, em 
especial os sensíveis do ponto de vista 
comercial.

Or. en

Justificação

As transacções imobiliárias são com frequência altamente sensíveis do ponto de vista 
comercial (ex. ofertas de preços) e sujeitas a confidencialidade. É preciso assegurar que as 
obrigações de informação estipuladas no artigo 12º não originem quaisquer conflitos.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Alteração 451
Artigo 12, nº 3

3. Os Estados-Membros estabelecerão a 
metodologia necessária para determinar os 
níveis de concentração referidos na alínea 
b) do n.º 2.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

Cabe às autoridades nacionais fixar as prioridades deste ou daquele sector industrial, ou 
deste ou daquele poluente específico em função das condições locais. (Grossetête)

Poderá ser suprimido, caso a alínea b) do nº 2 seja substituída (ver alteração ao nº 2 do 
artigo 12º apresentada por Brepoels). (Brepoels)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Jutta Haug - Elisabeth Jeggle 
+ Renate Sommer e Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 452
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos, na medida em que, para fins de 
prevenção de riscos, essa reparação seja 
considerada necessária e proporcional pela 
autoridade competente.

Or. de

Justificação

Importa esclarecer que uma reparação de danos não é necessária em todos os sítios. Além da 
situação de risco específica, importa considerar a proporcionalidade e a utilização 
autorizada do sítio segundo o plano oficial de organização do território. As medidas 
concretas de reparação de danos poderão ser proteladas, na medida em que tal seja 
sustentável do ponto de vista ecológico, se forem combinadas com outras actividades como, 
por exemplo, o desenvolvimento urbano, sob a forma de projectos de construção, e, desse 
modo, ser executadas a custos mais vantajosos. (Weisgerber/Ulmer)

Há que deixar claro na directiva que não é necessária uma reparação de danos em todos os 
sítios contaminados. Se essa reparação for imprescindível, deverão ser ponderadas todas as 
opções de reparação. (Haug) 

Além da situação de risco específica, importa considerar, no contexto da reparação de danos, 
a proporcionalidade e a utilização aprovada do sítio segundo o plano oficial de organização 
do território; é necessária uma maior flexibilidade. (Jeggle) 

Há que deixar claro na directiva que não é necessária uma reparação de danos em todos os 
sítios contaminados. Além da situação de risco específica, importa considerar a 
proporcionalidade e a utilização aprovada do sítio segundo o plano oficial de organização 
do território. As medidas concretas de reparação de danos poderão ser proteladas, na 
medida em que tal seja sustentável do ponto de vista ecológico, se forem combinadas com 
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outras actividades como, por exemplo, o desenvolvimento urbano, sob a forma de projectos 
de construção, por exemplo, e, desse modo, ser executadas a custos mais vantajosos. 
(Sommer/Liese) 

O princípio da proporcionalidade deverá desempenhar um papel preponderante. 
(Hoppenstedt)

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 453
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios, identificados como contaminados
nos termos do n.º 2 do artigo 11.º, sejam 
objecto de reparação dos danos, na medida 
em que ainda não o tenham sido e que, 
para fins de gestão de riscos, a reparação 
seja necessária e proporcional.

Or. de

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 454
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos, de acordo com as prioridades que 
eles próprios estabeleçam ou tenham 
estabelecido para o efeito.

Or. nl

Justificação

Convém deixar claro que são tanto quanto possível os próprios Estados-Membros a 
estabelecer as prioridades e que para tal podem apoiar-se nas políticas já existentes.
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 455
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados identificados de acordo 
com o procedimento definido no artigo 11.º 
ou 12.º sejam objecto de reparação dos 
danos.

Or. en

Justificação

Ver alteração aos artigos 11º e 12º apresentada por Brepoels.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 456
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos. Os Estados-Membros assegurarão 
igualmente que sejam tomadas medidas de 
segurança temporárias e urgentes sempre 
que exista um risco grave de propagação da 
contaminação, ameaçando a saúde 
humana e o ambiente.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 457
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados nos seus territórios 
nacionais sejam objecto de reparação dos 
danos.
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Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 458
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados constantes dos seus 
inventários sejam objecto de reparação dos 
danos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios contaminados desde há longa data
constantes dos seus inventários sejam 
objecto de reparação dos danos.

Or. de

Justificação

Este artigo deverá incidir apenas nas situações de contaminação de solos causadas no 
passado. Os critérios nele mencionados deverão, por conseguinte, ser considerados 
adequados. 

No caso de novas situações de contaminação de solos, deverá aplicar-se uma obrigação 
geral de reparação de danos, baseada nos princípios da precaução, da sustentabilidade, do 
poluidor-pagador e da proporcionalidade, que deverá ser aditada ao artigo 9.º.

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

Alteração 459
Artigo 13, nº 2

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

2. Para fins de reparação de danos, deverão 
ser realizadas acções, de modo a que o sítio 
contaminado, tendo em consideração a sua 
utilização actual e a sua utilização futura 
autorizada, deixe de representar um risco 
para a saúde humana ou o ambiente. Caso 
semelhantes acções sejam irrealizáveis ou 
inaceitáveis, deverão ser empreendidas 
acções alternativas de protecção e 
contenção. Ao decidir sobre o modelo de 
acções de reparação de danos a adoptar, 
poderão ser levados em linha de conta 
processos naturais de redução dos 
contaminantes. Ao optar por acções de 
contenção ou ao levar em linha de conta 
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processos naturais de redução dos 
contaminantes, importa vigiar a evolução 
do risco para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. de

Justificação

Importa esclarecer que uma reparação de danos não é necessária em todos os sítios. Além da 
situação de risco específica, importa considerar a proporcionalidade e a utilização
autorizada do sítio segundo o plano oficial de organização do território. As medidas 
concretas de reparação de danos poderão ser proteladas, na medida em que tal seja 
sustentável do ponto de vista ecológico, se forem combinadas com outras actividades como, 
por exemplo, o desenvolvimento urbano, sob a forma de projectos de construção, e, desse 
modo, ser executadas a custos mais vantajosos. (Weisgerber/Ulmer) 
As acções de protecção e contenção, bem os processos naturais de redução dos 
contaminantes deverão figurar como acções de reparação de danos. (Jeggle) 
Paralelamente às diferentes possibilidades de reparação de danos mencionadas na proposta 
de directiva, importa considerar igualmente outras opções nos modelos de acções. A este 
título, foi reformulado o segundo parágrafo do n.º 1 do artigo 14.º e incorporado 
sistematicamente no artigo 13.º. Quanto à formulação do objectivo da acção de reparação de 
danos, o âmbito de aplicação da directiva relativa à responsabilidade ambiental (Directiva 
2004/35/CE) é transcrito literalmente para a directiva-quadro relativa à protecção dos solos. 
(Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 460
Artigo 13, nº 2

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

2. Para fins de reparação de danos, deverão 
ser realizadas acções, de modo a que o sítio 
contaminado, tendo em consideração a sua 
utilização actual e a sua utilização futura 
autorizada, deixe de representar um risco 
para a saúde humana ou o ambiente. Caso 
semelhantes acções sejam impraticáveis ou 
inaceitáveis, deverão ser empreendidas 
acções alternativas de protecção e 
contenção. Ao decidir sobre o modelo de 
acções de reparação de danos a adoptar, 
poderão ser levados em linha de conta 
processos naturais de redução dos 
contaminantes. Ao optar por acções de 
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contenção ou ao levar em linha de conta 
processos naturais de redução dos 
contaminantes, importa vigiar a evolução 
do risco para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. de

Justificação

Há que deixar claro na directiva que não é necessária uma reparação de danos em todos os 
sítios contaminados. Se essa reparação for imprescindível, importa ponderar todas as opções 
de reparação possíveis.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 461
Artigo 13, nº 2

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

2. A reparação dos danos consistirá em 
acções no solo destinadas à remoção, 
controlo do processo natural de 
biodegradação, contenção, 
encapsulamento, confinamento ou redução 
de contaminantes de modo a que as áreas 
contaminadas, tendo em consideração a sua 
utilização actual ou a sua utilização futura 
aprovada, deixem de representar um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. de

Justificação

Paralelamente às diferentes possibilidades de reparação de danos mencionadas na proposta 
de directiva, importa considerar igualmente outras opções de reparação de danos, tais como, 
por exemplo, acções adequadas de protecção e restrição.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 462
Artigo 13, nº 2

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

acções no solo destinadas à remoção, 
controlo ou confinamento de contaminantes 
ou a sua redução para concentrações 
próximas do zero ou concentrações de 
fundo naturais de modo a que o sítio 
contaminado deixe de representar um risco 
significativo para a saúde humana ou o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Deverão ser utilizadas as melhores tecnologias disponíveis para minimizar os possíveis 
impactos negativos das medidas de reparação dos dados.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 463
Artigo 13, nº 2

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

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

Or. en

Justificação

Necessidade de salientar a ligação entre a fonte, as vias e o receptor, a fim de facilitar a 
avaliação dos riscos.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 464
Artigo 13, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Caso sejam aplicadas acções de 
encapsulamento (retenção) dos 
contaminantes, ou se opte pela recuperação 
natural, a evolução do risco para a saúde 
humana ou o ambiente deverá ser vigiada 
periodicamente.

Or. de

Justificação

Ver justificação à alteração ao nº 2 do artigo 13º apresentada por Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 465
Artigo 13, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros assegurarão que 
sejam utilizadas as melhores técnicas 
disponíveis na reparação dos danos.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 2 do artigo 13º apresentada por Breyer e outros.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 466
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sempre que, nos termos da legislação 
nacional ou comunitária, o poluidor possa 
ser identificado ou responsabilizado pela 
contaminação e seja obrigado a proceder à 
reparação dos dados no sítio contaminado, 
deverá identificar as potenciais medidas de 
reparação dos danos e submetê-las à 
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aprovação das autoridades competentes.
As autoridades competentes decidirão das 
medidas de reparação dos danos a realizar 
tendo em conta os elementos constantes do 
Anexo III, com a cooperação, conforme 
exigido, do operador em causa.

Or. en

Justificação

Estas disposições constam já da directiva relativa à responsabilidade ambiental em termos de 
prevenção e reparação de danos ambientais no que respeita à contaminação de solos 
ocorrida após 2007, sendo necessário assegurar que, no caso dos sítios contaminados antes 
dessa data e sempre que possa ser identificado o responsável pela contaminação, as 
obrigações sejam as mesmas.

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

Alteração 467
Artigo 13, nº 3

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Importa esclarecer que uma reparação de danos não é necessária em todos os sítios. Além da 
situação de risco específica, importa considerar a proporcionalidade e a utilização
autorizada do sítio segundo o plano oficial de organização do território. As medidas 
concretas de reparação de danos poderão ser proteladas, na medida em que tal seja 
sustentável do ponto de vista ecológico, se forem combinadas com outras actividades como, 
por exemplo, o desenvolvimento urbano, sob a forma de projectos de construção, e, desse 
modo, ser executadas a custos mais vantajosos. (Weisgerber/Ulmer) 
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Há que deixar claro na directiva que não é necessária uma reparação de danos em todos os 
sítios contaminados. Se essa reparação for imprescindível, deverão ser ponderadas todas as 
opções de reparação. (Haug) 

A exigência de estabelecimento de esquemas de financiamento nacionais das acções de 
reparação de danos causados por contaminação de longa data poderá influenciar 
negativamente certos esquemas regionais específicos de comprovada eficácia. (Jeggle) 

A exigência de estabelecimento de esquemas de financiamento nacionais das acções de 
reparação de danos causados por contaminação de longa data poderá influenciar 
negativamente certos esquemas regionais específicos de comprovada eficácia. A fim de evitar 
obstáculos decorrentes da legislação comunitária ou da sua transposição para o direito 
nacional, este número deveria ser suprimido. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 468
Artigo 13, nº 3

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

3. Os Estados-Membros criarão mecanismos 
adequados a nível nacional (incluindo, por 
exemplo, fundos, incentivos ao 
investimento, isenções ou bonificações 
fiscais, reembolso de impostos, regimes de 
apoio directo aos preços) para financiar a 
reparação dos danos dos sítios contaminados 
relativamente aos quais, sem prejuízo do 
princípio do poluidor-pagador, o indivíduo 
responsável pela poluição não possa ser 
identificado, não possa ser responsabilizado 
ao abrigo da legislação comunitária ou 
nacional ou não possa ser obrigado a 
assumir os custos da reparação dos danos. 
Com vista a promover a reparação dos 
danos, os Estados-Membros garantirão o 
bom funcionamento desses mecanismos a 
fim de manter a confiança dos investidores 
e atingir os objectivos da presente directiva.

