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Amendamentul 346
Capitolul III

Capitolul III
Contaminarea solului

Secţiunea I 
Prevenirea şi inventarierea

Articolul 9 
Prevenirea contaminării solului

Pentru a conserva funcţiile solului 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre iau măsuri corespunzătoare şi 
proporţionale de limitare a introducerii pe 
sau în sol de substanţe periculoase, cu sau 
fără intenţie, cu excepţia cazurilor în care 
acestea provin din depunerile din aer sau 
sunt generate de un fenomen natural 
excepţional, inevitabil şi necontrolabil, 
pentru a evita orice acumulare de substanţe 

eliminat
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care ar compromite funcţiile solului sau ar 
genera riscuri importante pentru sănătatea 
umană sau pentru mediul înconjurător.

Or. de

Justificare

Kapitel III behandelt Bodenverunreinigungen. Diese sind von lokalem Charakter und 
verlangen angemessene, einzelfallbezogene Maßnahmen, die auf die Art der Verunreinigung 
und die Art des Bodens abgestimmt sein müssen. Es sollte daher im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben, geeignete Vermeidungs- bzw. 
Wiederherstellungsmaßnahmen zu ergreifen. Siehe dazu Vorschlag zu Art. 9(neu).

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 347
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, 
cu excepţia cazurilor în care acestea provin 
din depunerile din aer sau sunt generate de 
un fenomen natural excepţional, inevitabil 
şi necontrolabil, pentru a evita orice 
acumulare de substanţe care ar 
compromite funcţiile solului sau ar genera 
riscuri importante pentru sănătatea umană 
sau pentru mediul înconjurător.

Pentru a reface funcţiile solului prevăzute la 
articolul 1, statele membre iau măsuri 
corespunzătoare pentru a reabilita 
contaminarea solului în urma activităţilor 
desfăşurate de oameni.

Reabilitările efectuate conform dispoziţiilor 
statelor membre sunt considerate reabilitări 
în sensul prezentei directive.
În vederea asigurării calităţii necesare în 
ceea ce priveşte reabilitarea, statele 
membre garantează că aceasta se va realiza 
ţinând seama de utilizarea anterioară a 
sitului.

Or. de
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Justificare

Dieser Artikel wird als Ersatz für die Streichung des Kapitels III eingeführt. Ziel der 
Kommission ist es, Bodenverunreinigungen zu vermeiden bzw. zu sanieren. Da die Sanierung 
von Bodenverunreinigungen aufgrund ihres lokalen Charakters je nach Art der 
Verunreinigung und der Art und Qualität des betroffenen Bodens unterschiedlichste 
Maßnahmen erfordert, sollte diesPe Aufgabe im Sinne des Subsidiaritätsgrundsatzes von den 
Mitgliedstaaten erfüllt werden. Dabei sollen Vorleistungen der Mitgliedstaaten, die bereits 
ein Bodenschutzrecht besitzen, anerkannt werden.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 348
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale:

(a) de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie 
prin depozitarea ilegală, infiltrarea sau 
deversarea de substanţe periculoase. 
Măsurile trebuie să fie fondate pe 
evaluarea gradului de probabilitate ca 
activităţile ce implică folosirea substanţelor 
periculoase pe sau în sol să ducă la 
contaminarea acestuia.
(b) de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe în aşa fel încât să nu 
compromită funcţiile solului sau să
genereze riscuri importante pentru sănătatea 
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umană sau pentru mediul înconjurător.

Or. de

Justificare

Es ist zwischen zwei Arten von Bodenverunreinigungen zu unterscheiden; die durch 
industrielle Tätigkeiten und die durch landwirtschaftliche Maßnahmen. Während 
Kontaminationen durch industrielle Tätigkeiten überhaupt zu vermeiden wären, kann dies bei 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit nur insoweit begrenzt werden, dass es zu keinen 
Gefährdungen der Bodenfunktionen, der Gesundheit und der Umwelt kommt.

Die Beurteilung der Notwendigkeit dieser Vorsorgemaßnahmen soll auf einer 
Risikobewertung von potentiell bodenkontaminierenden Tätigkeiten basieren.

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 349
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
garantează că, la nivelul administrativ 
responsabil, se iau măsuri corespunzătoare 
şi proporţionale de limitare a introducerii pe 
sau în sol de substanţe periculoase, cu sau 
fără intenţie, cu excepţia cazurilor în care 
acestea provin din depunerile din aer sau 
sunt generate de un fenomen natural 
excepţional, inevitabil şi necontrolabil, 
pentru a evita orice acumulare de substanţe 
care compromite în mod semnificativ
funcţiile solului sau generează riscuri 
importante pentru sănătatea umană sau 
pentru mediul înconjurător.

Or. de

Justificare

Ausschluss von Bagatellfällen.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 350
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite în mod 
semnificativ funcţiile solului, dacă nu s-au 
luat deja astfel de măsuri, în conformitate 
cu reglementările juridice.

Or. de

Justificare

Der Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung
eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 2004/35EG 
stützt sich auf den Schutz des Bodens. Für den Schutz der Gesundheit besteht aus diesem 
Grund keine Zuständigkeit und muss daher gestrichen werden.

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

Amendamentul 351
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite în mod 
semnificativ funcţiile solului, dacă nu s-au 
luat deja astfel de măsuri.
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înconjurător.

Or. de

Justificare

Bei der Auf- und Einbringung gefährlicher Stoffe auf oder in den Boden werden in der Regel 
Bodenfunktionen beeinträchtigt. Um Bagatellfälle auszuschließen, sollte die 
Erheblichkeitsschwelle bereits bei der Bodenfunktionsbeeinträchtigung genannt werden. Da 
es sich um eine Regelung des vorsorgenden Bodenschutzes handelt, ist der Bezug zur 
Gefahrenabwehr zu streichen

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

Amendamentul 352
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice 
acumulare de substanţe care ar compromite 
funcţiile solului sau ar genera riscuri 
importante pentru sănătatea umană sau 
pentru mediul înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer, pentru a evita orice 
acumulare de substanţe care ar compromite 
funcţiile solului şi ar genera riscuri 
importante pentru sănătatea umană sau 
pentru mediul înconjurător.

Or. de

Justificare

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

Es sind nur Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen zu berücksichtigen, die eine erhebliche 
Gefahr für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt darstellen könnten, damit die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung nicht mit unerheblichen 
Bodenbeeinträchtigungen unnötiger Weise befasst werden müssen.
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Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 353
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
garantează că se iau măsuri corespunzătoare 
şi proporţionale de limitare a introducerii pe 
sau în sol de substanţe periculoase, cu sau 
fără intenţie, cu excepţia cazurilor în care 
acestea provin din depunerile din aer sau 
sunt generate de un fenomen natural 
excepţional, inevitabil şi necontrolabil, 
pentru a evita orice acumulare de substanţe 
care ar compromite funcţiile solului, astfel 
încât să apară riscuri importante pentru 
sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Or. de

Justificare

Die Herstellung des Kausalitätszusammenhangs zum Bestehen einer Gefahr für Mensch/ 
Umwelt ist wichtig, um die tatsächlich problematischen Fälle zu erfassen und angemessene 
Maßnahmen ergreifen zu können.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 354
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

(1) Pentru a conserva funcţiile solului 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre iau măsuri corespunzătoare şi 
proporţionale de limitare a introducerii pe 
sau în sol de substanţe periculoase, cu sau 
fără intenţie, cu excepţia cazurilor în care 
acestea provin din depunerile din aer sau 
sunt generate de un fenomen natural 
excepţional, inevitabil şi necontrolabil, 
pentru a evita orice acumulare de substanţe 
care ar afecta funcţiile existente ale solului 
în perspectiva unei utilizări actuale sau 
viitoare sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
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înconjurător.

Or. en

Justificare

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

Activities authorised under EU or national legislation, already fulfilling the obligation for 
preventing soil contamination in compliance with the relevant legal requirements, must not be 
subject to the requirements of this directive.

A doubling of regulatory regimes without any added value to soil protection must be avoided!

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 355
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea sunt 
generate de un fenomen natural excepţional, 
inevitabil şi necontrolabil, pentru a evita 
orice acumulare de substanţe care ar 
compromite funcţiile solului sau ar genera 
riscuri importante pentru sănătatea umană 
sau pentru mediul înconjurător.

Or. en

Justificare

Existing air legislations are often poorly enforced and excluding pollution from air deposition 
is not justified.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 356
Articolul 9
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Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de prevenire a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea sunt 
generate de un fenomen natural excepţional, 
inevitabil şi necontrolabil, pentru a evita 
orice acumulare de substanţe care ar 
compromite funcţiile solului sau ar genera 
riscuri importante pentru sănătatea umană 
sau pentru mediul înconjurător.

Or. en

Justificare

Atmospheric depositions are a big cause of diffuse contamination and must also be prevented. 
The precautionary measures against adverse effects must be taken to prevent that negative 
effect.

Amendament depus de John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 357
Articolul 9

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea provin din 
depunerile din aer sau sunt generate de un 
fenomen natural excepţional, inevitabil şi 
necontrolabil, pentru a evita orice acumulare 
de substanţe care ar compromite funcţiile 
solului sau ar genera riscuri importante 
pentru sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător.

Pentru a conserva funcţiile solului prevăzute 
la articolul 1 alineatul (1), statele membre 
iau măsuri corespunzătoare şi proporţionale 
de limitare a introducerii pe sau în sol de 
substanţe periculoase, cu sau fără intenţie, cu 
excepţia cazurilor în care acestea:

(a) provin din depunerile din aer;
(b) sunt generate de un fenomen natural 
excepţional, inevitabil şi necontrolabil, 
pentru a evita orice acumulare de substanţe 
care ar compromite funcţiile solului sau ar 
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genera riscuri importante pentru sănătatea 
umană sau pentru mediul înconjurător;
(c) sunt utilizate în cadrul acţiunilor de 
tratare sau de îmbunătăţire a solului.

Or. en

Justificare

This article needs to be restructured for a better understanding but also completed. As an 
example, calcium oxide or lime is classified as an irritant substance, however lime is used to 
correct the pH of the soil in order to improve its fertility, it then participates to the treatment 
and the improvement of the soil.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 358
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

(1a) Măsurile de prevenire a contaminării 
solului adoptate de Comunitate sau 
procedurile naţionale de omologare 
destinate protejării solului sunt considerate 
măsuri de precauţie în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Justificare

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

Activities authorised under EU or national legislation, already fulfilling the obligation for 
preventing soil contamination in compliance with the relevant legal requirements, must not be 
subject to the requirements of this directive.

A doubling of regulatory regimes without any added value to soil protection must be avoided!

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 359
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre garantează că solul 
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contaminat este reabilitat în conformitate 
cu principiul prudenţei, cu principiul 
sustenabilităţii, cu principiul „poluatorul 
plăteşte” şi cu principiul proporţionalităţii.

Or. de

Justificare

Es ist zwischen zwei Arten von Bodenverunreinigungen zu unterscheiden; die durch 
industrielle Tätigkeiten und die durch landwirtschaftliche Maßnahmen. Während 
Kontaminationen durch industrielle Tätigkeiten überhaupt zu vermeiden wären, kann dies bei 
der landwirtschaftlichen Tätigkeit nur insoweit begrenzt werden, dass es zu keinen 
Gefährdungen der Bodenfunktionen, der Gesundheit und der Umwelt kommt.