Or. en

Justificação

Uma vez que, na maioria dos casos, o poluidor não é identificável, os mecanismos de 
financiamento são de extrema importância para a consecução dos objectivos da presente 
directiva. Dada a elevada importância deste número, a directiva deveria propor uma lista 
não exaustiva de mecanismos de financiamento e salientar a importância do fomento da 
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confiança dos investidores. A falta de confiança dos investidores será contraproducente para 
a reparação dos danos nos sítios contaminados por outros indivíduos que não os que serão 
considerados os seus poluidores.

Alteração apresentada por Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Alteração 469
Artigo 13, nº 3

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

3. Os Estados-Membros criarão mecanismos 
adequados para financiar a reparação dos 
danos dos sítios contaminados relativamente 
aos quais, sem prejuízo do princípio do 
poluidor-pagador, o indivíduo responsável 
pela poluição não possa ser identificado, não 
possa ser responsabilizado ao abrigo da 
legislação comunitária ou nacional ou não 
possa ser obrigado a assumir os custos da 
reparação dos danos. Os Estados-Membros 
criarão procedimentos para a gestão dos 
casos em que a responsabilidade pelo 
financiamento da reparação de danos (ou 
uma parte da reparação dos danos) deva 
ser transferida de um potencial responsável 
para outro.

Or. en

Justificação

Embora apoiando o conceito de “poluidor-pagador”, é conveniente clarificar as obrigações 
e responsabilidades dos proprietários, operadores e poluidores, caso sejam diferentes. Por 
exemplo, quem deverá ser considerado poluidor num caso em que o proprietário original do 
sítio o tenha vendido, facultando toda a informação ao comprador, com um desconto de 
forma a permitir ao comprador solucionar o problema da contaminação, comprador esse que 
posteriormente expôs seres humanos a químicos perigosos aquando do desenvolvimento do 
sítio? Seria uma injustiça se a responsabilidade continuasse a caber ao proprietário original. 
(Willmott)

Embora apoiando o princípio do “poluidor-pagador”, torna-se necessário um 
esclarecimento adicional no que respeita às obrigações e responsabilidades dos 
proprietários, operadores e poluidores, caso sejam diferentes. (Prodi)
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Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 470
Artigo 13, nº 3

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

3. Os Estados-Membros criarão mecanismos 
adequados à escala nacional para financiar 
a reparação dos danos dos sítios 
contaminados relativamente aos quais, sem 
prejuízo do princípio do poluidor-pagador, o 
indivíduo responsável pela poluição não 
possa ser identificado, não possa ser 
responsabilizado ao abrigo da legislação 
comunitária ou nacional ou não possa ser 
obrigado a assumir os custos da reparação 
dos danos. Deverão ser preservados os 
mecanismos de financiamento existentes 
nos Estados-Membros, na medida em que a 
sua eficácia tenha sido comprovada.

Or. de

Justificação

Deverão ser preservados os mecanismos utilizados pelos Estados-Membros para financiar a 
reparação de danos nos casos em que não seja possível identificar o indivíduo responsável 
pela poluição.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 471
Artigo 13, nº 3

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

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

Or. de
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Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 2 do artigo 13º apresentada por Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 472
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. Para esse efeito, os Estados-Membros 
tomarão medidas destinadas a encorajar o 
desenvolvimento de instrumentos e 
mercados de garantia financeira, incluindo 
mecanismos financeiros no caso de 
insolvência da pessoa responsável pela 
poluição ou de encerramento da respectiva 
actividade.

Or. en

Justificação

Uma das razões que, até hoje, tem prejudicado não só a execução das actividades de 
reparação de danos, mas também o desenvolvimento de uma indústria da reparação de 
danos, é a falta de envolvimento do sector da banca e dos seguros na área do financiamento 
das medidas de reparação dos danos. Tal como previsto na Directiva 2004/35/CE relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, os 
Estados-Membros deverão adoptar medidas para incentivar o recurso a mecanismos de 
garantia financeira a fim de garantir a execução das actividades de reparação de danos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 473
Artigo 13, nº 3 ter (novo)

3 ter. Os Estados-Membros criarão um 
quadro legislativo e regulamentar 
adequado no que respeita aos 
procedimentos de autorização para as 
medidas de reparação de danos, com vista a 
facilitar e agilizar os procedimentos a nível 
administrativo, envolvendo em especial:
- a coordenação entre as diferentes 
entidades administrativas no que respeita 
aos prazos para a recepção e tratamento 
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dos pedidos de autorização relativos à 
reparação de danos,
- a elaboração de possíveis orientações 
técnicas para a reparação de danos e a 
viabilidade de um procedimento de 
planeamento rápido para a reparação de 
danos.

Or. en

Justificação

Uma das razões que, até hoje, tem prejudicado não só a execução das actividades de 
reparação de danos, mas também o desenvolvimento de uma indústria da reparação de 
danos, é a falta de envolvimento do sector da banca e dos seguros no sector do financiamento 
das medidas de reparação dos danos. Tal como previsto na Directiva 2004/35/CE relativa à 
responsabilidade ambiental em termos de prevenção e reparação de danos ambientais, os 
Estados-Membros deverão adoptar medidas para incentivar o recurso a mecanismos de 
garantia financeira a fim de garantir a execução das actividades de reparação de danos.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Alteração 474
Artigo 14

Artigo 14.º Suprimido
Estratégia nacional de reparação dos danos
1. Os Estados-Membros elaborarão, com 
base no inventário e no prazo de sete anos 
a contar [da data da transposição para o 
direito nacional], uma estratégia nacional 
de reparação dos danos que inclua, no 
mínimo, os objectivos de reparação dos 
danos, as prioridades, começando com as 
que constituem um risco significativo para 
a saúde humana, um calendário de 
execução e os fundos atribuídos pelas 
autoridades responsáveis pelas decisões 
orçamentais nos Estados-Membros de 
acordo com os seus procedimentos 
nacionais.
Caso seja utilizado o confinamento ou a 
recuperação natural, a evolução do risco 
para a saúde humana ou para o ambiente 
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será objecto de acompanhamento.
2. A estratégia nacional de reparação dos 
danos estará em aplicação e será tornada 
pública o mais tardar oito anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional]. Essa estratégia será revista, pelo 
menos, de cinco em cinco anos.

Or. de

Justificação

O artigo 14.º deveria ser suprimido na íntegra, porque é possível prescindir de disposições 
que visam uma estratégia nacional de reparação de danos. Poderão considerar-se suficientes 
as disposições nacionais que regulamentam esta matéria e que, de modo formal, 
salvaguardam as acções de reparação de danos. (Jeggle)

É possível prescindir de disposições com vista a uma estratégia nacional de reparação de 
danos. Devido ao carácter individual de cada acção específica, não é possível, na maioria 
dos casos, projectar devidamente (em termos financeiros) no tempo os respectivos objectivos. 
(Weisgerber/Ulmer) 

À luz do princípio da subsidiariedade, a presente directiva deverá prever uma obrigação de 
reparação de danos, deixando ao critério dos Estados-Membros quaisquer decisões que 
ultrapassem esse âmbito.
Especialmente no contexto da reparação de danos causados pela contaminação de solos 
ocorrida no passado, já existem nos Estados-Membros diferentes sistemas especificamente 
orientados para o objectivo em causa e adaptados às especificidades nacionais. 
A introdução, na presente proposta de directiva, de disposições concretas sobre esta matéria 
jamais poderia ter em conta esse aspecto. (Seeber)

Alteração apresentada por Frieda Brepoels + Renate Sommer e Peter Liese + Jutta Haug

Alteração 475
Artigo 14, título

Estratégia nacional de reparação dos danos Estratégia de reparação dos danos

Or. en

Justificação

Em diversos Estados-Membros a competência legislativa em matéria de solos cabe às 
autoridades regionais e não às nacionais. (Brepoels)

É possível prescindir de disposições que visam uma estratégia nacional de reparação de 
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danos. Poderão considerar-se suficientes as disposições nacionais que regulamentam esta 
matéria e que, de modo formal, salvaguardam as acções de reparação de danos. Neste 
contexto, os Estados-Membros deveriam informar, em especial, sobre a sua experiência neste 
domínio e divulgar os modelos adoptados pelas respectivas autoridades para definição das 
prioridades. 

É possível prescindir de disposições que visam uma estratégia nacional de reparação de 
danos. Poderão considerar-se suficientes as disposições nacionais que regulamentam esta 
matéria e que, de modo formal, salvaguardam as acções de reparação de danos. (Haug)

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese + Jutta Haug

Alteração 476
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

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

1. Os Estados-Membros comunicarão, 
mediante um procedimento previsto no 
artigo 17.º, os objectivos de reparação dos 
danos, os procedimentos nacionais ou 
regionais de definição das prioridades em 
matéria de tratamento dos solos, 
começando com as que constituem um risco 
significativo para a saúde humana, bem 
como o seu calendário de execução.

Or. de

Justificação

Ver justificação à alteração ao título do artigo 14º apresentada por Sommer/Liese + Haug.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 477
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

1. Os Estados-Membros elaborarão, com 
base no inventário e no prazo de sete anos a 
contar [da data da transposição para o direito 
nacional], uma estratégia nacional de 
reparação dos danos que inclua, no mínimo, 

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

os objectivos de reparação dos danos, as 
prioridades estabelecidas de acordo com as 
respectivas tradições políticas e 
administrativas, começando pelos locais em 
que se verifica uma situação de degradação 
de solos com impacto transfronteiriço, 
assim como pelos que constituem um risco 
significativo para a saúde humana, um 
calendário de execução e os fundos 
atribuídos pelas autoridades responsáveis 
pelas decisões orçamentais nos Estados-
Membros de acordo com os seus
procedimentos nacionais.