Die Beurteilung der Notwendigkeit dieser Vorsorgemaßnahmen soll auf einer 
Risikobewertung von potentiell bodenkontaminierenden Tätigkeiten basieren.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 360
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

Instalaţiile autorizate în conformitate cu 
directivele
- Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 
septembrie 1996 privind prevenirea şi 
controlul integrat al poluării1;

- Directiva 2006/12/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 
2006 privind deşeurile2, precum şi 
„directivele fiice” ale acesteia (în special 
Directiva 1999/31/CE privind depozitele de 
deşeuri);
- Directiva 2006/21/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 15 martie 
20063 privind gestionarea deşeurilor 
provenite din industria extractivă
îndeplinesc obligaţia privind prudenţa 
prevăzută la alineatul (1) prin respectarea 
măsurilor privind evitarea contaminării 
solului care trebuie luate în cadrul 
procedurii de autorizare.
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_________________
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26 modificată 
ultima dată prin Regulamentul (CE) 
nr.166/2006 al Parlamentului European şi 
al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p.1).
2 JO L 114, 27.4.2006, p.9. 
3 JO L 102, 11.11.2006, p.15

Or. de

Justificare

Bereits nach EU-Recht, die Bodenschutzbelange beinhalten, genehmigte Tätigkeiten, dürfen 
durch die neue Bodenschutzrahmenrechtlinie nicht aufgehoben werden, sondern müssen 
vollumfänglich berücksichtigt werden.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 361
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

(1a) Pentru instalaţiile aflate sub incidenţa 
Directivei 96/61/EC nu se aplică dispoziţiile 
articolului 1 alineatul (1), dacă aceste 
instalaţii îndeplinesc cerinţele prevăzute de 
Directiva 96/61/EC.

Or. de

Justificare

In Artikel 9 Absatz 3 sollte die Klarstellung aus dem Vorentwurf wieder aufgenommen 
werden, dass bei Anlagen, die von der IVU-Richtlinie 96/61/EG erfasst werden, die 
Anforderungen in Artikel 9 Absatz 1 der Bodenschutzrahmenrichtlinie als erfüllt gelten, wenn 
die Anlage den Rechtsvorschriften der IVU-Richtlinie entspricht.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Guido Sacconi

Amendamentul 362
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

(1a) Pentru a conserva funcţiile solului şi a 
satisface condiţiile necesare pentru 
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asigurarea protecţiei mediului înconjurător 
şi a sănătăţii umane, activităţilor 
economice durabile, siguranţei alimentare, 
standardelor de înaltă calitate şi/sau a 
produselor şi sistemelor agricole autorizate, 
statele membre iau măsurile 
corespunzătoare pentru:
(a) promovarea practicilor adecvate şi 
durabile de gestionare a terenurilor;
(b) reducerea riscurilor de contaminare în 
cazul solurilor agricole şi forestiere;
(c) integrarea şi actualizarea legislaţiilor şi 
a politicilor;
(d) promovarea campaniilor specifice de 
monitorizare în zone pilot, reprezentând 
soluri şi sisteme de producţie specifice.

Or. en

Justificare

Some prevention measures must be outlined in order to preserve the soil functions.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 363
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre întreprind acţiunile 
necesare pentru instituirea unei ierarhii de 
măsuri destinate protejării solului 
împotriva poluării, rolul prioritar revenind 
măsurilor de prevenire.
După cel mult [trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia 
adoptă, în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), o listă de 
substanţe periculoase prioritare pe sau în 
sol, care pot avea proprietăţi persistente şi 
bio-acumulative şi toxice sau extrem de 
persistente şi extrem de bio-acumulative, 
consecinţe negative ireversibile sau pe 
termen lung sau pot perturba funcţiile 
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endocrine. Valorile europene de referinţă 
bazate pe evaluarea riscurilor pentru aceste 
substanţe se stabilesc în conformitate cu 
procedura prezentată la articolul 18 
alineatul (2). 

Or. en

Amendament depus de Hartmut Nassauer

Amendamentul 364
Articolul 10

Articolul 10
Inventarul siturilor contaminate

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”.
Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.
(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

eliminat

Or. de

Justificare

Kapitel III behandelt Bodenverunreinigungen. Diese sind von lokalem Charakter und 
verlangen angemessene, einzelfallbezogene Maßnahmen, die auf die Art der Verunreinigung 
und die Art des Bodens abgestimmt sein müssen. Es sollte daher im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben, geeignete Vermeidungs- bzw. 
Wiederherstellungsmaßnahmen zu ergreifen. Siehe dazu Vorschlag zu Art. 9(neu).
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Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 365
Articolul 10 titlu

Inventarul siturilor contaminate Strategia de identificare a siturilor 
contaminate

Or. en

Justificare

This wording describes the goal more precisely.

Amendament depus de Jutta Haug + Richard Seeber

Amendamentul 366
Articolul 10 titlu

Inventarul siturilor contaminate Identificarea şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric

Or. de

Justificare

Dieser Artikel soll sich im Gegensatz zu Art 9 nur auf die Altlasten, d.h. 
Bodenverunreinigungen, die in der Vergangenheit entstanden sind, beziehen.

Die Mitgliedstaaten sollen diese  identifizieren und inventarisieren und gemäß Art. 13 auch 
sanieren. Dabei können die Kriterien entsprechend Art. 14 des Richtlinienvorschlags 
herangezogen werden. 

Weiters haben die Mitgliedstaaten eine zuständige Behörde zu benennen.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 367
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 

(1) Dacă există indicii privind 
compromiterea semnificativă a funcţiilor 
solului în urma unor activităţi desfăşurate 
de om care contaminează solul, autorităţile 
competente, desemnate de statele membre, 
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despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri 
contaminate”

iau măsuri corespunzătoare pentru a stabili 
dacă aceste situri reprezintă un risc la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollten über ihre bisherigen Erfahrungen informieren, um die 
Kommission in die Lage zu versetzen, die verschmutzenden Tätigkeiten oder die relevanten 
Branchen potenziell verunreinigter Teilflächen zu identifizieren.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 368
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”

(1) Statele membre identifică siturile 
contaminate istoric de pe teritoriul lor 
naţional.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

See Justificare to Haug + Seeber amendment, Article 10, title. 
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Amendament depus de Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Renate Sommer şi Peter Liese + 
Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer

Amendamentul 369
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”

(1) Dacă există indicii privind 
compromiterea semnificativă a funcţiilor 
solului în urma unor activităţi desfăşurate 
de om care contaminează solul, autorităţile 
competente, desemnate de statele membre, 
iau măsuri corespunzătoare pentru a stabili 
dacă aceste situri reprezintă un risc la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. de

Justificare

Die Mitgliedstaaten sollten über ihre bisherigen Erfahrungen informieren, um die 
Kommission in die Lage zu versetzen, die verschmutzenden Tätigkeiten oder die relevanten 
Branchen potenziell verunreinigter Teilflächen zu identifizieren. 

Als Einsstufungskriterium sollten mindestens Anhaltspunkte für Gefahren gegeben sein. Eine 
Messung von Schadstoffkonzentrationen auf einer Vielzahl potenziell kontaminierter 
Standorte erscheint ist nicht zielführend. (Ulmer + Jeggle)

Bei der Identifizierung verschmutzender Tätigkeiten oder verunreinigter Teilflächen sollten 
Anhaltspunkte für erhebliche Beeinträchtigungen der jeweiligen Bodenfunktion bzw. 
Gefahren gegeben sein. Eine Messung von Schadstoffkonzentrationen erscheint wenig 
zielführend. Die Gefahrenbewertung sollte Artikel 11 zugeordnet werden. Ferner sollte der 
Regelungsbereich der Umwelthaftungsrichtlinie (Richtlinie 2004/35/EG) auf die 
Bodenrahmenrichtlinie zum Ausdruck gebracht werden. (Sommer/Liese)

Die Mitgliedstaaten sollten die Kommission über ihre bisherigen Erfahrungen informieren, 
damit sie die verschmutzenden Tätigkeiten oder die relevanten Branchen identifizieren kann. 
Hierbei ist nicht allein auf die "menschliche Tätigkeit mit gefährlichen Stoffen" abzustellen, 
da zuvor i.d.R. eine ausführliche genehmigungsrechtliche Anlagen- und Standortprüfung 
durch die Behörden stattgefunden hat. Als Einstufungskriterium sollten mindestens 
Anhaltspunkte für Beeinträchtigungen der jeweiligen Bodenfunktionen bzw. Gefahren 
gegeben sein.  (Weisgerber + Ulmer)



PE392.343v03-00 18/142 AM\685116RO.doc

RO

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 370
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”.

(1) Statele membre identifică siturile 
contaminate de pe teritoriul lor naţional.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

The amendment restructures the provisions to correspond to the usual practice by merging 
Articles 10 and 11 and by moving the definition to Art 2. The provisions of Article 11 
regarding the timetable for the on-site risk assessment are strengthened and an additional 
step for 10 years after implementation dl is added.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 371
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”.

(1) Statele membre identifică siturile 
contaminate de pe teritoriul lor naţional.
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Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

The definition has been included in Article 2.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 372
Articolul 10 alineatul (1) paragraful (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, a 
unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”.

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
suprafeţele de pe teritoriul lor naţional în 
care este confirmată prezenţa, provocată de 
om, a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „suprafeţe
contaminate”.

Or. de

Justificare

Um die Gefährlichkeit der Stoffe zu berücksichtigen, müssen neben der 

Konzentration andere Faktoren und Umstände, wie etwa die Exposition, berücksichtigt 

werden. 

Einheitlich sollte der Begriff "Fläche" verwendet werden, da er auf die direkt 
betroffenen Gebiete abstellt, die auch nur Teil eines Grundstücks/ Standorts sein 
können.

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 373
Articolul 10 alineatul (1)
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(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”.

(1) Statele membre identifică siturile 
contaminate de pe teritoriul lor naţional.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en

Justificare

The amendment restructures the provisions to correspond to the usual practice by merging 
Articles 10 and 11 and by moving the definition to Art 2. The provisions of Article 11 
regarding the timetable for the on-site risk assessment are strengthened and an additional 
step for 10 years after implementation dl is added.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 374
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, 
a unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare 
„situri contaminate”.

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre garantează 
identificarea siturilor contaminate de pe 
teritoriul lor.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en
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Justificare

Provided the definition of "contaminated sites" is given in article 2, part of the text  is 
redundant here. 

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 375
Articolul 10 alineatul (1) primul paragraf

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, a 
unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”.

(1) În lipsa unui sistem naţional de control 
al poluării şi de autorizare a emisiilor, 
valabil pentru întreprinderile în funcţiune, 
precum şi a unui inventar naţional al 
zonelor ce ar putea fi contaminate şi al 
zonelor poluate abandonate, statele 
membre, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11, identifică siturile 
de pe teritoriul lor naţional în care este 
confirmată prezenţa, provocată de om, a
unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”.

Or. en

Justificare

In some Member States control and authorisation systems are already in place and operate 
very well, so there is no need for double work and unnecessary administrative tasks. It is also 
important to encourage voluntary remediation and sharing of information, leaving the stigma 
associated with the "contaminated site" label for cases where remediation would not 
otherwise be delivered in a reasonable time.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 376
Articolul 10 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, a 

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de 
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unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”.

activităţi desfăşurate de oameni, a unor 
substanţe periculoase, la un nivel despre care 
statele membre consideră că reprezintă un 
risc semnificativ la adresa sănătăţii umane 
sau a mediului înconjurător, denumite în 
continuare „situri contaminate”.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului şi utilizarea 
autorizată în viitor.

Acest risc este evaluat avându-se în vedere 
utilizarea actuală a terenului sau utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. el

Justificare

α)Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει επιβεβαιωμένη με μετρήσεις παρουσία επικίνδυνων ουσιών. 
Μπορεί να προκύπτει από την χρήση του τόπου π. χ  αν χρησιμοποιούνταν σαν βαφείο. Οι 
μετρήσεις απαιτούν χρόνο και χρήμα, ενώ αν θέλουμε πιο άμεσα αποτελέσματα μπορούν τα 
κράτη μέλη να κρίνουν και χωρίς ακριβείς μετρήσεις.

β) Η ποιότητα του εδάφους δεν είναι αναγκαίο να συμμορφώνεται παράλληλα και με την 
παρούσα και με την μελλοντική χρήση. Μπορεί να είναι κατάλληλη μόνο για την μελλοντική 
χρήση. Ο όρος ¨και¨ δημιουργεί σύγχυση.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 377
Articolul 10 alineatul(1) primul paragraf 

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, a 
unor substanţe periculoase, la un nivel 
despre care statele membre consideră că 
reprezintă un risc semnificativ la adresa 
sănătăţii umane sau a mediului înconjurător, 
denumite în continuare „situri contaminate”.

(1) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 11, statele membre identifică 
siturile de pe teritoriul lor naţional în care 
este confirmată prezenţa, provocată de om, a 
unor substanţe periculoase, în cazul în care
statele membre consideră că această 
prezenţă reprezintă un risc semnificativ la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, denumite în continuare „situri 
contaminate”.

Or. fr

Justificare

Une approche fondée sur les risques doit être adoptée en matière de politique des sols.
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni + Anders 
Wijkman

Amendamentul 378
Articolul 10 alineatul (1a) (nou)

(1a) În sensul alineatului (1), statele 
membre trebuie:
(a) să stabilească valori de referinţă pentru 
nivelurile concentraţiilor substanţelor 
periculoase la care există motive suficiente 
pentru a crede că pot constitui un risc 
însemnat pentru sănătatea umană sau 
mediul înconjurător;
(b) să identifice, în termen de cinci ani de 
la [data transpunerii], cel puţin siturile în 
care se desfăşoară sau s-au desfăşurat 
activităţile susceptibile de a polua solul 
prevăzute în anexa II. Lista siturilor este 
revizuită periodic;
(c) să măsoare nivelurile concentraţiilor 
substanţelor periculoase în siturile 
identificate în conformitate cu litera (b); 
(d) să efectueze o evaluare a riscurilor la 
faţa locului în siturile în care nivelurile 
concentraţiilor depăşesc valorile de 
referinţă stabilite la litera (a) după 
următorul calendar:

–
(i) în termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
siturile identificate;

–
(ii) în termen de zece ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 40% din 
siturile identificate;

–
(iii) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 80% din 
situri;

–
(iv) în termen de 20 de ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer a.o. amendment, Article 10, paragraph 1. 



PE392.343v03-00 24/142 AM\685116RO.doc

RO

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 379
Articolul 10 alineatul (1a) (nou)

(1a) În vederea indentificării şi reabilitării 
siturilor contaminate istoric, statele 
membre pot avea în vedere următoarele:
(a) necesitatea identificării şi reabilitării se 
bazează pe existenţa riscurilor privind 
sănătatea umană şi mediul înconjurător; 
(b) prioritizarea şi stabilirea unui calendar 
se realizează având în vedere gradul de risc 
pentru sănătatea umană şi mediul 
înconjurător;
(c) obiectivele de reabilitare sunt stabilite 
ţinându-se seama de utilizarea actuală a 
solului şi de utilizarea autorizată în viitor;
(d) folosirea fondurilor alocate de către 
autorităţile care, conform procedurilor 
naţionale, sunt responsabile pentru decizii 
bugetare în statele membre.

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug + Seeber amendment, Article 10, title.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 380
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Amplasarea siturilor contaminate şi 
rezultatele analizei solurilor din siturile 
contaminate sunt făcute publice. 
Autorităţile competente actualizează 
informaţiile pe care le deţin cu privire la 
siturile contaminate, în conformitate cu 
informaţiile care le-au fost transmise sau 
au fost generate în numele lor. 
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Or. en

Justificare

In several Member States the competence to legislate on soil lies with the regions rather than 
with the national authority. Therefore the establishment of the inventory of contaminated sites 
should be done at the appropriate level. Moreover, for the database to be effective, it should 
be updated constantly. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 381
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani, 
astfel încât să cuprindă noile situri 
contaminate care au fost identificate şi să 
le excludă pe cele în care situaţia a fost 
reabilitată.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer a.o. amendment, Article 10, paragraph 1.

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

Amendamentul 382
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc inventare 
naţionale sau regionale ale siturilor 
contaminate, numite în continuare 
„inventar”. Inventarele sunt făcute publice 
şi, dacă este necesar, actualizate o dată la 
cinci ani. Statele membre informează, în 
cadrul procedurii prevăzute la articolul 17, 
cu privire la „siturile contaminate” de pe 
teritoriul lor naţional.

Or. de
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Justificare

Veröffentlichungspflichten sind in der Richtlinie 2003/35/EG hinreichend geregelt. Eine 
allgemeine Veröffentlichung eines Verzeichnisses potentiell verunreinigter Standorte  über 
die Betroffenheitsgrenzen hinaus bringt keine Nutzen für die Umwelt.

Da die entsprechenden Verzeichnisse laufend fortgeschrieben und an den aktuellen 
Bearbeitungs- und Erkenntnisstand angepasst werden, führt eine regelmäßige Überprüfung 
zu erheblichen Vollzugsbelastungen und vermeidbarer Doppelarbeit. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 383
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc, la nivel 
naţional, regional sau local un inventar 
naţional sau regional al suprafeţelor ce 
trebuie reabilitate, numit „inventarul”.
Inventarul este actualizat cel puţin o dată la 
cinci ani.

Suprafeţele care nu mai reprezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător se elimină din 
inventar.

Or. de

Justificare

Es sollte den föderalen Strukturen Rechnung getragen werden. Anstatt einer umfangreichen 
Überprüfung sollte eine weniger aufwendige Aktualisierung stattfinden.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 384
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
accesibil şi actualizat cel puţin o dată la 
cinci ani, chiar şi în condiţiile în care 
siturile vor fi eliminate din inventar de 
îndată ce devin practicabile ca urmare a 
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reabilitării. În situaţiile în care persoana 
responsabilă este dispusă să reabiliteze un 
sit într-un interval de timp rezonabil, 
acceptabil pentru autoritatea competentă, 
situl nu este înregistrat în inventar.

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi amendment, Article 10, paragraph 1, subparagraph 1.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 385
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate istoric
identificate. Inventarul este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug + Seeber amendment, Article 10, title.

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun

Amendamentul 386
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Pentru a realiza 
inventarul, statele membre pot utiliza datele 
şi informaţiile deja disponibile la nivel 
naţional. Inventarul este făcut public şi 
revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

Or. en
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Justificare

Member States must be allowed to use the data and information already gathered.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 387
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
actualizat cel puţin o dată la cinci ani. 
Comisia îl pune la dispoziţia populaţiei prin 
intermediul internetului.

Or. en

Justificare

Inventories exist already in several Member States. Cheapest and easiest way to make the 
inventories publicly available is to put them on the web.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 388
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi actualizat cel puţin o dată la cinci 
ani. 

Or. en

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 389
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
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continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci 
ani.

continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi actualizat periodic.

Or. el

Justificare

Η επανεξέταση των καταλόγων θα είναι μια διαρκής διαδικασία καθώς θα προστίθενται 
συνεχώς νέοι χώροι, με βάση την διαδικασία των άρθρων 10-12.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 390
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este 
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) În sensul alineatului (1), statele membre 
întocmesc un inventar naţional al siturilor 
contaminate, numit în continuare 
„inventarul”, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 11.

Or. en

Justificare

The definition has been included in Article 2.

Amendament depus de Thomas Ulmer + Jutta Haug

Amendamentul 391
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este
făcut public şi revizuit cel puţin o dată la 
cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc inventare 
naţionale sau regionale ale siturilor 
contaminate, numite în continuare 
„inventar”. Inventarele sunt, dacă este 
necesar, actualizate o dată la cinci ani.
Statele membre informează, în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 17, cu 
privire la „siturile contaminate” de pe 
teritoriul lor naţional.

Or. de
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Justificare

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

Die Mitgliedstaaten sollten über ihre bisherigen Erfahrungen informieren, um die 
Kommission in die Lage zu versetzen, die verschmutzenden Tätigkeiten oder die relevanten 
Branchen potenziell verunreinigter Teilflächen zu identifizieren. (Haug)

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 392
Articolul 10 alineatul (2)

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani.

(2) Statele membre întocmesc un inventar 
naţional al siturilor contaminate, numit în 
continuare „inventarul”. Inventarul este făcut 
public şi revizuit cel puţin o dată la cinci ani, 
astfel încât să cuprindă noile situri 
contaminate care au fost identificate şi să 
le excludă pe cele în care situaţia a fost 
reabilitată.

Or. en

Justificare

The amendment restructures the provisions to correspond to the usual practice by merging 
Articles 10 and 11 and by moving the definition to Art 2. The provisions of Article 11 
regarding the timetable for the on-site risk assessment are strengthened and an additional 
step for 10 years after implementation dl is added.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 393
Articolul 10 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea şi reabilitarea siturilor 
contaminate istoric.

Or. de
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Justificare

See Justificare to Haug + Seeber amendment, Article 10, title. 

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 394
Articolul 10 alineatul (2a) (nou)

(2a) Inventarul este făcut public şi revizuit 
cel puţin o dată la cinci ani.

Or. en

Amendament depus de Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto 
Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Amendamentul 395
Articolul 11

Articolul 11
Procedura de identificare

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea siturilor contaminate.
(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.
În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei şi, respectiv, a 
activităţilor de creştere a animalelor.
Lista siturilor este revizuită periodic.
(3) În conformitate cu următorul calendar, 

eliminat
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autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:
(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;
(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;
(c) în termen de 25 de ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.
_____________
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificare

Provisions are moved to article 10. Amendment should fall if amendment by same authors to 
art 10 not adopted. (Wijkman + Breyer a.o.)