Or. nl

Justificação

Torna clara a necessidade de se atribuir prioridade aos problemas de natureza 
transfronteiriça.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 478
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. en

Justificação

Pode suprimir-se a expressão “com base no inventário”: ver alteração ao nº 2 do artigo 10º.
apresentada por Brepoels. Para além disso, em diversos Estados-Membros estas 
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competências legislativas cabem às autoridades regionais e não às autoridades nacionais. 
Por último, o artigo deverá ser formulado de maneira mais abrangente: embora a saúde 
humana seja reconhecidamente uma prioridade, não é a única.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 479
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

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

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

Or. de

Justificação

O prazo de sete anos para a elaboração de um modelo de avaliação de riscos e de uma 
estratégia de reparação de danos é demasiado curto. Em contrapartida, afigura-se adequado 
um prazo de nove anos.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 480
Artigo 14, nº 1, parágrafo 2

Caso seja utilizado o confinamento ou a 
recuperação natural, a evolução do risco 
para a saúde humana ou para o ambiente 
será objecto de acompanhamento.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 14º apresentada por Haug.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese + Jutta Haug

Alteração 481
Artigo 14, nº 2

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao título do artigo 14º apresentada por Sommer/Liese + Haug.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 482
Artigo 14, nº 2

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

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

Or. de

Justificação

Por forma a garantir a correcta aplicação da estratégia de reparação de danos, só é 
adequado apontar para um prazo de dez anos. Inclusivamente a revisão da estratégia poderá, 
tendo em vista a necessidade de controlar a respectiva aplicação, ser efectuada de dez em dez 
anos.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 483
Artigo 15, nº 2

2. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 do artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE serão aplicáveis à 
preparação, alteração e revisão dos 
programas de medidas sobre zonas de risco 
referidos no artigo 8.º e das estratégias 
nacionais de reparação dos danos referidas 
no artigo 14.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

O objectivo da Comissão consiste em promover uma maior sensibilização do público, tal 
como disposto no n.º 1 do artigo 15.º da proposta de directiva. A participação do público 
deveria, não obstante, limitar-se aos casos previstos na directiva que estabelece a 
participação do público na elaboração de certos planos e programas relativos ao ambiente
(2003/35/CE). Assim sendo, o n.º 2 deve ser suprimido.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 484
Artigo 15, nº 2

2. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 do artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE serão aplicáveis à 
preparação, alteração e revisão dos 
programas de medidas sobre zonas de risco
referidos no artigo 8.º e das estratégias 
nacionais de reparação dos danos referidas 
no artigo 14.º.

2. Os n.ºs 1, 2, 3 e 5 do artigo 2.º da 
Directiva 2003/35/CE serão aplicáveis à 
preparação, alteração e actualização dos 
programas de medidas referidos no artigo 8.º 
e das estratégias nacionais de reparação dos 
danos referidas no artigo 14.º.

Or. de

Alteração apresentada por Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto 
Guidoni

Alteração 485
Artigo 15 bis (novo)



AM\685116PT.doc 93/148 PE 392.343v03-00

PT

Artigo 15.º bis
Cooperação entre Estados-Membros

Sempre que um Estado-Membro esteja 
ciente da probabilidade de uma das suas 
áreas de risco ou sítios contaminados ter 
efeitos negativos para a saúde humana ou 
o ambiente de outro Estado-Membro, ou 
sempre que um Estado-Membro que tenha 
a probabilidade de ser afectado 
significativamente o solicite, o Estado-
Membro em cujo território se situam as 
áreas de risco ou os sítios contaminados 
informará e consultará o outro Estado-
Membro sobre as medidas a tomar para 
prevenir ou reduzir esses efeitos negativos.

Or. en

Justificação

É necessário que exista cooperação entre os Estados-Membros para fazer face à degradação 
dos solos a nível transfronteiriço.

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

Alteração 486
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

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

1. Os Estados-Membros facultarão à 
Comissão, mediante um procedimento 
previsto no artigo 17.º, acesso aos dados, 
dos quais possam ser recolhidas as 
informações previstas nos artigos 5.º, 6.º, 
10.º, 11.º, 11.º bis e 14.º, assim como um 
resumo das iniciativas de sensibilização do 
público adoptadas ao abrigo do artigo 15.º.

Or. de

Justificação

De modo a evitar burocracia desnecessária e encargos administrativos adicionais, deverá 
evitar-se, em todo o caso, uma extensão das obrigações em matéria de documentação, registo 
cartográfico e apresentação de relatórios, já que daí resultam, pontualmente ou de modo 
contínuo, elevados custos em termos de recursos humanos e financeiros para as 
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administrações dos Estados-Membros. 

Os Estados-Membros deveriam poder aplicar o seu próprio sistema de elaboração de 
relatórios e, desse modo, facultar à Comissão o acesso às informações. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle) 

A Comissão deverá ser dotada da faculdade de, mediante um formato de dados uniforme, 
comparar as informações e análises provenientes dos Estados-Membros. (Haug)

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 487
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

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

1. Os Estados-Membros facultarão à 
Comissão, através de um procedimento 
previsto no artigo 17.º, acesso aos dados, 
dos quais possam ser recolhidas as 
informações a seguir indicadas, previstas 
nos artigos 5.º, 6.º, 10.º, 11.º, 11.º bis e 14.º, 
assim como um resumo das iniciativas de 
sensibilização por si tomadas em 
cumprimento do artigo 15.º.

Or. de

Justificação

De modo a evitar burocracia desnecessária e encargos administrativos adicionais, deverá 
evitar-se, em todo o caso, uma extensão das obrigações em matéria de documentação, registo 
cartográfico e apresentação de relatórios, já que daí resultam, pontualmente ou de modo 
contínuo, elevados custos em termos de recursos humanos e financeiros para as
administrações dos Estados-Membros. 

Os Estados-Membros deveriam poder aplicar o seu próprio sistema de elaboração de 
relatórios e, desse modo, facultar à Comissão o acesso às informações.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 488
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

1. Os Estados-Membros apresentarão à 
Comissão as informações a seguir indicadas 
no prazo de oito anos a contar [da data da 

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

transposição para o direito nacional] e, 
posteriormente, de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

Para uma melhor execução da estratégia de reparação de danos e tendo especialmente em 
conta a elaboração dos relatórios, afigura-se razoável um prazo de 10 anos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 489
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

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

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

Or. de

Justificação

As supressões relevantes resultam das propostas de alteração.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 490
Artigo 16, nº 1, parte introdutória

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

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

Or. de
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Justificação

De modo a evitar burocracia desnecessária e encargos administrativos adicionais, deverá 
evitar-se, em todo o caso, uma extensão desproporcional das obrigações em matéria de 
documentação, registo cartográfico e apresentação de relatórios, já que daí resultam, 
pontualmente ou de modo contínuo, elevados custos em termos de recursos humanos e 
financeiros para as administrações dos Estados-Membros. Os recursos humanos e 
financeiros deverão prioritariamente ser colocados à disposição das medidas de prevenção 
de uma degradação da qualidade do solo.

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

Alteração 491
Artigo 16, nº 1, alínea a)

a) Um resumo das iniciativas desenvolvidas 
ao abrigo do artigo 5.º;

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish, Richard Seeber, Renate Sommer e 

Peter Liese

Alteração 492
Artigo 16, nº 1, alínea b)

b) As zonas de risco estabelecidas ao abrigo 
do n.º1 do artigo 6.º;

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco em matéria 
da qualidade do solo, deverá ser substituída pela obrigação de introdução de regras, de 
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âmbito territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos. 

Os encargos administrativos decorrentes da abordagem baseada nas zonas de risco não são 
proporcionais, tendo em conta os próprios interesses dos proprietários dos terrenos em 
preservar os seus solos. Além disso, contrariam o objectivo da resolução do Conselho 
Europeu, de reduzir em 25% os encargos burocráticos até 2012. (van Nistelrooij e outros) 

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco em matéria 
da qualidade do solo, é substituída pela obrigação de introdução de regras, de âmbito 
territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos. (Seeber)

Alteração apresentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis e Umberto Guidoni

Alteração 493
Artigo 16, nº 1, alínea b)

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

b) As zonas de risco estabelecidas ao abrigo 
do nº 1 do artigo 6°, num formato 
consentâneo com a Directiva INSPIRE 
2007/2/CE;

Or. en

Justificação

Uma vez que, quando a CE apresentou a proposta de directiva em apreço, a Directiva 
INSPIRE ainda não tinha sido aprovada, é conveniente fazer-lhe agora uma referência 
directa a fim de apoiar a compatibilidade do formato dos dados.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 494
Artigo 16, nº 1, alínea b)

b) As zonas de risco estabelecidas ao abrigo 
do n.º1 do artigo 6.º;

b) As prioridades no domínio da protecção 
dos solos estabelecidas ao abrigo do n.º1 do 
artigo 6.º;

Or. de

Justificação

Os relatórios apresentados pelos Estados-Membros deverão conter uma descrição das 
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prioridades, à escala regional, em matéria de protecção dos solos. Para um melhor 
intercâmbio de informações e indução de círculos virtuosos de aprendizagem, que garantam 
a melhoria da protecção do solo na Europa, faz sentido dispor de um quadro de referência 
comum. 

Círculos virtuosos de aprendizagem: as acções de comprovada eficácia são descritas no 
Anexo III. Poderão servir de exemplo, sendo adoptadas pelos Estados-Membros, 
aperfeiçoadas através da experiência própria e, posteriormente, reintegradas no Anexo III. 
Semelhante processo conduz a uma harmonização iterativa, numa base voluntária, das 
acções de protecção do solo no seio da União Europeia.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 495
Artigo 16, nº 1, alínea b)

b) As zonas de risco estabelecidas ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 6.º;

b) As zonas estabelecidas ao abrigo do n.º 1 
do artigo 6.º;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish + Renate Sommer e Peter Liese + 

Richard Seeber

Alteração 496
Artigo 16, nº 1, alínea c)

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

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese. 

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Van 
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Nistelrooij e outros. 

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 497
Artigo 16, nº 1, alínea c)

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

c) “Modelos das Melhores Práticas” do 
respectivo programa de medidas, adoptado 
nos termos do artigo 8.º;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange e Neil Parish + Renate Sommer e Peter Liese + 

Richard Seeber

Alteração 498
Artigo 16, nº 1, alínea d)

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

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese. 

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Van 
Nistelrooij e outros. 

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 499
Artigo 16, nº 1, alínea d)

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

d) As medidas adoptadas nos termos do 
artigo 8.º, bem como uma avaliação da 
eficiência das medidas de redução dos riscos 
e de ocorrência de processos de degradação 
do solo;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 500
Artigo 16, nº 1, alínea e)

e) O resultado da identificação realizada 
nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º e o 
inventário dos sítios contaminados 
elaborado nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 10.°;

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese.

Em conformidade com as alterações aos artigos 10.º, 11.º e 14.º, deverão ser suprimidas as 
correspondentes obrigações de apresentação de relatórios. (Seeber) 

Alteração na sequência da supressão do Capítulo III (artigos 9.º a 14.º) (Nassauer)
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 501
Artigo 16, nº 1, alínea e)

(e) O resultado da identificação realizada 
nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º e o 
inventário dos sítios contaminados 
elaborado nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 10.°;

(e) A estratégia para a identificação dos 
sítios contaminados;

Or. en

Justificação

As alterações referem-se à alteração aos artigos 10º e 11º apresentada por Brepoels.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 502
Artigo 16, nº 1, alínea e)

e) O resultado da identificação realizada 
nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º e o 
inventário dos sítios contaminados
elaborado nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 10.°;

e) O sistema de identificação das áreas 
contaminadas elaborado nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 10.°;

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 503
Artigo 16, nº 1, alínea e bis) (nova)

e bis). Uma síntese das iniciativas tomadas 
nos termos do nº 3, alínea a), do artigo 13.º.

Or. en
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Justificação

A Comunidade deverá acompanhar as acções que os Estados-Membros levam a cabo para 
desenvolver instrumentos financeiros que promovam a reparação de danos no caso de a 
pessoa responsável pela poluição não poder ser responsabilizada ou não poder assumir os 
custos da reparação dos danos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 504
Artigo 16, nº 1, alínea e ter) (nova)

e ter) Um relatório sobre as condições 
respeitantes a seguros e outros tipos de 
garantias financeiras que cubram a 
reparação dos danos.

Or. en

Justificação

A Comunidade deverá acompanhar as acções que os Estados-Membros levam a cabo para 
desenvolver instrumentos financeiros que promovam a reparação de danos no caso de a 
pessoa responsável pela poluição não poder ser responsabilizada ou não poder assumir os 
custos da reparação dos danos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 505
Artigo 16, nº 1, alínea e quater) (nova)

e quater) Um relatório sobre as lacunas 
existentes na legislação nacional no que 
respeita à reparação de danos em sítios 
contaminados.