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips und der Ausgestaltung dieses Richtlinienvorschlags als 
Rahmenrichtlinie soll die Entscheidung wie verunreinigte Standorte zu bestimmen sind, auf 
nationaler Ebene erfolgen.  Insbesondere wird es auch als nicht zielführend gesehen, 
Entscheidungen über die Bestimmung der Bodenverunreinigung alleine auf Bodenanalysen 
(Schadstoffkonzentrationen), zu stützen.
Hinweis: dt. Sprachfassung weist kleinere Mängel auf. (Seeber)

See justificiation to Nassauer amendment, Chapter III.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 396
Articolul 11 titlu

Procedura de identificare a siturilor Procedura de înregistrare, verificare şi 
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evaluare a suprafeţelor ce ar putea fi 
contaminate

Or. de

Justificare

Im Zuge des Verfahrens zur Bestimmung verunreinigter Flächen ist eine 
Gefährdungsabschätzung durch die Konzentration von Messungen und Analysen auf 
gefährdete Flächen zu konzentrieren.

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

Amendamentul 397
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea siturilor contaminate.

eliminat

Or. de

Justificare

Der Auftrag an die Mitgliedsstaaten zur Benennung zuständiger Behörden sollte systematisch besser 
in Artikel 10 enthalten sein. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Die Benennung der zuständigen Behörden sollte systematisch besser in Art. 10 enthalten sein. 
Die in Anhang II aufgeführten Tätigkeiten / Standorte sind ungeeignet zur Einschränkung 
konkreter Belastungssituationen. Im Zuge der Verfahren zur Bestimmung verunreinigter 
Standorte ist eine Gefährdungsabschätzung, die auf der Grundlage umfassenderer 
Untersuchungs- und Bewertungsmethoden erfolgt, den regelmäßigen und dabei häufig 
überflüssigen Messungen von Schadstoffgehalten im Boden nach Artikel 11 Abs. 3 des 
vorliegenden Richtlinienvorschlags vorzuziehen. (Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 398
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea siturilor contaminate.

(1) Statele membre desemnează autorităţile 
competente responsabile pentru 
identificarea atât a siturilor ce ar putea fi
contaminate, cât şi a celor contaminate, 
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precum şi pentru gestionarea listei şi a 
inventarului aferente.

Or. en

Justificare

It is up to the Member States to decide which autority is best suited to identify potentially 
contaminated sites and to manage the list and inventory.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 399
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea siturilor contaminate.

(1) Fiecare stat membru desemnează 
autorităţile competente responsabile pentru 
identificarea siturilor contaminate.

Or. en

Justificare

In several Member States the competence to legislate on soil lies with different regional 
authorities. There is no need to create a new authority for the identification of contaminated 
sites. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 400
Articolul 11 alineatul (1)

(1) Fiecare stat membru desemnează o 
autoritate competentă responsabilă pentru 
identificarea siturilor contaminate.

(1) Fiecare stat membru desemnează una 
respectiv mai multe autorităţi competente 
responsabile pentru identificarea siturilor 
contaminate.

Or. de

Justificare

Den föderalen Strukturen ist Rechnung zu tragen.
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Amendament depus de Amalia Sartori

Amendamentul 401
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre se bazează, în 
evaluarea riscurilor pe care substanţele 
periculoase prezente pe sau în sol le 
prezintă pentru sănătatea umană sau 
mediul înconjurător, pe metodologii care 
satisfac toate condiţiile următoare:
• concentraţia substanţei periculoase;
• prezenţa confirmată a unei căi sau 
modalităţi prin care substanţa periculoasă 
poate ajunge la cineva sau la ceva asupra 
căruia poate avea efecte dăunătoare; şi 
• prezenţa confirmată a unui receptor, care 
poate fi afectat în mod negativ; printre 
receptori se numără apele controlate, 
organismele vii sau proprietăţile.

Or. en

Justificare

Although we support the aims of Amendment 62, which are to link, the definition of 
contaminated land to risk and avoid prescriptive requirements for identification of 
contaminated sites we prefer the pollutant-pathway-receptor terminology, as it is more 
precise than ‘concentration of substance’ target and ‘level of exposure’. This new definition 
of contaminated soil is risk-based. A site where there is confirmed presence of a dangerous 
substance does not necessarily present a risk for human health and the environment if there is 
no pathway for the pollution to reach the receptor.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Amendamentul 402
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre informează, în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 17, cu 
privire la metodele de verificare şi evaluare 
a riscului puse în aplicare.

Or. de
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Justificare

Nach der Intention der Bodenrahmenrichtlinie ist hier mehr auf einen Informationsaustausch 
der Mitgliedstaaten abzustellen. Hier könnten die Erfahrungen, die einige Mitgliedstaaten  in 
der Altlastenbearbeitung gewonnen haben, für andere Mitgliedstaaten gewinnbringend 
eingebracht werden. (Weisgerber/Ulmer)

Es ist auf einen Informationsaustausch der Mitgliedsstaaten abzustellen. (Jeggle)

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

Amendamentul 403
Articolul 11 alineatul (2)

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

eliminat

În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei şi, respectiv, a
activităţilor de creştere a animalelor.
Lista siturilor este revizuită periodic.
______________
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26
2 JO L 124, 20.5.2003, p.36

Or. de

Justificare

See Justificare to Weisgerber/Ulmer amendment, Article 11, paragraph 1. 

Der Auftrag an die Mitgliedsstaaten zur Benennung zuständiger Behörden sollte in Artikel 10 
enthalten sein. (Jeggle) 

Keinesfalls dürfen Anlagen zur integrierten Vermeidung und Verminderung der 
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Umweltverschmutzung (IVU-Anlagen) pauschal als potenziell kontaminierte Standorte 
betrachtet werden. Ferner sollte sich die Erfassung der potenziell Boden verunreinigenden 
Tätigkeiten auf die potenziell verunreinigten Teilflächen/verschmutzenden Tätigkeiten 
beschränken. Anhang II des Richtlinienvorschlages sollte gestrichen und stattdessen nur auf 
konkrete Tätigkeiten abgestellt werden, die ein Gefährdungspotenzial aufweisen. 
(Sommer/Liese)

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 404
Articolul 11 alineatul (2)

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de doi ani de la [data 
transpunerii], statele membre stabilesc un 
sistem de identificare a suprafeţelor 
contaminate, ţinând seama de următoarele 
specificaţii:

În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului1 , cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei2 şi, respectiv, a 
activităţilor de creştere a animalelor.

(a) Dacă există indicii privind existenţa 
unor suprafeţe contaminate, autorităţile 
competente iau măsuri corespunzătoare 
pentru a stabili dacă se confirmă 
suspiciunea privind existenţa unor 
suprafeţe contaminate.

Lista siturilor este revizuită periodic.
____________________
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26
2 JO L 124, 20.5.2003, p.36

(b) În acest scop, statele membre indică 
criterii concrete, de exemplu anumite valori, 
cu ajutorul cărora să se stabilească dacă 
există suprafeţe contaminate.

Or. de

Justificare

Die Bestimmung altlastenverdächtiger Flächen schematisch aufgrund von gefährlichen 
Tätigkeiten, unabhängig von konkreten Verdachtsmomenten, unabhängig auch von 
installierten Schutzmechanismen wird den tatsächlichen Problemen nicht gerecht. Das 
Verfahren zur Bestimmung der verunreinigten Flächen muss an die Voraussetzung des 
Gefahrenverdachts geknüpft sein, um eine problemadäquatere und verhältnismäßigere 
Lösung zu erreichen.
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Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 405
Articolul 11 alineatul (2)

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de doi ani de la [data 
transpunerii], statele membre vor fi instituit 
un sistem de identificare şi localizare a 
siturilor, care implică:

(a) luarea în considerare a informaţiilor 
existente privind prezenţa unor substanţe 
periculoase în sol sau în apele subterane;
(b) analizarea probabilităţii ca activităţile 
de pe şi din sol, care implică substanţe 
periculoase, să fi provocat o contaminare a 
solului care să reprezinte riscuri pentru 
sănătatea umană sau pentru mediul 
înconjurător, ţinând seama de toţi factorii 
pertinenţi şi de activităţile specificate în 
anexa II şi 
(c) dacă este necesar, analizarea nivelurilor 
de concentraţie ale acestor substanţe 
pentru a determina dacă sunt suficient de 
ridicate pentru a considera că reprezintă un 
risc semnificativ la adresa sănătăţii umane 
sau a mediului înconjurător, ţinând seama 
de utilizarea actuală a solului şi de 
utilizarea autorizată în viitor. 

În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului1, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei2 şi, respectiv, a 
activităţilor de creştere a animalelor.
Lista siturilor este revizuită periodic.
____________________
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26
2 JO L 124, 20.5.2003, p.36

Lista siturilor este revizuită periodic.
Autorităţile competente pot face şi 
comanda verificări în sensul prezentei 
reglementări doar dacă, în cazul siturilor 
respective, funcţiile solului sunt afectate în 
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mod semnificativ. Costurile aferente sunt 
suportate de statele membre sau de 
autorităţile competente.

Or. de

Justificare

Eine pauschale Verpflichtung zur Untersuchung würde zu hohem finanziellen und 
administrativem Aufwand führen. Es ist sinnvoller Untersuchungen dann vorzunehmen, wenn 
ein konkreter Anlass besteht.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 406
Articolul 11 alineatul (2)

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente din 
statele membre vor fi identificat suprafeţele 
pe care s-au folosit substanţe periculoase 
pe o durată mai îndelungată sau într-o 
cantitate semnificativă şi dacă, prin 
modurile de funcţionare, de gestionare sau 
de operare respectiv sau în urma unor 
dereglări în cadrul operaţiunilor 
desfăşurate, astfel de substanţe ajung în sol 
în cantităţi semnificative.

În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului1, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei2 şi, respectiv, a 
activităţilor de creştere a animalelor.
_____________
1 JO L 257, 10.10.1996, p.26
2 JO L 124, 20.5.2003, p.36
Lista siturilor este revizuită periodic.

Or. de
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Justificare

Im Zuge des Verfahrens zur Bestimmung verunreinigter Flächen ist eine 
Gefährdungsabschätzung durch die Konzentration von Messungen und Analysen auf 
gefährdete Flächen zu konzentrieren.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 407
Articolul 11 alineatul (2)

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat siturile care necesită analize 
suplimentare asupra calităţii solului, pe 
baza listei de activităţi prezente sau trecute 
prevăzute în anexa II. 

Or. el

Justificare

Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία για το ακριβές περιεχόμενο της λίστας του 
Παραρτήματος ΙΙ. Οι τοπικές συνθήκες διαφέρουν πολύ από Κράτος σε Κράτος και το 
περιεχόμενο της λίστας είναι ανοιχτό σε πολλές ερμηνείες. Ακόμη και η περιγραφή των 
διάφορων δραστηριοτήτων μπορεί να είναι συγκεχυμένη και ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες. 
Επίσης, υπάρχουν και άλλες ρυπογόνες για το έδαφος δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται 
στην λίστα. Η μόνη πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιηθεί η λίστα σαν βάση για τους 
¨ύποπτους¨ χώρους.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 408
Articolul 11 alineatul (2) primul şi al doilea paragraf

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de trei ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
elaborat o strategie de identificare a 
siturilor contaminate; această strategie 
cuprinde o listă cu activităţile în 
desfăşurare sau desfăşurate în trecut, care 
prezintă un potenţial ridicat de 
contaminare a solurilor; lista trebuie să
cuprindă cel puţin activităţile din anexa II 
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care prezintă în mod real un risc ridicat.
În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei şi, respectiv, a 
activităţilor de creştere a animalelor.
_______________
1 JO L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificare

The real high risk activities of Annex II include items 1, 2, 8 and 9.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 409
Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf

(2) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

(2) În termen de opt ani de la [data 
transpunerii], autorităţile competente vor fi 
identificat cel puţin siturile în care se 
desfăşoară sau s-au desfăşurat activităţile 
susceptibile de a polua solul prevăzute în 
anexa II.

Or. de

Justificare

Die sorgfältige Auflistung potenziell verunreinigter Standorte muss gewährleistet werden. 
Eine Klassifizierung von gewissen Anlagen, wie IPPC, die bereits nach EU-Recht 
Bodenschutzauflagen erfüllen, als potenziell Boden gefährdend ist negativ zu bewerten.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 410
Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

În acest sens, activităţile menţionate la 
punctul 2 din anexa II sunt luate în 
considerare independent de valorile prag 
specificate în anexa I la Directiva 96/61/CE 
a Consiliului1, cu excepţia activităţilor 
desfăşurate de microîntreprinderi, în 
conformitate cu definiţia de la articolul 2 
alineatul (3) din anexa la Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei2 şi, respectiv, a
activităţilor de creştere a animalelor.

Siturile în care s-au desfăşurat activităţi
autorizate în conformitate cu Directiva 
96/61/CE privind prevenirea şi controlul 
integrat al poluării, Directiva 2006/12/CE 
privind deşeurile, precum şi „directivele 
fiice” ale acesteia (în special, Directiva 
1999/31/CE privind depozitele de deşeuri), 
Directiva 2006/21/CE privind gestionarea 
deşeurilor provenite din industria 
extractivă, nu se înregistrează în inventar.

De asemenea, nu se înregistrează nici 
activităţile desfăşurate de 
microîntreprinderi, în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (3) din anexa la 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei1 şi, 
respectiv, nici activităţile de creştere a 
animalelor.

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

1 JO L 124, 20.5.2003, p.36

Or. de

Justificare

Die sorgfältige Auflistung potenziell verunreinigter Standorte muss gewährleistet werden. 
Eine Klassifizierung von gewissen Anlagen, wie IPPC, die bereits nach EU-Recht 
Bodenschutzauflagen erfüllen, als potenziell Boden gefährdend ist negativ zu bewerten.
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Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 411
Articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf

Lista siturilor este revizuită periodic. Lista siturilor este actualizată periodic.

Or. en

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 412
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

eliminat

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;
(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;
(c) în termen de 25 ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. de

Justificare

Die Verpflichung zu umfassenden Messungen nach einem starren Muster bereitet den 
Betroffenen übermäßigen Aufwand, ohne dass dadurch ein Nutzen für die Umwelt erkennbar 
wäre.
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Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 413
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

(3) În siturile identificate în conformitate 
cu alineatul (2), autorităţile competente 
efectuează o evaluare a riscurilor, pentru a 
verifica dacă poluarea solului este 
compatibilă cu utilizarea căreia acesta îi 
este destinat, fără a prezenta un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător. Dacă este cazul, 
se realizează măsurători ale nivelurilor 
concentraţiilor de substanţe periculoase.

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;
(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;
(c) în termen de 25 ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. fr

Justificare

Il appartient aux autorités nationales de fixer les priorités sur tel ou tel secteur industriel, ou 
tel ou tel polluant spécifique en fonction des conditions locales. L’établissement de 
pourcentages ne contribue pas à une approche fondée sur les risques. De plus, compte tenu 
du nombre d’actions requises, il convient de fixer un calendrier réaliste et opérationnel.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 414
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 

(3) În cazul suprafeţelor pe care substanţele 
periculoase există la un nivel care
constituie un motiv suficient pentru a 
considera că prezintă un risc semnificativ la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător se realizează o verificare 
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pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele
situri:

detaliată prin care se ajunge la un rezultat 
final al evaluarii riscurilor şi care ţine 
seama de utilizarea actuală sau utilizarea 
autorizată în viitor a suprafeţei respective.

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;
(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;
(c) în termen de 25 ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. de

Justificare

Das Verfahren zur Bestimmung der verunreinigten Flächen  ist in Artikel 10 integriert. Ein 
starrer Zeitplan, wie in Artikel 11 Abs.3 vorgesehen, ist ungeeignet. Es muss den 
Mitgliedstaaten überlassen bleiben, welche Prioritäten sie setzen, auf welche Branchen sie 
den Fokus legen bzw. welche Stoffe und Werte in welchem Maßstab für die jeweilige Region 
angemessen sind.

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

Amendamentul 415
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar,
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

(3) Autorităţile competente evaluează 
suprafeţele descrise la articolul 10, mai ales 
în ceea ce priveşte tipul şi nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase, 
precum şi posibilitatea ca acestea să se 
extindă în mediul înconjurător şi să fie 
contactate de oameni, animale şi plante, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 11 alineatul (3) litera (a).

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;

Evaluarea riscului ţine seama de utilizarea 
actuală şi utilizarea autorizată în viitor a 
sitului.
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(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;

Dacă există un motiv suficient pentru a 
considera că prezintă un risc semnificativ la 
adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, autoritatea competentă 
stabileşte dispoziţiile privind evaluarea 
riscurilor.

(c) în termen de 25 ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. de

Justificare

Zur Bestimmung verunreinigter Standorte ist eine Gefährdungsabschätzung gemäß Art. 11 
Abs. 3 des Richtlinienvorschlags vorzuziehen. In Art. 10 sollte die Umwelthaftungsrichtlinie 
(Richtlinie 2004/35/EG) wörtlich übernommen werden um deren Regelungsbereich 
auszudrücken. Bei der Standortuntersuchung muss stärker zwischen Verursacher und 
Eigentümer unterschieden werden. Vorgaben zur Bearbeitung kontaminierter Standorte 
führen nach deutscher Erfahrung zu erheblichen Belastungen und Mittelmehrbedarf. 
(Sommer/Liese)

Im Verfahren zur Bestimmung verunreinigter Standorte ist eine Gefährdungsabschätzung mit 
Untersuchung und Bewertung den regelmäßigen und häufig überflüssigen Messungen von 
Schadstoffgehalten im Boden gemäß Artikel 11 Abs. 3 des Richtlinienvorschlags vorzuziehen. 
(Jeggle)

Die Benennung der zuständigen Behörden sollte systematisch besser in Art. 10 enthalten sein. 
Die in Anhang II aufgeführten Tätigkeiten / Standorte sind ungeeignet zur Einschränkung 
konkreter Belastungssituationen. Im Zuge der Verfahren zur Bestimmung verunreinigter 
Standorte ist eine Gefährdungsabschätzung, die auf der Grundlage umfassenderer 
Untersuchungs- und Bewertungsmethoden erfolgt, den regelmäßigen und dabei häufig 
überflüssigen Messungen von Schadstoffgehalten im Boden nach Artikel 11 Abs. 3 des 
vorliegenden Richtlinienvorschlags vorzuziehen. (Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 416
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 

(3) Dacă nu există dovezi suficiente privind 
existenţa reală a contaminării, autorităţile 
competente sau terţe părţi măsoară în mod 
orientativ nivelurile concentraţiilor de 
substanţe periculoase din suprafeţele 
identificate în conformitate cu alineatul (1)
în vederea evaluării substanţelor 
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semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

periculoase, limitându-se la substanţele 
care au fost folosite pe suprafeţele 
respective.În cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o
verificare detaliată prin care se ajunge la 
un rezultat final al evaluarii riscurilor şi 
care ţine seama de utilizarea actuală sau 
utilizarea autorizată în viitor a suprafeţei 
respective.

(a) în termen de 5 ani de la [data
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;
(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;
(c) în termen de 25 ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. de

Justificare

Im Zuge des Verfahrens zur Bestimmung verunreinigter Flächen ist eine 
Gefährdungsabschätzung durch die Konzentration von Messungen und Analysen auf 
gefährdete Flächen zu konzentrieren.

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 417
Articolul 11 alineatul (3) partea introductivă

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente indică siturile 
identificate în conformitate cu alineatul (2) 
şi, în cazurile în care se ajunge la concluzia 
că nivelurile concentraţiilor de substanţe 
periculoase constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare corespunzătoare a riscurilor în 
acele situri:
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Or. el

Justificare

Η υποχρεωτική μέτρηση των επιπέδων συγκέντρωσης επικίνδυνων ουσιών σε 
πιθανολογούμενες μολυσμένες περιοχές μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα 
διαδικασία. Για παράδειγμα, μια οπτική επιθεώρηση ή ο έλεγχος των επίσημων αρχείων 
δραστηριότητας μπορεί να είναι αρκετή για να επιβεβαιωθεί ότι η περιοχή είναι μολυσμένη. 
Αυτή η τροπολογία θα δώσει στα κράτη μέλη την ευελιξία να αποφασίζουν τα ίδια για τους 
πιθανά μολυσμένους χώρους και να κάνουν την αναγκαία ιεράρχηση σύμφωνα με τους 
κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον.

Amendament depus de Frieda Brepoels, 

Amendamentul 418
Articolul 11 alineatul (3) partea introductivă

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente garantează 
efectuarea unor analize asupra solurilor 
din locurile în care sunt desfăşurate sau au 
fost desfăşurate activităţile prevăzute la 
alineatul (2), în scopul verificării măsurii în 
care situl supus analizelor ar trebui 
calificat drept sit contaminat:

Or. en

Justificare

The task of the competent authorities is to ensure  the investigations are carried out, not 
necessarily to carry them out themselves. 

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 419
Articolul 11 alineatul (3) partea introductivă

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 

(3) Statele membre definesc criteriile şi 
procedurile în vederea efectuării de analize 
asupra siturilor identificate în conformitate 
cu alineatul (2), pentru a verifica existenţa 
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alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau 
a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

unei posibile contaminări şi a determina 
necesitatea realizării unei evaluări a 
riscurilor specifice sitului. Printre criteriile 
susmenţionate ar trebui să se numere, de 
asemenea, o evaluare a măsurii în care 
posibila contaminare a solului prezintă 
riscuri pe care standardele de calitate 
corespunzătoare corpurilor de apă să nu le 
prevadă, în conformitate cu Directiva 
2000/60/CE şi Directiva 2006/118/CE.
Statele membre identifică entităţile publice 
sau private, printre care şi proprietarii sau 
utilizatorii siturilor identificate în 
conformitate cu alineatul (2), responsabile 
de efectuarea, asupra solului, a unor 
analize şi evaluări ale riscurilor specifice 
siturilor, în conformitate cu primul 
paragraf. Statele membre stabilesc datele la 
care respectivele entităţi urmează să 
desfăşoare acţiunile prevăzute, printre care 
şi procedurile de transmitere a rezultatelor 
către autorităţile competente, în vederea 
respectării următorului calendar:

Or. en

Justificare

Member States should identify the criteria and the procedures related to investigations and 
risk assessment and the timing of the action required to respect the timetable provided by the 
Directive. 