Or. en

Justificação

É necessário identificar a nível nacional quaisquer entraves à concretização da reparação 
dos danos em sítios contaminados.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 506
Artigo 16, nº 1, alínea f)

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

Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Alteração na sequência da supressão do Capítulo III (artigos 9.º a 14.º). (Nassauer)

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 507
Artigo 16, nº 1, alínea f)

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

f) A estratégia de reparação dos danos 
adoptada nos termos do artigo 14º.

Or. en

Justificação

A alteração salienta que em diversos Estados-Membros a competência legislativa em matéria 
de solos cabe às autoridades regionais e não às nacionais.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug 
+ Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer e Peter Liese

Alteração 508
Artigo 16, nº 1, alínea g)

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

Suprimida
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese.

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 509
Artigo 16, nº 1, alínea g)

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

g) Um resumo das iniciativas desenvolvidas 
ao abrigo do artigo 15.º em matéria de 
sensibilização. Os registos cartográficos 
necessários para documentar a informação 
prevista nas alíneas b), c) e e) serão 
elaborados numa escala de 1:500.000.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.

Alteração apresentada por Dorette Corbey e Glenis Willmott

Alteração 510
Artigo 16, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros poderão limitar as 
informações que disponibilizam ao impacto 
transfronteiras da poluição do solo, da 
erosão, da perda de substâncias orgânicas, 
da compactação, da salinização ou dos 
desabamentos de terras. Para além disso, os 
Estados-Membros poderão concentrar os 
seus relatórios sobre o possível valor 
acrescentado que as suas informações 
podem ter para outros Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

Isto impedirá a apresentação de relatórios supérfluos.

Alteração apresentada por Renate Sommer e Peter Liese + Richard Seeber

Alteração 511
Artigo 16, nº 2

2. A informação referida na alínea b) do n.º 
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG).

Suprimido

Or. de

Justificação

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco em matéria 
da qualidade do solo, é substituída pela obrigação de introdução de regras, de âmbito 
territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos. (Sommer/Liese) 

As supressões relevantes resultam das propostas de alteração. (Seeber)

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

Alteração 512
Artigo 16, nº 2

2. A informação referida na alínea b) do n.º 
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG).

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os pormenores das suas regras de 
boas práticas técnicas de aproveitamento de 
solos no prazo de cinco anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional]. Com base nessas regras, a 
Comissão elaborará, dois anos após as 
informações lhe terem sido comunicadas 
pelos Estados Membros, um relatório que 
transmitirá ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.

Or. de



PE 392.343v03-00 106/148 AM\685116PT.doc

PT

Justificação

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco em matéria 
da qualidade do solo, é substituída pela obrigação de introdução de regras, de âmbito
territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos.

Os encargos administrativos decorrentes da abordagem baseada nas zonas de risco não são 
proporcionais, tendo em conta os próprios interesses dos proprietários dos terrenos em 
preservar os seus solos. Além disso, contrariam o objectivo da resolução do Conselho 
Europeu, de reduzir em 25% os encargos burocráticos até 2012.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer e Anja 
Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Alteração 513
Artigo 16, nº 2

2. A informação referida na alínea b) do n.º
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG).

2. Para providenciar a informação referida
no n.º 1, os Estados-Membros poderão 
igualmente recorrer aos seus próprios 
sistemas.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à parte introdutória do nº 1 do artigo 16º apresentada por 
Hoppenstedt, Weisgerber/Ulmer, Jeggle.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 514
Artigo 16, nº 2

2. A informação referida na alínea b) do n.º 
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG).

2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão os pormenores das suas regras de 
boas práticas técnicas de aproveitamento de 
solos no prazo de cinco anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional]. Com base nessas regras, a 
Comissão elaborará, dois anos após as 
informações lhe terem sido comunicadas 
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pelos Estados Membros, um relatório que 
transmitirá ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 515
Artigo 16, nº 2

2. A informação referida na alínea b) do n.º 
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG).

2. A informação referida na alínea b) do n.º 
1 será acompanhada por metadados e 
disponibilizada sob a forma de dados 
documentados georreferenciados num 
formato digital que possa ser lido por um 
sistema de informação geográfica (SIG), em 
conformidade com a Directiva 2007/2/CE 
(INSPIRE).

Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 516
Artigo 16, nº 2 bis (novo)

2 bis. Relativamente ao artigo 16.º, deverão 
ser avaliadas e transmitidas as medidas e os 
programas de medidas. Em caso de êxito, 
esses elementos poderão ser aditados ao 
Anexo III como “Modelos das Melhores 
Práticas”.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea b) do nº 1 do artigo 16º apresentada por Seeber.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 517
Artigo 17

Artigo 17.º Suprimido
Intercâmbio de informações

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e 
as partes interessadas sobre a identificação 
das zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e 
sobre metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

Or. de

Justificação

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco em matéria 
da qualidade do solo, é substituída pela obrigação de introdução de regras, de âmbito 
territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 518
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e 
sobre metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações e a coordenação entre os 
Estados-Membros e as partes interessadas 
sobre:

a) melhores práticas na preservação e 
melhoria das funções do solo para 
funcionar como uma reserva de carbono, 
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ao abrigo do artigo 3º;
b) a identificação de solos valiosos e das 
melhores práticas para proteger, preservar 
e melhorar as suas características e 
funções, ao abrigo do nº 1, alínea a), do 
artigo 4º;
c) códigos de boas práticas, ao abrigo do nº 
1, alínea b), do artigo 4º, incluindo as 
melhores práticas para impedir e combater 
a erosão, a diminuição da matéria 
orgânica, a compactação, a salinização, os 
desabamentos de terras, os efeitos adversos 
das alterações climáticas, a desertificação e 
a perda de biodiversidade resultantes dos 
processos de degradação do solo;
d) os códigos de boas práticas para a 
impermeabilização, ao abrigo do artigo 5º;
e) a identificação das zonas prioritárias ao 
abrigo do artigo 6.°;
f) metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios poluídos actualmente 
em utilização ou em desenvolvimento;

g) informações científicas sobre protecção 
do solo retiradas, inter alia, do Sétimo 
Programa-Quadro e dos programas 
subsequentes.

Or. en

Justificação

Deverá ser atribuído à plataforma para o intercâmbio de informações um papel mais amplo e 
mais central do que o que lhe é conferido na proposta da Comissão. A presente alteração 
substitui a alteração 82 do projecto de relatório, mas adita as palavras "e a coordenação" no 
primeiro parágrafo, a fim de tornar claro que esta plataforma também deverá ter um papel 
de coordenação.

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

Alteração 519
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 1. No prazo de um ano a contar [da data de 
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entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e 
sobre metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre as informações ao 
abrigo do artigo 16° e sobre metodologias 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento, bem como sobre a sua 
experiência na prevenção de uma 
degradação da qualidade do solo e na 
gestão de situações de contaminação do 
solo.

Or. de

Justificação

Ao instituir uma plataforma destinada ao intercâmbio da informação, deveria ser facilitado 
um acesso alargado à plataforma e um envolvimento activo de todos os grupos relevantes. 
Nesse contexto, convirá optar por uma abordagem pragmática, tendo em conta os sistemas 
existentes nos Estados-Membros e a compatibilidade com os sistemas de informação 
nacionais, uma vez que nem todos os sistemas nacionais se regem pelas disposições da 
Directiva 2007/2/CE, que estabelece uma infra-estrutura de informação geográfica na 
Comunidade Europeia (INSPIRE). (Weisgerber/Ulmer) 

O estabelecimento de uma plataforma destinada ao intercâmbio de informações constitui 
uma proposta central em prol do melhoramento da qualidade dos solos na Comunidade, 
passível de promover a transferência de conhecimentos e o desenvolvimento de sinergias. 
(Jeggle)

A transferência de conhecimentos no seio da Comunidade Europeia constitui um dos 
principais objectivos da presente directiva. Um amplo acesso a esta plataforma permite 
fomentar em grande medida o intercâmbio das melhores práticas. (Haug)

O estabelecimento de uma plataforma destinada ao intercâmbio de informações constitui 
uma proposta central em prol do melhoramento da qualidade dos solos na Comunidade, 
passível de promover a transferência de conhecimentos e o desenvolvimento de sinergias. 
Deveria ser facilitado um amplo acesso a esta plataforma e um envolvimento activo de todos 
os grupos relevantes que dispõem de conhecimentos técnicos e de métodos de intervenção 
exemplares no que se refere a uma protecção adequada do solo, bem como de uma longa 
experiência neste domínio. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Vittorio Prodi e Alfonso Andria

Alteração 520
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de No prazo de um ano a contar [da data de 
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entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento. A Comissão elaborará, 
em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
nº 3 do artigo 19.º, orientações sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados.

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, as orientações sobre metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados variam de região para região (e mesmo de município 
para município). Além de criar incerteza para os investidores em actividades de reparação 
dos danos, isto é por vezes causa de longos litígios e – por consequência – de demoras nas 
actividades de reparação. As demoras nas actividades de reparação dos danos põem em risco 
a saúde humana e o ambiente. Por isso, e também com vista a criar igualdade de condições a 
nível da UE para a identificação e a reparação de sítios contaminados, é importante elaborar 
o mais depressa possível – a nível da UE – orientações sobre metodologias de avaliação dos 
riscos relativamente a sítios contaminados.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 521
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros, as 
autoridades regionais e locais e as partes 
interessadas sobre a identificação das zonas 
de risco ao abrigo do artigo 6.°, de acordo 
com os princípios da Directiva 2007/2/CE
que estabelece uma infra-estrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (INSPIRE), e sobre metodologias 
de avaliação dos riscos relativamente a sítios 
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contaminados actualmente em utilização ou 
em desenvolvimento.

Or. en

Justificação

É necessário integrar os instrumentos existentes promovidos pela UE para informação 
geográfica.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 522
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias para retirar os valores de 
referência e metodologias de avaliação dos 
riscos relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Esta plataforma também deve ser utilizada para discutir a adequação e o potencial de 
harmonização das metodologias para retirar valores de referência.

Alteração apresentada por Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis e Umberto Guidoni

Alteração 523
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.°, sobre 
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metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

os mecanismos referidos no nº 3 do artigo 
13º para financiar a reparação dos danos 
dos sítios contaminados e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

Visto que será muito importante e difícil executar o disposto na directiva, será muito útil 
estabelecer um intercâmbio de informações sobre ela.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 524
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.°, sobre 
experiências em matéria de identificação de 
actividades que tenham um elevado 
potencial para provocar contaminação do 
solo ou que a tenham provocado, sobre 
melhores práticas para investigação do solo 
e reparação dos danos no solo e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados 
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

Or. en

Justificação

O intercâmbio de conhecimentos deverá englobar todos os instrumentos.
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Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 525
Artigo 17

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas de risco ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios contaminados
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

No prazo de um ano a contar [da data de 
entrada em vigor], a Comissão criará uma 
plataforma para o intercâmbio de 
informações entre os Estados-Membros e as 
partes interessadas sobre a identificação das 
zonas ao abrigo do artigo 6.° e sobre 
metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a áreas contaminadas
actualmente em utilização ou em 
desenvolvimento.

Or. de

Justificação

O estabelecimento de uma plataforma destinada ao intercâmbio de informações constitui 
uma proposta central em prol do melhoramento da qualidade dos solos na Comunidade, 
passível de promover a transferência de conhecimentos e o desenvolvimento de sinergias. 
Deveria ser facilitado um amplo acesso a esta plataforma e um envolvimento activo de todos 
os grupos relevantes que dispõem de conhecimentos técnicos e de métodos de intervenção 
exemplares no que se refere a uma protecção adequada do solo, bem como de uma longa 
experiência neste domínio.