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 420
Articolul 11 alineatul (3) partea introductivă

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile 
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) sau asigură măsurarea acestor 
niveluri, pe cheltuiala poluatorului, şi, în 
cazurile în care valoarea nivelurilor 
constituie un motiv suficient pentru a 
considera că prezintă un risc semnificativ la 
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evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

adresa sănătăţii umane sau a mediului 
înconjurător, se efectuează o evaluare a 
riscurilor la faţa locului în acele situri:

Or. en

Justificare

According to the polluter pays principle, the cost of the measurements has to be paid by the 
polluter.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 421
Articolul 11 alineatul (3)

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente măsoară nivelurile
concentraţiilor de substanţe periculoase din 
siturile identificate în conformitate cu 
alineatul (2) şi, în cazurile în care valoarea 
nivelurilor constituie un motiv suficient 
pentru a considera că prezintă un risc 
semnificativ la adresa sănătăţii umane sau a 
mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri:

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente asigură măsurarea 
nivelurilor concentraţiilor de substanţe 
periculoase din siturile identificate în 
conformitate cu alineatul (2) şi, în cazurile în 
care valoarea nivelurilor constituie un motiv 
suficient pentru a considera că prezintă un 
risc semnificativ la adresa sănătăţii umane 
sau a mediului înconjurător, se efectuează o 
evaluare a riscurilor la faţa locului în acele 
situri, pe cheltuiala poluatorului:

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
situri;

(a) în termen de 5 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 10% din 
siturile ce ar putea fi contaminate;

(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
situri;

(b) în termen de 15 ani de la [data 
transpunerii], pentru cel puţin 60% din 
siturile ce ar putea fi contaminate;

(c) în termen de 25 de ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

(c) în termen de 25 de ani de la [data 
transpunerii], pentru restul siturilor.

Or. en

Amendament depus de Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Amendamentul 422
Articolul 11 alineatul (3a)(nou)
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(3a) Statele membre informează, în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 17, cu 
privire la metodele de verificare şi evaluare 
a riscurilor puse în aplicare.

Or. de

Justificare

Es ist auf einen Informationsaustausch der Mitgliedsstaaten abzustellen. (Ulmer + Jeggle)

Im Zuge des Verfahrens zur Bestimmung verunreinigter Flächen ist eine 
Gefährdungsabschätzung durch die Konzentration von Messungen und Analysen auf 
gefährdete Flächen zu konzentrieren. (Haug)

Nach der Intention der Bodenrahmenrichtlinie ist hier mehr auf einen Informationsaustausch 
der Mitgliedsstaaten abzustellen.

Hier könnten die aus der über 25-jährigen deutschen Erfahrung in der Altlastenbearbeitung 
vorliegenden Erkenntnisse aus Erhebungen von altlastenrelevanten Standorten für andere 
Mitgliedsstaaten gewinnbringend eingebracht werden. Ferner könnten die in Deutschland als 
relevant erwiesenen Branchen eine Orientierungshilfe für die Erfassung in anderen 
Mitgliedsstaaten bieten. (Liese)

Amendament depus de Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 423
Articolul 11 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre întocmesc un registru 
al siturilor poluate identificate în 
conformitate cu alineatele (2) şi (3). 

Or. en

Justificare

In order to avoid risks to human health and to guarantee the transparency of the Market. 
Member States should include the information required in this Article in a register.

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

Amendamentul 424
Articolul 11a (nou)
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Articolul 11a
Stabilirea de principii de evaluare unitare

Statele membre garantează că, în cadrul 
evaluării riscurilor privind siturile 
contaminate, se vor lua în considerare cel 
puţin riscurile provenite în urma 
contactului direct al oamenilor cu 
substanţele periculoase, în urma 
compromiterii alimentelor şi furajelor şi în 
urma compromiterii calităţii apelor.
(a) Riscurile provenite în urma contactului 
direct al oamenilor cu substanţele 
periculoase se evaluează pe baza calculării 
adecvate a expunerii la risc şi a principiilor  
de toxicologie umană recunoscute din 
punct de vedere ştiinţific.
(b) Riscurile provenite în urma 
compromiterii alimentelor şi furajelor se 
evaluează pe baza specificaţiilor privind 
alimentele, prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1881/2006 al Comisiei şi a celor 
privind furajele, prevăzute în Directiva 
2002/32/CE.
(c) Riscurile provenite în urma 
compromiterii calităţii apelor se evaluează 
pe baza specificaţiilor prevăzute în 
Directiva 2000/60/CE.
(2) Pe baza principiilor de evaluare 
menţionate la alineatul (1), statele membre 
stabilesc valori ale riscului privind zonele 
protejate şi utilizările foarte importante de 
pe teritoriul lor naţional, ţinând seama de 
condiţiile de expunere la risc din zonele 
respective, astfel încât, dacă riscul trece 
peste valorile stabilite, se realizează o 
evaluare a situaţiei respective şi se 
stabileşte dacă funcţiile solului sunt 
compromise în mod semnificativ şi dacă se 
generează un risc la adresa sănătăţii 
umane sau a mediului înconjurător, iar 
dacă riscul este sub valorile respective, se 
stabileşte în ce măsură acesta a fost 
eliminat (valori de inspecţie).
(3) Statele membre informează, în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 17, cu 
privire la valorile sau standardele stabilite.
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Or. de

Justificare

Auf Basis der Reports der Technical Working Groups sollte eine Diskussion über europaweit 
einheitliche Mindeststandards und Beurteilungsgrundsätze zum Umgang mit 
Bodenverunreinigungen unter Rückgriff auf Vorleistungen der Mitgliedstaaten und unter 
Berücksichtigung der nationalen Verantwortung für das Erreichen von Umweltstandards und 
der hierfür einzusetzenden Instrumente erfolgen. (Weisgerber/Ulmer)

Europaweit einheitliche Mindeststandards und Beurteilungsgrundsätze sind notwendig.
Der Neuvorschlag für einen Artikel 11 a gibt in Anlehnung an bestehende Regelungen in 
Mitgliedstaaten eine risikoorientierte sowie nach Schutzgütern und Nutzungen differenzierte 
Beurteilung vor. Die Ableitung konkreter Werte soll in den Mitgliedstaaten unter 
Berücksichtigung der dort relevanten Nutzungen und Expositionsbedingungen erfolgen. 
Dadurch wird der Verantwortung der Mitgliedstaaten Rechnung getragen. (Sommer/Liese)

Um einheitliche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, sind einheitliche 
Bewertungsprinzipien aufzustellen, die einen Rahmen für die Festlegung konkreter Werte auf 
nationaler Ebene bieten, jedoch ausreichende Spielräume für klimatische und 
nutzungsbedingte Unterschiede lassen. Die Ableitung konkreter Werte soll in den 
Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der dort relevanten Nutzungen und 
Expositionsbedingungen erfolgen. (Jeggle)

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard Seeber + 
Hartmut Nassauer

Amendamentul 425
Articolul 12

Articolul 12
Raport privind starea solului

(1) Atunci când urmează să fie vândut un 
sit pe care se desfăşoară o activitate 
potenţial poluantă prevăzută în anexa II 
sau pe care documentele oficiale, precum 
registrele naţionale, indică faptul că s-a 
desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător prezintă un 
raport privind starea solului autorităţii 
competente menţionate la articolul 11 şi 
celeilalte părţi participante la tranzacţie.
(2) Raportul privind starea solului se 
întocmeşte de către o instituţie sau 
persoană autorizată desemnată de statul 

eliminat
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membru. Acesta cuprinde cel puţin 
următoarele detalii:
(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale;
(b) rezultatele analizei chimice pentru 
determinarea concentraţiilor de substanţe 
periculoase în sol, limitată la substanţele 
asociate activităţii cu potenţial poluant 
desfăşurate pe situl respectiv;
(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.
(3) Statele membre definesc metoda 
necesară pentru determinarea 
concentraţiilor prevăzute la alineatul (2) 
litera (b).
(4) Informaţiile din raportul privind starea 
solului sunt utilizate de autorităţile 
competente în scopul identificării siturilor 
contaminate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Bei dem Bericht über den Zustand des Bodens handelt es sich um einen privatrechtlichen 
Vorgang, der nicht öffentlich-rechtlichen Vorgaben unterliegen sollte. Ein 
Bodenzustandsbericht darf nicht zu einer allgemeinen Datenrecherche mit zusätzlichen 
Untersuchungs- oder Sanierungsanforderungen führen. (Hoppenstedt)

Eine Grundstückstransaktion stellt einen privatrechtlichen Vorgang dar, der nicht öffentlich-
rechtlichen Vorgaben unterliegen sollte. (Krahmer)

The proposal creates an over-bureaucratic system which not only imposes burdens on those 
involved in property transactions but also forces the authorities to be partly responsible for 
identifying soil pollution. 

This prescription clearly interferes with private law. Information on private sites should not 
be open to the wider public but be restricted to the parties involved in the sales of sites. 

Furthermore, the publication of personal data conflicts with efficient data protection and 
carries the risk of infringing companies’ valid interests in the protection of data. (Seeber)
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Kapitel III behandelt Bodenverunreinigungen. Diese sind von lokalem Charakter und 
verlangen angemessene, einzelfallbezogene Maßnahmen, die auf die Art der Verunreinigung 
und die Art des Bodens abgestimmt sein müssen. Es sollte daher im Sinne des 
Subsidiaritätsprinzips Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben, geeignete Vermeidungs- bzw. 
Wiederherstellungsmaßnahmen zu ergreifen. Siehe dazu Vorschlag zu Art. 9(neu). (Nassauer)

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Amendamentul 426
Articolul12 titlu

Raport privind starea solului Informarea obligatorie

Or. de

Justificare

Die generelle und verpflichtende Institutionalisierung des Bodenzustandsberichts für 
potentiell verunreinigte Standorte im Grundstücksverkehr trägt wesentlich zu den erheblichen 
Kostenfolgen des Richtlinienvorschlags bei und liefert keinen relevanten Mehrwert für den 
Bodenschutz. Hier handelt es sich um einen privatrechtlichen Vorgang, der nicht öffentlich-
rechtlichen Vorgaben unterliegen sollte. (Weisgerber/Ulmer)

Die generelle und verpflichtende Institutionalisierung des „Berichts über den Zustand des 
Bodens“ für potenziell verunreinigte Standorte im Grundstücksverkehr stellt einen 
wesentlichen Beitrag zu den erheblichen Kostenfolgen des Richtlinienvorschlags dar. Für 
solche Pflichten sollten zumindest Anhaltspunkte für eine Schädigung vorliegen. (Jeggle)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 427
Articolul 12

(-1) Statele membre pot obliga proprietarii 
de terenuri să comunice autorităţii 
competente indiciile prevăzute la articolul 
11. Nu se aduce atingere dispoziţiilor 
Directivei 2004/35/CE.

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că proprietarul sitului sau 

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, proprietarul sitului 
comunică informaţii privind starea solului 
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potenţialul cumpărător prezintă un raport
privind starea solului autorităţii competente 
menţionate la articolul 11 şi celeilalte părţi 
participante la tranzacţie.

autorităţii şi potenţialului cumpărător. 

(2) Raportul privind starea solului se 
întocmeşte de către o instituţie sau 
persoană autorizată desemnată de statul 
membru. Acesta cuprinde cel puţin 
următoarele detalii:
(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale;
(b) rezultatele analizei chimice pentru 
determinarea concentraţiilor de substanţe 
periculoase în sol, limitată la substanţele 
asociate activităţii cu potenţial poluant 
desfăşurate pe situl respectiv;
(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

(3)Statele membre definesc metoda 
necesară pentru determinarea 
concentraţiilor prevăzute la alineatul (2) 
litera (b).
(4) Informaţiile din raportul privind starea 
solului sunt utilizate de autorităţile 
competente în scopul identificării siturilor 
contaminate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Den Mitgliedstaaten wird im Grundstücksverkehr ausreichend Flexibilität ermöglicht, aber 
auch Rechtssicherheit über den Bodenzustand gewährleistet.

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

Amendamentul 428
Articolul 12
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(1) Atunci când urmează să fie vândut un 
sit pe care se desfăşoară o activitate 
potenţial poluantă prevăzută în anexa II 
sau pe care documentele oficiale, precum 
registrele naţionale, indică faptul că s-a 
desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător prezintă un 
raport privind starea solului autorităţii 
competente menţionate la articolul 11 şi 
celeilalte părţi participante la tranzacţie.

Statele membre pot obliga proprietarii de 
terenuri să comunice autorităţii competente 
indiciile prevăzute la articolul (10). Nu se 
aduce atingere dispoziţiilor Directivei 
2004/35/CE.

(2) Raportul privind starea solului se 
întocmeşte de către o instituţie sau 
persoană autorizată desemnată de statul 
membru. Acesta cuprinde cel puţin 
următoarele detalii:
(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale;
(b) rezultatele analizei chimice pentru 
determinarea concentraţiilor de substanţe 
periculoase în sol, limitată la substanţele 
asociate activităţii cu potenţial poluant 
desfăşurate pe situl respectiv;
(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

(3) Statele membre definesc metoda 
necesară pentru determinarea 
concentraţiilor prevăzute la alineatul (2) 
litera (b).
(4) Informaţiile din raportul privind starea 
solului sunt utilizate de autorităţile 
competente în scopul identificării siturilor 
contaminate în conformitate cu articolul 10 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Die generelle und verpflichtende Institutionalisierung des „Berichts über den Zustand des 
Bodens“ für potenziell verunreinigte Standorte im Grundstücksverkehr stellt einen 
wesentlichen Beitrag zu den erheblichen Kostenfolgen des Richtlinienvorschlags dar. Für 
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solche Pflichten sollten zumindest Anhaltspunkte für eine Schädigung vorliegen. (Jeggle)

Die generelle und verpflichtende Institutionalisierung des Bodenzustandsberichts für 
potentiell verunreinigte Standorte im Grundstücksverkehr trägt wesentlich zu den erheblichen 
Kostenfolgen des Richtlinienvorschlags bei und liefert keinen relevanten Mehrwert für den 
Bodenschutz. Hier handelt es sich um einen privatrechtlichen Vorgang, der nicht öffentlich-
rechtlichen Vorgaben unterliegen sollte. (Weisgerber/Ulmer)

Die generelle und verpflichtende Institutionalisierung des „Berichts über den Zustand des 
Bodens“ für potenziell verunreinigte Standorte im Grundstücksverkehr stellt einen 
wesentlichen Beitrag zu den erheblichen Kostenfolgen des Richtlinienvorschlags dar und 
liefert dabei keinen relevanten Mehrwert für den Bodenschutz
Hier handelt es sich um einen privatrechtlichen Vorgang, der nicht öffentlich-rechtlichen 
Vorgaben unterliegen sollte. Ein Bodenzustandsbericht sollte sich jedenfalls auf bestehende 
Erkenntnisse beschränken. (Schnellhardt)

Die Institutionalisierung des „Berichts über den Zustand des Bodens“ für potenziell 
verunreinigte Standorte stellt einen wesentlichen Beitrag zu den erheblichen Kostenfolgen des 
Richtlinienvorschlags dar und liefert dabei keinen relevanten Mehrwert für den Bodenschutz. 
Eine in Deutschland praktizierte Anzeigepflicht erscheint hier praktischer und 
unbürokratischer. Im Rahmen der die Richtlinie begleitenden Bodenschutzstrategie sollten 
nur Empfehlungen für eine freiwillige Lösung gegeben werden. (Sommer/Liese)

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 429
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că proprietarul sitului îi prezintă 
potenţialului cumpărător o evaluare a 
riscurilor şi/sau un raport privind starea 
solului sau îi acordă potenţialului 
cumpărător accesul pentru efectuarea 
propriei sale evaluări a riscurilor şi/sau a 
propriului său raport privind starea solului.
După încheierea tranzacţiei, evaluarea 
riscurilor şi/sau raportul privind starea 
solului este(sunt) prezentat(e) autorităţii 
competente menţionate la articolul 11, dacă 
este cazul, pentru a-i permite acesteia să îşi 
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îndeplinească atribuţiile.

Or. en

Justificare

Linking release of information included in the soil status report to automatically placing the 
sites on an inventory will discourage transactions. If the requirement to provide soil 
assessment data to authorities is linked with the application for a change of use of a site or 
where the authority believes there is a significant risk of harm to environment and health, 
risks are better controlled and managed ina cost effective manner while not discouraging 
transactions and voluntary remediation activities.

Amendament depus de Anders Wijkman

Amendamentul 430
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) În cazul unui sit pe care se desfăşoară o 
activitate prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că proprietarul sitului prezintă un 
raport privind starea solului autorităţii 
competente menţionate la articolul 11 şi 
potenţialului cumpărător sau chiriaş, dacă 
situl urmează să fie vândut sau închiriat 
sau dacă utilizarea căreia îi este destinat 
terenul sitului devine una mai sensibilă.

Or. en

Justificare

Knowledge of whether a site is contaminated or not is not only relevant for the prospective 
buyer but also in the interest of the prospective user. This is for example relevant for when 
people rent a land or change land use.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 431
Articolul 12 alineatul (1)

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

pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că situl respectiv a făcut obiectul 
procedurilor prezentate la articolul 11.

Or. fr

Justificare

L’accélération de la procédure d’inventaire ne rend pas nécessaire de mettre l’accent sur les 
terres mises en vente, il n’y a pas lieu de prévoir des procédures particulières pour ces 
dernières. 

Amendament depus de Robert Sturdy

Amendamentul 432
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
contaminat identificat, statele membre 
garantează că proprietarul sitului sau 
potenţialul cumpărător prezintă un raport 
privind starea solului autorităţii competente 
menţionate la articolul 11 şi celeilalte părţi 
participante la tranzacţie.

Or. en

Justificare

Requiring a soil status report only for identified contaminated sites avoids an additional 
administrative burden for owners of non-contaminated sites. This does not prohibit land users 
from carrying out assessments on a voluntary basis or in compliance with existing national or 
community environmental policy. 
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Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 433
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) În cazul unei tranzacţii comerciale cu 
privire la un sit pe care se desfăşoară o 
activitate potenţial poluantă prevăzută în 
anexa II sau pe care documentele oficiale, 
precum registrele naţionale sau locale, 
indică faptul că s-a desfăşurat o astfel de 
activitate, statele membre garantează că 
proprietarul sitului prezintă un raport privind 
starea solului autorităţii competente 
menţionate la articolul 11 şi celeilalte părţi 
potenţiale participante la tranzacţie. 

Or. en

Justificare

Legislation existing in Member States allows for a multitude of real estate transaction which 
do not necessarily require a formal selling act of the site involved. Real Estate transactions 
can take place even without a selling of the site (e.g. acquisition of a company owning a real 
estate). Reference should therefore be made to the term “transactions”.  Providing the report 
should be of the owner’s burden. The owner of the site has better access to datas regarding 
the history of the site.  

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 434
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
contaminat identificat, pe care se desfăşoară 
o activitate potenţial poluantă prevăzută în 
anexa II sau pe care documentele oficiale, 
precum registrele naţionale, indică faptul că 
s-a desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător prezintă un raport 
privind starea solului autorităţii competente 
menţionate la articolul 11 şi celeilalte părţi 
participante la tranzacţie.

Or. en
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Justificare

Requiring a soil status report only for identified contaminated sites avoids an additional 
administrative burden for owners of non-contaminated sites.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 435
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) Atunci când urmează să fie vândut sau 
închiriat un sit pe care se desfăşoară o 
activitate potenţial poluantă prevăzută în 
anexa II sau pe care documentele oficiale, 
precum registrele naţionale, indică faptul că 
s-a desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător sau chiriaş
prezintă un raport privind starea solului 
autorităţii competente menţionate la articolul 
11 şi celeilalte părţi participante la 
tranzacţie.

Or. en

Justificare

Land purchase is only one way in which soil passes from one user to the other. In many cases 
the use changes through a lease contract and also in this case the new use should, for reasons 
of level playing field, be informed about the state of the land this person or company will use.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 436
Articolul 12 alineatul (1)

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că proprietarul sitului sau 
potenţialul cumpărător prezintă un raport 
privind starea solului autorităţii competente 

(1) Atunci când urmează să fie vândut sau 
închiriat unui nou utilizator un sit pe care 
se desfăşoară o activitate prevăzută în anexa 
II sau pe care documentele oficiale, precum 
registrele naţionale, indică faptul că s-a 
desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător prezintă un raport 
privind starea solului autorităţii competente 
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menţionate la articolul 11 şi celeilalte părţi 
participante la tranzacţie.

menţionate la articolul 11 şi potenţialului 
cumpărător sau chiriaş.

Or. en

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 437
Articolul 12 alineatul (1)

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

(1) Atunci când urmează să fie vândut un sit 
pe care se desfăşoară o activitate potenţial 
poluantă prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele, 
indică faptul că s-a desfăşurat o astfel de 
activitate, statele membre garantează că 
proprietarul sitului sau potenţialul 
cumpărător prezintă un raport privind starea 
solului autorităţii competente menţionate la 
articolul 11 şi celeilalte părţi participante la 
tranzacţie.

Or. en

Justificare

In several Member States the competence to legislate on soil lies with the regional authorities 
rather than the national one. Annex II is considered to be limited to the high risk activities 
(numbers 1, 2, 8 and 9). 

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 438
Articolul 12 alineatul (1)

(1) Atunci când urmează să fie vândut un
sit pe care se desfăşoară o activitate 
potenţial poluantă prevăzută în anexa II sau 
pe care documentele oficiale, precum 
registrele naţionale, indică faptul că s-a 
desfăşurat o astfel de activitate, statele 
membre garantează că proprietarul sitului 
sau potenţialul cumpărător prezintă un 
raport privind starea solului autorităţii 
competente menţionate la articolul 11 şi 

(1) În cazul unui sit pe care se desfăşoară o 
activitate prevăzută în anexa II sau pe care 
documentele oficiale, precum registrele 
naţionale, indică faptul că s-a desfăşurat o 
astfel de activitate, statele membre 
garantează că proprietarul sitului prezintă un 
raport privind starea solului autorităţii 
competente menţionate la articolul 11 şi 
potenţialului cumpărător sau chiriaş dacă:
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celeilalte părţi participante la tranzacţie.
- situl urmează să fie vândut sau închiriat 
sau
- utilizarea căreia îi este destinat terenul 
sitului devine una mai sensibilă.