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

Alteração 526
Artigo 17, nº 1 bis (novo)

1 bis. Ao estabelecer a plataforma, a 
Comissão terá em consideração os sistemas 
existentes nos Estados-Membros e zelará 
pela compatibilidade com os sistemas de 
informação nacionais. As disposições da 
Directiva 2007/2/CE permanecem 
inalteradas. Os Estados-Membros 
auxiliarão a Comissão no referente à 
qualidade dos dados e metadados, assim 
como relativamente à utilização de dados 
históricos.
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 17º apresentada por Weisgerber/Ulmer.

Ao estabelecer uma plataforma para este efeito, convirá optar por uma abordagem 
pragmática, tendo em conta os sistemas existentes nos Estados-Membros. (Jeggle)

Ver justificação da alteração ao artigo 17º apresentada por Sommer/Liese.

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

Alteração 527
Artigo 17, nº 1 ter (novo)

1 ter. Sempre que, com base no intercâmbio 
de informações referido no n.º 1, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo nos termos do artigo 11.º bis, ou de 
adaptação da directiva ao progresso técnico 
e científico, a Comissão apresentará, nos 
termos do artigo 251.º do Tratado CE, uma 
proposta de critérios comuns para a 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo, ou relativa às adaptações necessárias.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 17º apresentada por Weisgerber/Ulmer.

Para uma melhor sistematização, é preferível inscrever no artigo 17.º a abordagem prevista 
no artigo 18.º. (Jeggle)

Ver justificação da alteração ao artigo 17º apresentada por Sommer/Liese.

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

Alteração 528
Artigo 17 bis (novo)
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Artigo 17.º bis
Financiamento de medidas

Quaisquer medidas que os Estados-
Membros devam adoptar ao abrigo da 
presente directiva não serão financiadas 
nem co-financiadas pela Comunidade.

Or. de

Justificação

Uma vez que os solos são propriedade de entidades privadas ou públicas e constituem, na sua 
essência, bens imóveis, não é correcto invalidar o princípio do poluidor-pagador através da 
concessão de verbas provenientes do orçamento comunitário. Além disso, a alteração visa 
evitar que sejam prejudicados aqueles Estados-Membros que, no passado, empreenderam 
consideráveis esforços financeiros e administrativos para preservar ou recuperar as funções 
do solo definidas no artigo 1.º ou que já repararam em grande medida os danos presentes em 
solos contaminados.

Alteração apresentada por Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Alteração 529
Artigo 17 bis (novo)

Artigo 17.º bis
Solidariedade em resposta a problemas 

relacionados com as alterações climáticas
As causas de problemas do solo, tais como 
a erosão, incêndios florestais, 
desertificação, seca e salinização, podem 
estar relacionadas, pelo menos em parte, 
com as alterações climáticas. Para resolver 
os problemas que afectam o solo e estão 
relacionados com as alterações climáticas, 
tem de haver solidariedade. Por isso, a 
Comissão explorará, antes de 1 de Julho de 
2008, as possibilidades práticas de um 
mecanismo de solidariedade, o qual 
incluirá um orçamento e um caderno de 
especificações das condições em que os 
Estados-Membros podem recorrer a este 
mecanismo.

Or. en
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Justificação

É evidente que o aquecimento global é um problema global. As alterações climáticas poderão 
não afectar todos os Estados-Membros na mesma medida. O solo poderá ser afectado pelas 
alterações climáticas. A adaptação a estas alterações pode ser dispendiosa, sendo por isso 
necessária a solidariedade.

Alteração apresentada por Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle

Alteração 530
Artigo 18

Artigo 18.º Suprimido
Aplicação e adaptação ao progresso técnico
1. Em conformidade com o procedimento 
de regulamentação com controlo referido 
no n.° 3 do artigo 19.°, a Comissão pode 
adaptar o Anexo I ao progresso técnico e 
científico.
2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo, a Comissão adoptará critérios comuns 
para a avaliação dos riscos de 
contaminação do solo de acordo com o 
procedimento regulamentar com controlo 
referido no n.º 3 do artigo 19.º.
3. No prazo de quatro anos a contar [da 
data de entrada em vigor], a Comissão 
adoptará, de acordo com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
19.º, as disposições necessárias sobre a 
qualidade dos dados e metadados, a 
utilização dos dados históricos, os métodos, 
o acesso e os formatos de intercâmbio de 
dados para fins de execução das 
disposições do artigo 16°.

Or. de
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Justificação

Na elaboração dos requisitos a inscrever na directiva da UE, nomeadamente, os relativos à 
definição dos critérios para uma avaliação dos riscos nos casos de contaminação do solo, 
conviria optar por um procedimento que tenha em devida conta os interesses de todos os 
grupos implicados (partes interessadas) e que garanta uma participação satisfatória. O 
mandato conferido à Comissão, nos termos do n.º 3, para que adopte disposições de 
aplicação relativas aos conteúdos dos dados e respectivo intercâmbio, é dispensável.
(Sommer/Liese)

Em termos de conteúdo, seria preferível inscrever estas disposições no artigo 17.º (ver 
proposta de alteração ao artigo 17.º). 

A elaboração dos requisitos concretos a inscrever na directiva da UE, nomeadamente, os 
relativos à definição dos critérios para uma avaliação dos riscos nos casos de contaminação 
do solo, não deveria incumbir a um comité na acepção da Decisão 1999/468/CE 
(Comitologia). 

O mandato contido no n.º 3 é transferido para o artigo 17.º. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

As alterações ao Anexo I não são exclusivamente de carácter técnico, mas revestem-se de 
extrema relevância em termos políticos e económicos para as entidades responsáveis pela 
execução das disposições propostas e requerem, nessa medida, a participação impreterível 
do Parlamento Europeu. Atribuir ao Parlamento Europeu apenas um direito de veto nos 
termos da Decisão de 1999/468/CE (Comitologia) seria, por conseguinte, insuficiente. 
(Nassauer)

Alteração apresentada por Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 531
Artigo 18, nº 1

1. Em conformidade com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.° 
3 do artigo 19.°, a Comissão pode adaptar o 
Anexo I ao progresso técnico e científico.

Suprimido

Or. de

Justificação

Quaisquer alterações de elementos essenciais da directiva deverão ser introduzidas através 
do procedimento de co-decisão e não do procedimento de comitologia. (Seeber) 

O procedimento de comitologia é inadequado. Neste contexto, deveria aplicar-se o 
procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado CE. (Hoppenstedt)
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Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 532
Artigo 18, nº 1

1. Em conformidade com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.° 
3 do artigo 19.°, a Comissão pode adaptar o 
Anexo I ao progresso técnico e científico.

1. Ao estabelecer a plataforma de 
informação, a Comissão terá em 
consideração os sistemas existentes nos 
Estados-Membros e zelará pela 
compatibilidade com os sistemas de 
informação nacionais. As disposições da 
Directiva 2007/2/CE permanecem 
inalteradas. Os Estados-Membros 
auxiliarão a Comissão no referente à 
qualidade dos dados e metadados, assim 
como relativamente à utilização de dados 
históricos.

Or. de

Justificação

No estabelecimento da plataforma de informação, interessa optar por uma abordagem 
pragmática.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 533
Artigo 18, nº 1

1. Em conformidade com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.° 3 
do artigo 19.°, a Comissão pode adaptar o 
Anexo I ao progresso técnico e científico.

1. Em conformidade com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.° 3 
do artigo 19.°, a Comissão pode adaptar o 
Anexo III ao progresso técnico e científico.

Or. de

Justificação

As alterações ao Anexo I poderão, conforme as circunstâncias, resultar numa alteração do 
conteúdo da directiva. Tal poderá conduzir a uma nova concentração de obrigações em 
matéria de levantamento, registos cartográficos e apresentação de análises que poderá 
atrasar os trabalhos de protecção do solo. A adaptação dos “Modelos das Melhores 
Práticas” ao estado actual da ciência e da técnica promove o progresso no domínio da 
protecção dos solos.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 534
Artigo 18, nº 2

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo, a Comissão adoptará critérios comuns 
para a avaliação dos riscos de 
contaminação do solo de acordo com o 
procedimento regulamentar com controlo 
referido no n.º 3 do artigo 19º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 18º apresentada por Seeber.

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 535
Artigo 18, nº 2

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de avaliação 
dos riscos de contaminação do solo, a 
Comissão adoptará critérios comuns para a 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo de acordo com o procedimento 
regulamentar com controlo referido no n.º 
3 do artigo 19º.

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no n.º 1, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de avaliação 
dos riscos de contaminação do solo nos
termos do artigo 11.º bis, ou de adaptação da 
directiva ao progresso técnico e científico, a 
Comissão apresentará, nos termos do artigo 
251.º do Tratado CE, uma proposta de
critérios comuns para a avaliação dos riscos 
de contaminação do solo, ou relativa às 
adaptações necessárias.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 18º apresentada por Haug.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Alteração 536
Artigo 18, nº 2

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de
harmonização das metodologias de 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo, a Comissão adoptará critérios comuns 
para a avaliação dos riscos de contaminação 
do solo de acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no n.º 
3 do artigo 19.º.

2. O mais tardar [cinco anos após a entrada 
em vigor da directiva], com base no 
intercâmbio de informações referido no 
artigo 17.°, a Comissão adoptará uma 
metodologia comum para a identificação 
das zonas de risco e critérios comuns para a 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo e para retirar valores de referência de 
acordo com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no n.º 
3 do artigo 19.º.

Or. en

Justificação

Tem de ser adoptado um procedimento transparente, democrático e eficaz no qual participem
todas as partes interessadas.

Alteração apresentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 537
Artigo 18, nº 2

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de avaliação 
dos riscos de contaminação do solo, a 
Comissão adoptará critérios comuns para a 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo de acordo com o procedimento
regulamentar com controlo referido no n.º
3 do artigo 19.º.

2. Sempre que, com base no intercâmbio de 
informações referido no artigo 17.°, seja 
identificada uma necessidade de 
harmonização das metodologias de avaliação 
dos riscos de contaminação do solo, a 
Comissão proporá critérios comuns para a 
avaliação dos riscos de contaminação do 
solo de acordo com o artigo 251.º do 
Tratado CE.

Or. de

Justificação

A adopção de metodologias comuns de avaliação dos riscos de contaminação dos solos tem 
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repercussões significativas a nível do âmbito de aplicação da legislação europeia em matéria 
de protecção do solo. Nesse sentido, o procedimento de comitologia afigura-se inadequado. 
Deveria aplicar-se o procedimento previsto no artigo 251.º do Tratado CE.

Alteração apresentada por Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 538
Artigo 18, nº 3

3. No prazo de quatro anos a contar [da 
data de entrada em vigor], a Comissão 
adoptará, de acordo com o procedimento de 
regulamentação referido no n.º 2 do artigo 
19.º, as disposições necessárias sobre a 
qualidade dos dados e metadados, a 
utilização dos dados históricos, os métodos, 
o acesso e os formatos de intercâmbio de 
dados para fins de execução das 
disposições do artigo 16.°.

Suprimido

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 18º apresentada por Seeber.

Ver justificação da alteração ao nº 1 do artigo 18º apresentada por Haug.

Para a recolha de informação nos termos do n.º 3, os Estados-Membros deverão poder 
recorrer também aos seus próprios sistemas. (Hoppenstedt)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 539
Artigo 18 bis (novo)

Artigo 18.º bis
Disposição transitória

As disposições da presente directiva não se 
aplicam a áreas
a) nas quais antes de [data da entrada em 
vigor da directiva] já tenham sido 
efectuadas e concluídas medidas de 
reparação de danos em articulação com as 
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autoridades competentes;
b) para as quais antes de [data de entrada 
em vigor da directiva] as autoridades já 
tenham deliberado a realização de medidas 
de reparação de danos.

Or. de

Justificação

As entidades que já tenham procedido à reparação de danos têm um legítimo interesse em 
não serem de novo chamadas à responsabilidade. Por forma a veicular segurança jurídica 
em relação a medidas de reparação de danos já concluídas e a garantir a protecção da 
confiança, a directiva deve conter uma disposição que limite no tempo o seu âmbito de 
aplicação.

Alteração apresentada por Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Alteração 540
Artigo 19

Artigo 19.º Suprimido
Comitologia

1. A Comissão será assistida por um 
Comité, a seguir designado o “Comité”.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo em 
conta o disposto no seu artigo 8.º.
O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses.
3. Sempre que se remeta para o presente 
número, são aplicáveis os n.ºs 1 a 4 do 
artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE.
4. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno.

Or. de

Justificação

As alterações à presente directiva não são exclusivamente de carácter técnico, mas revestem-
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se de extrema relevância em termos políticos e económicos para as entidades responsáveis 
pela execução das disposições propostas e requerem, nessa medida, a participação 
impreterível do Parlamento Europeu. Atribuir ao Parlamento Europeu apenas um direito de 
veto nos termos da Decisão 1999/468/CE (Comitologia) seria, por conseguinte, insuficiente. 
(Nassauer) 

Alteração na sequência da alteração ao artigo 18.º. (Hoppenstedt)

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 541
Artigo 19, nº 4

4. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno.

4. O Comité adoptará o seu regulamento 
interno. Nele se atribuirá às partes 
interessadas o direito de participar nos 
debates do Comité.

Or. de

Justificação

É importante estabelecer um procedimento transparente, democrático e conforme com a 
prática vigente no qual participem todas as partes interessadas.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 542
Artigo 19, nº 4 bis (novo)

4 bis. O Comité consultará, previamente às 
suas decisões, os representantes da 
economia e as associações ambientalistas.

Or. de

Justificação

É importante estabelecer um procedimento transparente, democrático e conforme com a 
prática vigente no qual participem todas as partes interessadas.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Renate 
Sommer e Peter Liese

Alteração 543
Artigo 20, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão publicará um primeiro 
relatório de avaliação sobre a aplicação da 
presente directiva no prazo de dois anos 
após a recepção dos programas de medidas 
e das estratégias nacionais de reparação 
dos danos.

1. A Comissão publicará um primeiro 
relatório de avaliação sobre a aplicação da 
presente directiva no prazo de três anos após 
o estabelecimento da plataforma de 
informação prevista no artigo 17.º.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações anteriores. 

Publicar o primeiro relatório após três anos afigura-se suficiente. (Jeggle + Sommer/Liese) 

Adaptação às alterações ao artigo 17.º. 

Publicar o primeiro relatório após três anos afigura-se suficiente. (Weisgerber/Ulmer)

Alteração apresentada por Jutta Haug

Alteração 544
Artigo 20, nº 1, parágrafo 1

1. A Comissão publicará um primeiro 
relatório de avaliação sobre a aplicação da 
presente directiva no prazo de dois anos 
após a recepção dos programas de medidas
e das estratégias nacionais de reparação 
dos danos.

1. A Comissão publicará um primeiro 
relatório de avaliação sobre a aplicação da 
presente directiva no prazo de dois anos 
após o estabelecimento da plataforma de 
informação prevista no artigo 17.º.

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações aos artigos 16.º, 17.º e 18.º.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle + Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Renate 
Sommer e Peter Liese + Jutta Haug

Alteração 545
Artigo 20, nº 2

2. Os relatórios previstos no n.º 1 incluirão 
uma revisão dos progressos verificados na 
aplicação da presente directiva com base 
em avaliações efectuadas pela Comissão ao 
abrigo do artigo 16.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Adaptação às alterações anteriores. 

Publicar o primeiro relatório após três anos afigura-se suficiente. (Jeggle + Sommer/Liese) 

Adaptação às alterações ao artigo 17.º. 

Publicar o primeiro relatório após três anos afigura-se suficiente. (Weisgerber/Ulmer) 

Adaptação às alterações aos artigos 16.º, 17.º e 18.º. (Haug)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 546
Artigo 20 bis (novo)

Artigo 20.º bis
Quaisquer medidas que os Estados-
Membros devam adoptar ao abrigo da 
presente directiva não serão financiadas 
nem co-financiadas pela Comunidade.

Or. de

Justificação

Uma vez que os solos são propriedade de entidades privadas ou públicas e constituem, na sua 
essência, bens imóveis, não é correcto invalidar o princípio do poluidor-pagador através da 
concessão de verbas provenientes do orçamento comunitário. O financiamento de medidas de 
carácter voluntário, ou de medidas da competência dos Estados-Membros, permanece 
possível segundo este artigo, mediante o recurso, por exemplo, às verbas dos fundos 
estruturais.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 547
Artigo 21

Revisão Proposta relativa aos resíduos biológicos e
revisão

O mais tardar [um ano após a entrada em 
vigor da presente directiva], a Comissão 
apresentará uma proposta de directiva 
relativa aos resíduos biológicos, a fim de 
estabelecer normas de qualidade para a 
utilização de resíduos biológicos como 
correctores de solos.

A Comissão procederá à revisão da presente 
directiva o mais tardar [15 anos após a data 
da sua entrada em vigor] e, se for caso disso, 
proporá as alterações necessárias.

A Comissão procederá à revisão da presente 
directiva o mais tardar [15 anos após a data 
da sua entrada em vigor] e, se for caso disso, 
proporá as alterações necessárias.

Or. en

Justificação

É necessária uma directiva sobre resíduos biológicos para desviar os resíduos biológicos da 
deposição em aterros e da incineração, por forma a assegurar uma utilização mais eficaz dos
mesmos como correctores de solos para aumentar o seu conteúdo de matéria orgânica.

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

Alteração 548
Artigo 22

Os Estados-Membros determinarão as regras 
relativas a sanções aplicáveis às infracções 
às disposições nacionais adoptadas ao abrigo 
da presente directiva e tomarão todas as 
medidas necessárias para assegurar a 
aplicação das mesmas. As sanções previstas 
devem ser eficazes, proporcionais e 
dissuasivas. Os Estados-Membros 
notificarão a Comissão dessas disposições o 
mais tardar até à data indicada no artigo 24.º 
e notificá-la-ão sem demora de quaisquer 

Os Estados-Membros determinarão as regras 
relativas a sanções aplicáveis às infracções 
às disposições nacionais adoptadas ao abrigo 
dos capítulos I e III da presente directiva e 
tomarão todas as medidas necessárias para 
assegurar a aplicação das mesmas. As 
sanções previstas devem ser eficazes, 
proporcionais e dissuasivas. Os Estados-
Membros notificarão a Comissão dessas 
disposições o mais tardar até à data indicada 
no artigo 24.º e notificá-la-ão sem demora de 
quaisquer alterações subsequentes que as 
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alterações subsequentes que as afectem. afectem.

Or. de

Justificação

Não é necessária a aplicação de sanções especiais no caso de incumprimento das disposições 
do Capítulo II por parte de proprietários e usufruidores de terrenos. A aplicação de sanções 
às infracções às disposições dos capítulos I e III, em especial, dos artigos 4.º e 9.º é suficiente 
no caso de um aproveitamento dos solos incompatível com os interesses da protecção do 
meio ambiente. Para o sector agrícola já é previsto, no quadro da reforma da PAC, um 
sistema razoável de controlo e aplicação de sanções.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 549
Artigo 23

Artigo 23.º Suprimido
Alteração da Directiva 2004/35/CE

No artigo 6.º da Directiva 2004/35/CE, o n.º 
3 passa a ter a seguinte redacção:
“3. A autoridade competente exigirá que as 
medidas de reparação sejam tomadas pelo 
operador. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 
do artigo 13.º da Directiva xx/xx/xx, se o 
operador não cumprir as obrigações 
previstas no n.º 1 ou nas alíneas b), c) ou d) 
do n.º 2 do presente artigo, não puder ser 
identificado ou não for obrigado a assumir 
os custos ao abrigo da presente directiva, 
essas medidas podem ser tomadas pela 
própria autoridade competente.”

Or. de

Justificação

Não é possível estimar os encargos financeiros dos poderes públicos através desta 
disposição. Deveriam continuar a ser os Estados-Membros a decidir em que medida irão (ou 
poderão) reparar semelhantes danos no ambiente.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 550
ARTIGO 23

Artigo 6, nº 3 (Directiva 2004/35/CE)

3. A autoridade competente exigirá que as 
medidas de reparação sejam tomadas pelo 
operador. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 
do artigo 13.º da Directiva xx/xx/xx, se o 
operador não cumprir as obrigações 
previstas no n.º 1 ou nas alíneas b), c) ou d) 
do n.º 2 do presente artigo, não puder ser 
identificado ou não for obrigado a assumir 
os custos ao abrigo da presente directiva, 
essas medidas podem ser tomadas pela 
própria autoridade competente.

3. A autoridade competente exigirá que as 
medidas de reparação sejam tomadas pelo 
operador. Sem prejuízo do disposto no n.º 1 
do artigo 13.º da Directiva xx/xx/xx, se o 
operador não cumprir as obrigações 
previstas no n.º 1 ou nas alíneas b), c) ou d) 
do n.º 2 do presente artigo, não puder ser 
identificado ou não for obrigado a assumir 
os custos ao abrigo da presente directiva, 
essas medidas podem ser tomadas pela 
própria autoridade competente, como 
medida de último recurso.

Or. en

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

Alteração 551
Artigo 24, nº 1, parágrafo 2 bis (novo)

Caso permaneçam em vigor e inalteradas 
as disposições nacionais já existentes, é 
suficiente a notificação da conformidade.

Or. de

Justificação

Na óptica da Comissão, é desnecessário adaptar ao conteúdo da directiva certos 
instrumentos regulamentares em vigor nos Estados-Membros, uma vez que estabelecem uma 
norma que proporciona um nível de protecção igual ou superior, sendo compatíveis com as 
disposições da directiva. Por esse motivo, é dispensável uma nova comunicação formal 
desses instrumentos fazendo referência à presente directiva, sendo suficiente a notificação 
formal da respectiva conformidade. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Na óptica da Comissão, é desnecessário adaptar ao conteúdo da directiva certos 
instrumentos regulamentares em vigor nos Estados-Membros, uma vez que estabelecem uma 
norma que proporciona um nível de protecção igual ou superior, sendo compatíveis com as 
disposições da directiva. (Haug)
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Alteração apresentada por Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther 
De Lange e Neil Parish + Renate Sommer e Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Alteração 552
Anexo I

Anexo I Suprimido

Or. de

Justificação

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco de 
contaminação do solo, é substituída pela obrigação de introdução de regras, de âmbito 
territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos. (Seeber) 

Nos Estados-Membros e nas regiões, os critérios referidos não têm cobertura territorial. 
Uma vez que, de qualquer modo, os critérios e padrões de referência são completamente 
inadequados para a perspectivada identificação das zonas de risco constante na proposta de 
directiva original, eles deverão ser rejeitados na totalidade. (Ulmer + Jeggle) 

A abordagem referida nos artigos 6.º a 8.º e no Anexo I, relativa às zonas de risco de 
contaminação do solo, deverá ser substituída pela obrigação de introdução de regras, de 
âmbito territorial, relativas à instituição de boas práticas no plano técnico em matéria de 
aproveitamento dos solos. 

Os encargos administrativos decorrentes da abordagem baseada nas zonas de risco não são 
proporcionais, tendo em conta os próprios interesses dos proprietários das terras em 
preservar os seus solos. Além disso, contrariam o objectivo da resolução do Conselho 
Europeu, de reduzir em 25% os encargos burocráticos até 2012. (Van Nistelrooij e outros) 

As disposições do Capítulo II não contemplam as contribuições prévias dos Estados-
Membros e acarretam uma duplicação de imposições, donde resultam encargos 
administrativos excessivamente elevados. Os riscos potenciais referidos no Capítulo II 
revelam acentuadas disparidades regionais, pelo que as avaliações têm de ser efectuadas a 
nível local. Uma “estigmatização” generalizada, classificando todas as zonas como “zonas 
de risco”, acarreta um ónus excessivo para os proprietários das terras. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 553
Anexo I, Secção 1

Anexo I, Secção 1 Suprimida
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Or. de

Justificação

As disposições do Capítulo II, em conjugação com as do Anexo I, não contemplam as 
contribuições previamente prestadas pelos Estados-Membros. Acarretam uma duplicação de 
imposições e originam encargos administrativos excessivamente elevados. Os riscos 
potenciais enunciados revelam acentuadas disparidades regionais, pelo que as avaliações 
têm de ser efectuadas a nível local. Uma “estigmatização” generalizada, classificando todas 
as zonas como “zonas de risco”, não tem em devida conta as condições reais. Os critérios 
descritos no Anexo I possuem um carácter demasiado genérico e não têm em consideração a 
diversidade dos dados disponíveis.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 554
Anexo I, Secção 1, linha 3 bis (nova)

Teor em matéria orgânica

Or. en

Justificação

Uma zona sob ameaça de erosão também se caracteriza pelo reduzido teor em matéria 
orgânica, ou húmus, presente no solo. A medição deste parâmetro, em consonância com a de 
outros parâmetros, permite determinar as carências do solo e tomar as correspondentes 
medidas correctivas. A presença de um teor satisfatório de húmus no solo melhora 
nitidamente a respectiva capacidade de retenção de água, permitindo evitar fenómenos de 
erosão.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 555
Anexo I, Secção 1, linhas 8, 9 e 9 bis (nova)

Condições hidrológicas Condições hidrológicas e hidrogeológicas
Zona agro-ecológica Zona agro-ecológica

Factores antropogénicos (p. ex. obras 
hidráulicas, etc.)

Or. en
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Justificação

Para identificar zonas em risco de erosão deverão incluir-se entre os elementos obras feitas 
pelo homem, bem como a hidrogeologia, que é um elemento crucial que influencia as águas 
superficiais, directamente responsáveis pela erosão.

Alteração apresentada por John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Alteração 556
Anexo I, Secção 1, linha 9 bis (nova)

pH

Or. en

Justificação

Apenas solos com condições adequadas de pH asseguram uma estrutura sólida do solo e 
reduzem o risco de erosão. Isso consegue-se por meio da estabilização dos poros de minerais 
de argila. A estrutura instável dos agregados do solo é estabilizada.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 557
Anexo I, Secção 2

Anexo I, Secção 2 Suprimida

Or. de

Justificação

As disposições do Capítulo II, em conjugação com as do Anexo I, não contemplam as 
contribuições previamente prestadas pelos Estados-Membros. Acarretam uma duplicação de
imposições e originam encargos administrativos excessivamente elevados. Os riscos 
potenciais enunciados revelam acentuadas disparidades regionais, pelo que as avaliações 
têm de ser efectuadas a nível local. Uma “estigmatização” generalizada, classificando todas 
as zonas como “zonas de risco”, não tem em devida conta as condições reais. Os critérios 
descritos no Anexo I possuem um carácter demasiado genérico e não têm em consideração a 
diversidade dos dados disponíveis.
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 558
Anexo I, Secção 2, linha 8

Utilização do solo (incluindo gestão das 
terras, sistemas agrícolas e silvicultura)

Utilização do solo (incluindo gestão das 
terras, sistemas agrícolas, exploração 
mineira e silvicultura)

Or. en

Justificação

Das actividades de exploração mineira resulta o desnudamento do solo. No fim das 
actividades de exploração mineira, deverá proceder-se à recuperação e por isso esta deverá 
ser tida em conta como um elemento que é ainda mais importante quando as actividades de 
exploração são ilegais.

Alteração apresentada por John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Alteração 559
Anexo I, Secção 2, linha 8 bis (nova)

pH

Or. en

Justificação

A acidificação põe em perigo, através do pH, a relação entre o carbono e o azoto que é 
importante para o crescimento das plantas, a armazenagem de nutrientes e os organismos do 
solo.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 560
Anexo I, Secção 3

Anexo I, Secção 3 Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à Secção 2 do Anexo I apresentada por Weisgerber/Ulmer.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 561
Anexo I, Secção 3, linha 7

Utilização do solo (incluindo gestão das 
terras, sistemas agrícolas e silvicultura)

Utilização do solo (incluindo gestão das 
terras, sistemas agrícolas, silvicultura e 
utilização do solo para fins urbanos e 
industriais)

Or. en

Justificação

A utilização do solo para fins urbanos e industriais é uma importante causa de compactação.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Alteração 562
Anexo I, Secção 3, linha 8 bis (nova)

pH

Or. en

Justificação

Um pH óptimo favorece a estabilidade do solo e por consequência diminui o perigo de 
erosão, bem como de compactação, através da consolidação dos pontos de contacto dos 
minerais de argila.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 563
Anexo I, Secção 4

Anexo I, Secção 4 Suprimida

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração à Secção 2 do Anexo 1 apresentada por Weusgerber/Ulmer.
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Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 564
Anexo I, Secção 4, linha 4 bis (nova)

Proximidade de estradas

Or. en

Justificação

No Inverno, muitos países ainda utilizam sal para descongelar estradas cobertas de gelo; o 
escoamento conduz à salinização. Dada a densidade da rede de estradas em muitas partes da 
Europa, esta fonte de salinização é significativa, pelo que é necessário tê-la em conta.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 565
Anexo I, Secção 4, linhas 6 bis e 6 ter (novas) 

Subsidência em zonas próximas da costa
Retirada de águas subterrâneas em zonas 
de transição (água salobra)

Or. en

Justificação

Em zonas que apresentam lençol aquífero costeiro, a degradação da topografia causada por 
subsidência pode dar origem à imbibição ou à salinização do solo. Um extremo afastamento 
do lençol aquífero costeiro provoca o aumento da zona de transição entre a água doce e a 
água salgada, podendo assim originar a salinização do solo.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber e Thomas Ulmer

Alteração 566
Anexo I, Secção 5

Anexo I, Secção 5 Suprimida

Or. de
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Justificação

Ver justificação da alteração à Secção 2 do Anexo I apresentada por Weisgerber/Ulmer.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 567
Anexo I, Secção 5, linhas 6, 6 bis e 6 ter (novas)

Clima Clima e alterações climáticas (p. ex: 
alterações da espessura e distribuição do 
gelo permanente, o que determina 
processos de instabilidade do solo em zonas 
periglaciares)
Condições hidrogeológicas (perfil de 
profundidade da permeabilidade da água)
Factores antropogénicos

Or. en

Justificação

As alterações da quantidade e intensidade da precipitação contribuem consideravelmente 
para modificar o esforço do solo quando é afectado por fenómenos de erosão e de 
desabamentos de terras. As subidas da temperatura provocam a fusão do gelo permanente, o 
que determina processos de instabilidade do solo em zonas periglaciares.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Alteração 568
Anexo I, Secção 5 bis (nova)

ELEMENTOS COMUNS PARA A 
IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS EM 
RISCO DE ACIDIFICAÇÃO
pH
Unidade tipológica de solo (UTS) (tipo de 
solo)
Textura do solo
Clima
Utilização do solo
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Matéria orgânica do solo
Capacidade de Troca Catiónica (CTC)

Or. en

Justificação

A acidificação está associada a todos os elementos enumerados que são importantes para o 
crescimento e as características ecológicas das plantas, incluindo a Capacidade de Troca 
Catiónica (CTC).

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 569
Anexo I, Secção 5 bis (nova)

ELEMENTOS COMUNS PARA A 
IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS EM 
RISCO DE ACIDIFICAÇÃO
Unidade tipológica de solo (UTS) (tipo de 
solo)
Textura do solo (nível de UTS)
Propriedades hidráulicas do solo
Informações relativas a águas subterrâneas 
incluindo acidez
Clima

Or. en

Justificação

Deverão ser definidos elementos para a identificação de zonas em risco de acidificação.

Alteração apresentada por Alexandru-Ioan Morţun

Alteração 570
Anexo I, Secção 5 bis (nova)

ELEMENTOS COMUNS PARA A 
IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS EM 
RISCO DE ACIDIFICAÇÃO
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Unidade tipológica de solo (UTS) (tipo de 
solo)
Textura do solo (nível de UTS)
Propriedades hidráulicas do solo
Propriedades do solo que caracterizam o 
processo de acidificação
Clima

Or. en

Justificação

As propriedades químicas que definem a acidez do solo (pH, SB, Ah, TSH ou Ah, VSH ou Ah, 
alumínio) permitem a identificação dos solos ácidos e das zonas de risco de acidificação, a 
aplicação das medidas de melhoramento e a quantificação dos esforços técnicos e financeiros 
para a reparação dos danos e a preservação das funções do solo, paisagens naturais e 
equilíbrio para um bom funcionamento dos ecossistemas.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 571
Anexo I, Secção 5 bis (nova)

ELEMENTOS COMUNS PARA A 
IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS EM 
RISCO DE PERDA DE 
BIODIVERSIDADE
Unidade tipológica de solo (UTS) (tipo de 
solo)
Parâmetros comuns do solo (pH, textura, 
CTC, etc.)
Topografia, incluindo o gradiente e 
comprimento do declive
Cobertura do solo
Utilização do solo (incluindo gestão das 
terras, sistemas agrícolas e silvicultura)
Alterações da utilização do solo
Clima (incluindo a distribuição da 
precipitação e as características eólicas)
Pedoclima
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Condições hidrológicas
Condições hidrogeológicas
Zona agro-ecológica
Factores antropogénicos
Ecótonos
Carbono orgânico do solo (total e 
concentração de húmus)
Carbono orgânico do solo (reserva)
Zonas Protegidas (SIC, SPZ)
Parâmetros bioquímicos relacionados com 
funções metabólicas do solo (tais como o 
ritmo respiratório do solo, o conteúdo de 
carbono microbiano, etc.)
Taxa endémicos
Abundância de taxa seleccionados do biota 
do solo
Riqueza de comunidades biológicas do solo 
seleccionadas
Regularidade de guildas seleccionadas do 
biota do solo
Adaptação edáfica de guildas seleccionadas 
do biota do solo

Or. en

Justificação

Os indicadores acima referidos são os mais frequentemente utilizados em análises científicas 
do solo para avaliar as condições que influenciam o biota do solo. A Unidade Tipológica de 
Solo fornece informações de base sobre processos ocorridos no interior do solo que afectam 
o biota do solo; esses processos também representam condições específicas do habitat para 
organismos vivos, afectando a composição e abundância dos mesmos. Todas as actividades 
humanas susceptíveis de provocar uma perda total do solo ou das suas propriedades 
ecológicas deverão ser consideradas nesta análise.

Alteração apresentada por Miroslav Ouzký

Alteração 572
Anexo II
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Anexo II Suprimido

Or. en

Justificação

Cada Estado-Membro deverá elaborar a sua própria lista nacional de sítios contaminados. 
Isso tem a vantagem de levar em conta diferenças nacionais específicas e de melhorar os 
conhecimentos relativos a actividades anteriores que provocaram contaminações no passado. 
Determinadas instalações, que já obedecem aos requisitos de protecção do solo previstos no 
direito comunitário (por exemplo, a prevenção e o controlo integrados da poluição – PCIP), 
não deverão ser classificadas como potencialmente poluidoras do solo.

Alteração apresentada por Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth 
Jeggle + Anja Weisgerber e Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer e Peter 

Liese

Alteração 573
Anexo II

Anexo II Suprimido

Or. de

Justificação

De acordo com outras alterações aos artigos 9.º a 14.º, que prevêem formulações e 
obrigações genéricas, o presente Anexo II já não é necessário. (Seeber) 

Tal como anteriormente indicado na alteração ao n.º 2 do artigo 11.º, o procedimento de 
identificação das áreas contaminadas deverá depender da condição da suspeita de risco, de 
modo a alcançar uma solução mais adequada ao problema e mais proporcional.
(Hoppenstedt) 

As actividades e sítios referidos não se afiguram adequados à avaliação de situações 
concretas de contaminação. O Anexo II da proposta de directiva deve ser suprimido, fazendo-
se apenas referência a actividades concretas que apresentam um potencial de risco. (Jeggle)

As actividades e os sítios referidos no Anexo II não se afiguram adequados à avaliação de 
situações concretas de contaminação. As instalações ao abrigo da directiva relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição (PCIP) jamais deverão ser automaticamente 
consideradas e publicadas como sítios potencialmente contaminados. Por esse motivo, o 
Anexo II deve ser suprimido, fazendo-se apenas referência a actividades concretas que 
apresentam um potencial de risco. (Weisgerber/Ulmer).

Proposta de alteração na sequência da supressão do Capítulo III (artigos 9.º a 14.º) 
(Nassauer)
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As instalações destinadas à prevenção e controlo integrados da poluição (instalações PCIP) 
jamais deverão ser automaticamente consideradas como sítios potencialmente contaminados.
Além disso, o apuramento das actividades potencialmente poluidoras do solo deveria limitar-
se às áreas parciais potencialmente contaminadas / actividades potencialmente poluidoras. O
Anexo II deve ser suprimido, fazendo-se apenas referência a actividades que apresentam um 
potencial de risco. (Sommer/Liese)

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 574
Anexo II, título

Lista de actividades potencialmente 
poluentes do solo

Lista de actividades que requerem uma
análise mais aprofundada da qualidade do 

solo

Or. el

Justificação

Tal como na alteração ao nº 2 do artigo 11º, o termo “actividades potencialmente poluentes 
do solo” pode estigmatizar de forma negativa os sítios que podem não estar contaminados e 
afectar negativamente o seu valor comercial. Por esse motivo, propõe-se uma formulação 
mais neutra.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 575
Anexo II, ponto 1

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

1. Estabelecimentos onde estão ou estiveram 
presentes substâncias perigosas em 
quantidades que, de acordo com o ponto 4 
da introdução do Anexo I à Directiva 
96/82/CE do Conselho (Seveso) são iguais 
ou superiores a 2% dos níveis indicados 
nas Partes 1 e 2, coluna 2, do referido 
anexo.

Or. en

Justificação

A actual referência à Directiva Seveso (96/82/CE) com os correspondentes limiares de 
quantidades elevadas não é suficiente. De acordo com essa referência, apenas são incluídas 
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as empresas que, por exemplo, conseguem armazenar cinco toneladas de substâncias 
altamente tóxicas ou 2 500 toneladas de produtos de origem petrolífera. Para além disso, a 
lista do sector tem de ser aumentada de forma a abranger todas as actividades pertinentes 
que envolvem riscos para as funções do solo e o público em geral, e a considerar igualmente 
efeitos cumulativos.

Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 576
Anexo II, pontos 3, 4, 5, 6 e 7

3. Aeroportos Suprimidos
4. Portos
5. Antigas instalações militares
6. Estações de abastecimento de 
combustível.
7. Estabelecimentos de limpeza a seco

Or. en

Justificação

A fim de dar aos Estados-Membros a liberdade de definirem as suas próprias prioridades, o 
âmbito de aplicação do Anexo II deverá ficar limitado às "actividades de alto risco". Os 
aeroportos e portos nunca poderão ser considerados actividades de alto risco em geral. O 
mesmo se aplica a antigas instalações militares, uma parte significativa das quais são áreas 
naturais. A generalização também não se aplica aos pontos 6, 7, 10 e 11. O último, em 
especial, parece difícil de pôr em prática: na maior parte dos casos, o proprietário do solo 
não tem poder para decidir da utilização da conduta.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 577
Anexo II, pontos 4 e 5

4. Portos 4. Portos e zonas de eliminação de lamas de 
dragagem.

5. Antigas instalações militares 5. Instalações militares

Or. en
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Justificação

Ver justificação da alteração ao ponto 1 do Anexo II apresentada por 
Breyer/Musacchio/Guidoni.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 578
Anexo II, ponto 7

Estabelecimentos de limpeza a seco Suprimido

Or. el

Justificação

Não é necessário incluir os estabelecimentos de limpeza a seco na lista. Regra geral, trata-se 
de pequenas empresas com repercussões mínimas no solo, situadas em zonas habitacionais
em que muitas das vezes nem sequer existe solo não contaminado.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 579
Anexo II, pontos 9 e 10

9. Aterros de resíduos, conforme definidos 
na Directiva 1999/31/CE do Conselho

Suprimidos

10. Instalações de tratamento de águas 
residuais 

Or. de

Justificação

O processo de deposição em aterro já hoje deve obedecer a regras que permitam evitar ou 
limitar efeitos negativos para o meio ambiente e riscos para a saúde pública. As estações de 
tratamento de águas residuais (ETAR) são construídas com o objectivo de tratar águas 
residuais contaminadas e, desse modo, evitar a contaminação dos recursos hídricos à 
superfície, das águas subterrâneas e do solo. Em parte alguma de uma ETAR ocorre uma 
imersão deliberada de águas residuais contaminadas no solo. Desse modo, o tratamento de 
águas residuais evita ou limita à partida os efeitos negativos para o meio ambiente, não 
podendo ser considerado uma actividade potencialmente poluidora do solo.
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Alteração apresentada por Frieda Brepoels

Alteração 580
Anexo II, pontos 10 e 11

10. Instalações de tratamento de águas 
residuais.

Suprimidos

11. Condutas para o transporte de 
substâncias perigosas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração aos pontos 3, 4, 5, 6, 7 do Anexo II apresentada por Brepoels.

Alteração apresentada por Johannes Blokland + Robert Sturdy

Alteração 581
Anexo II, ponto 10

10. Instalações de tratamento de águas 
residuais

Suprimido

Or. en

Justificação

O risco de os activos corpóreos ligados ao tratamento de águas residuais causarem poluição 
do solo já se encontra regulamentado pela directiva relativa às águas residuais urbanas, pela 
directiva PCIP, pela directiva relativa às lamas e outras. Por exemplo, a directiva relativa às 
águas residuais urbanas exige que se proceda à prevenção de fugas aquando da construção e 
da manutenção de redes de esgotos e bem assim de estações de tratamento de águas 
residuais. A directiva relativa às lamas exige que a qualidade do solo não seja afectada. A 
inclusão das instalações de tratamento de águas residuais nesta directiva não seria 
consentânea com os objectivos da agenda relativa à melhoria da regulamentação.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Katerina Batzeli

Alteração 582
Anexo II, ponto 10

- Instalações de tratamento de águas 
residuais 

- Instalações de tratamento de águas 
residuais para uma população superior a 
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1000 habitantes

Or. el

Justificação

Considerando que podem existir estações de depuração de efluentes de dimensões muito 
reduzidas em hotéis e em pequenas zonas habitacionais, há que estabelecer uma regra de 
minimis.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 583
Anexo II, pontos 11 bis, 11 ter e 11 quater (novos)

11 bis. Instalações para a criação de 
animais que não são enumeradas no Anexo 
I da Directiva 96/61/CE.
11 ter. Actividades tratadas nas directivas 
91/676/CEE e 91/414/CEE.
11 quater. Parques de material e oficinas e 
áreas de serviço do sector dos transportes.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao ponto 1 do Anexo II apresentada por 
Breyer/Musacchio/Guidoni.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 584
Anexo II, pontos 11 bis e 11 ter (novos)

11 bis. Instalações para a reparação e 
manutenção de veículos.
11 ter. Instalações de incineração de 
resíduos.

Or. en
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Justificação

As instalações deste tipo armazenam e movimentam quantidades de substâncias perigosas, 
tais como combustíveis, lubrificantes, tintas, que se podem entornar e ficar derramadas no 
solo durante muito tempo.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio e Umberto Guidoni

Alteração 585
Anexo II bis (novo)

Anexo II bis
Avaliação de opções de reparação de danos
As opções de reparação de danos serão 
avaliadas utilizando as melhores 
tecnologias disponíveis, com base nos 
seguintes critérios:
— o efeito de cada opção sobre a saúde e a 
segurança públicas,
— o custo da execução da opção,
— a probabilidade de êxito de cada opção,
— a medida em que cada opção impedirá 
danos futuros e evitará danos colaterais em 
consequência da execução da opção,
— a medida em que cada opção beneficia 
cada uma das componentes do recurso 
natural e/ou do serviço,
— a medida em que cada opção leva em 
conta preocupações sociais, económicas e 
culturais pertinentes e outros factores 
pertinentes específicos da região,
— o período de tempo necessário para que 
a reparação seja efectiva,
— a medida em que cada opção consegue 
efectuar a reparação dos danos causados 
no sítio em termos da redução do risco para 
a saúde humana ou para o ambiente.

Or. en
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Justificação

Estas disposições são necessárias para alinhar os requisitos relativos às acções de reparação 
dos danos com os que foram estabelecidos na directiva relativa à responsabilidade 
ambiental, a fim de que os sítios contaminados onde for possível encontrar um responsável, 
seja através da legislação nacional, seja através da legislação comunitária (depois de 1 de 
Maio de 2007), estejam vinculados pelas mesmas obrigações.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 586
Anexo III bis (novo)

Anexo III bis
Protecção dos solos através de Modelos das 

Melhores Práticas
“Modelos das Melhores Práticas” para 
incentivos e programas de apoio com 
impacto territorial a nível da protecção dos 
solos:
Erosão
Exploração em socalcos
Culturas de cobertura (ex.: vinicultura, 
fruticultura, cultura intercalar, cultura 
intermédia, etc.)
Promoção de elementos paisagísticos (ex.: 
formações lenhosas, matas, filas de 
árvores, sebes, cercas)
Conversão de terras aráveis em acentuado 
declínio em pastagens
Perda de matéria orgânica
Gestão do teor de húmus
Revestimento dos solos
Fertilização com adubos forraginosos
Extensificação do tratamento dos solos
Compactação
Exploração ecológica (extensiva) de 
pastagens
Medidas de tratamento dos solos
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Salinização
Medidas de irrigação
Desabamento de terras
Culturas de cobertura (nunca pousio 
absoluto)
Exploração em socalcos
Promoção de elementos paisagísticos (ex.: 
formações lenhosas, matas, filas de 
árvores, sebes, cercas)
Florestação

Or. de

Justificação

O novo artigo 8.º revisto remete para o Anexo III, no qual se referem “Modelos das Melhores 
Práticas” de carácter facultativo que servem de orientação a incentivos e a programas de 
medidas com cobertura territorial e fazem alusão às prioridades no domínio da protecção 
dos solos. Contrariamente às medidas a curto prazo, um aproveitamento dos solos 
equilibrado em termos ecológicos (sob a égide da “ambientalização”) assegura uma 
protecção dos solos integral e sustentável a longo prazo.
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