Or. en

Justificare

Knowledge of whether a site is contaminated or not is not only relevant for the prospective 
buyer but also in the interest of the prospective user. This is for example relevant for when 
people rent a land or change land use.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 439
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf (1a) (nou)

Permisul necesar în cazul unei propuneri 
de modificare a utilizării căreia îi este 
destinat un sit, în sensul prezentului 
alineat, şi care necesită un permis, conform 
legislaţiei naţionale şi comunitare, nu se 
acordă decât în cazul în care solicitarea 
aferentă este însoţită de o evaluare a 
riscurilor, la care se ţine seama de 
propunerea de schimbare a utilizării, şi de 
un raport privind starea solului, dacă este 
cazul, şi în care autoritatea competentă 
constată că starea sitului este potrivită 
pentru utilizarea propusă sau va fi potrivită 
în cazul în care condiţiile pentru acordarea 
permisului sunt realizate înaintea 
propunerii de schimbare a utilizării.  
Autoritatea competentă trebuie să se 
asigure în special de faptul că situl nu va fi 
afectat de contaminare în urma schimbării 
utilizării.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer a.o. amendment to Article 12, para 1.
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Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 440
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf (1a) (nou)

Permisul necesar în cazul unei propuneri 
de schimbare a utilizării căreia îi este 
destinat situl şi care necesită un permis, 
conform legislaţiei din statele membre, nu 
se acordă decât în cazul în care solicitarea 
aferentă este însoţită de o evaluare a 
riscurilor, la care se ţine seama de 
propunerea de schimbare a utilizării, şi de 
un raport privind starea solului, şi în care 
autoritatea competentă constată că starea 
sitului este potrivită pentru utilizarea 
propusă. Autoritatea competentă trebuie să 
se asigure în special de faptul că situl nu va 
fi afectat de contaminare în urma 
schimbării utilizării. 

Or. en

Justificare

See Justificare to Prodi amendment, Article 12. paragraph 1. 

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 441
Articolul 12 alineatul (1) primul paragraf (1a) (nou)

Atât timp cât tranzacţia preconizată nu a 
fost încheiată, membrii, experţii, 
funcţionarii şi ceilalţi angajaţi din cadrul 
autorităţii competente au obligaţia, chiar şi 
după încetarea atribuţiilor, de a nu divulga 
terţilor care nu iau parte la tranzacţie 
informaţii legate sau referitoare, direct sau 
indirect, la tranzacţie.

Or. en
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Justificare

See Justificare to Prodi/Andria amendment, Article 12, paragraph 1.

Amendament depus de Françoise Grossetête

Amendamentul 442
Articolul 12 alineatul (2)

(2) Raportul privind starea solului se 
întocmeşte de către o instituţie sau 
persoană autorizată desemnată de statul 
membru. Acesta cuprinde cel puţin 
următoarele detalii:

eliminat

(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale;

(b) rezultatele analizei chimice pentru 
determinarea concentraţiilor de substanţe 
periculoase în sol, limitată la substanţele 
asociate activităţii cu potenţial poluant 
desfăşurate pe situl respectiv;

(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

Or. fr

Justificare

Il appartient aux autorités nationales de fixer les priorités sur tel ou tel secteur industriel, ou 
tel ou tel polluant spécifique en fonction des conditions locales. 

Amendament depus de Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Amendamentul 443
Articolul 12 alineatul (2) partea introductivă

(2) Raportul privind starea solului se
întocmeşte de către o instituţie sau persoană 
autorizată desemnată de statul membru. 

(2) Raportul privind starea solului este 
verificat de către o instituţie sau persoană 
autorizată desemnată de statul membru. 
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Acesta cuprinde cel puţin următoarele 
detalii:

Acesta cuprinde cel puţin următoarele 
detalii:

Or. en

Justificare

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

This ensures that landowners and in particular farmers, with their broad knowledge and 
experience can carry out their own analysis of the land which is then verified by the approved 
competent authority. This will reduce unnecssary bureaucracy, reduce the financial burden 
and promote good practice amongst land users while still ensuring an objective review of the 
soil status report. (Sturdy)

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 444
Articolul 12 alineatul (2) litera (a)

(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale;

(a) istoricul sitului, astfel cum reiese din 
documentele oficiale, în special în ceea ce 
priveşte starea apelor subterane;

Or. en

Justificare

The state of the groundwater concerning the overall status of the soil is essential. For 
providing all necessary information required for a balanced decision, all already available 
data, such as that concerning groundwater has to be supplied to the owner of prospective 
buyer.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 445
Articolul 12 alineatul (2) litera (b)

(b) rezultatele analizei chimice pentru 
determinarea concentraţiilor de substanţe 
periculoase în sol, limitată la substanţele 
asociate activităţii cu potenţial poluant 
desfăşurate pe situl respectiv;

(b) rezultatele unei analize asupra solului, 
indicând măsura în care situl trebuie să fie 
calificat sau nu drept sit contaminat;
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Or. en

Justificare

Concentration levels do not form a risk per se, cf. amendment Ms. Brepoels on article 2, point 
2a (new). 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 446
Articolul 12 alineatul (2) litera (c)

(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

eliminat

Or. en

Justificare

Concentration levels do not form a risk per se, cf. amendment Ms. Brepoels on article 2, point 
2a (new). 

Amendament depus de Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis şi Umberto Guidoni

Amendamentul 447
Articolul 12 alineatul (2) litera (c)

(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu.

(c) nivelurile de concentraţie începând cu 
care există suficiente motive să se considere 
că substanţele periculoase respective 
reprezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, ţinând 
seama de utilizarea actuală sau utilizarea 
autorizată în viitor.

Or. en
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Justificare

The current or approved use of the land must be taken into account: the soil quality reference 
standards might be different according to different land use.

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 448
Articolul 12 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) riscul pierderii biodiversităţii solului.

Or. en

Justificare

The state of biodiversity in the soil, which is an ecosystem on its own, represents a significant 
aspect concerning the quality of the soil, as amongst others, the productivity of the soil 
depends on it.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 449
Articolul 12 alineatul (2) litera (ca) (nouă)

(ca) o descriere calitativă şi orientativă a 
situaţiei compoziţiei humice a solului şi a 
calităţii structurii acestuia;

Or. en

Justificare

To include in the soil status report a indicative description of organic matter, compaction 
(structure) and salinisation, where relevant, which might help to improve the soil status, for 
example the infiltration capacity for water, even in town and city areas.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 450
Articolul 12 alineatul (2) primul paragraf (1a) (nou)



PE392.343v03-00 70/142 AM\685116RO.doc

RO

Nu se solicită informaţii exacte, în special 
dacă acestea sunt sensibile din punct de 
vedere comercial, cu privire la tranzacţia 
propusă, menţionată la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Real Estate transactions are often, commercially speaking, highly sensitive (e.g. bidding 
procedures) and subject to confidentiality. It must be made sure that the reporting obligation 
set forth in art. 12 shall not cause any conflicts.

Amendament depus de Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Amendamentul 451
Articolul 12 alineatul (3)

(3) Statele membre definesc metoda 
necesară pentru determinarea 
concentraţiilor prevăzute la alineatul (2) 
litera (b).

eliminat

Or. fr

Justificare

Il appartient aux autorités nationales de fixer les priorités sur tel ou tel secteur industriel, ou 
tel ou tel polluant spécifique en fonction des conditions locales. (Grossetête)

This can be deleted provided paragraph 2(b) is replaced (cf. amendment Ms. Brepoels on 
article 12, paragraph 2). (Brepoels)

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth Jeggle + 
Renate Sommer şi Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 452
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate, dacă, în urma evaluării realizate 
de autoritatea competentă, rezultă că 
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reabilitarea este necesară şi proporţională.

Or. de

Justificare

Es ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung erforderlich ist. Neben der 
konkreten Gefahrenlage ist die Verhältnismäßigkeit und die planungsrechtliche zulässige 
Nutzung zu beachten. Konkrete Sanierungsmaßnahmen können, sofern dies ökologisch 
verantwortbar ist, aufgeschoben werden, wenn diese mit anderen Tätigkeiten, z.B. 
Raumentwicklung wie Bauvorhaben, kombiniert und somit kostenwirksamer ausgeführt 
werden können.(Weisgerber/Ulmer)

In der Richtlinie ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung notwendig 
ist. Ist eine Sanierung zwingend notwendig, sollen alle Sanierungsoptionen in Erwägung 
gezogen werden können. (Haug)

Neben der konkreten Gefahrenlage ist die Verhältnismäßigkeit und die planungsrechtlich 
zulässige Nutzung bei der Sanierung zu beachten, es ist mehr Flexibilität erforderlich. 
(Jeggle)

In der Richtlinie ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung notwendig
ist. Neben der konkreten Gefahrenlage ist die Verhältnismäßigkeit und die planungsrechtlich 
zulässige Nutzung zu beachten. Konkrete Sanierungsmaßnahmen können, sofern dies 
ökologisch verantwortbar ist, aufgeschoben werden, wenn diese mit anderen Tätigkeiten, z.B. 
Raumentwicklung wie Bauvorhaben, kombiniert und somit kostenwirksamer ausgeführt 
werden können. (Sommer/Liese)

Das Verhältnismäßigkeitsprinzip muss eine entscheidende Rolle spielen. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Holger Krahmer

Amendamentul 453
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate, identificate în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (2), sunt reabilitate,
dacă reabilitarea nu a fost realizată deja şi 
dacă aceasta este necesară şi proporţională.

Or. de
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Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 454
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate, în conformitate cu priorităţile ce 
trebuie stabilite sau au fost deja stabilite de 
către statele membre înseşi. 

Or. nl

Justificare

Het moet duidelijk zijn dat lidstaten zelf zo veel mogelijk de prioriteiten stellen en dat ze 
daarbij kunnen leunen op reeds bestaand beleid.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 455
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate identificate în conformitate cu 
procedura precizată la articolul 11 sau 12 
sunt reabilitate. 

Or. en

Justificare

Cf. Amendments Ms. Brepoels on articles 11 and 12. 

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 456
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate. Statele membre garantează 
adoptarea unor măsuri de siguranţă 
temporare şi urgente, în cazul unui risc 
grav de răspândire a contaminării, care 
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constituie o ameninţare atât la adresa 
sănătăţii umane, cât şi a mediului 
înconjurător.

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 457
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate de pe teritoriul lor naţional 
sunt reabilitate.

Or. en

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 458
Articolul 13 alineatul (1)

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

(1) Statele membre garantează că siturile 
contaminate istoric incluse în listele lor sunt 
reabilitate.

Or. de

Justificare

Dieser Artikel soll sich nur auf Bodenkontaminationen, die in der Vergangenheit erfolgt sind, 
fokussieren. Die in diesem Artikel genannten Kriterien sind als dafür geeignet anzusehen.

Für neue Bodenkontaminationen soll eine allgemeine Sanierungspflicht gelten, die  sich am 
Vorsorge-, Nachhaltigkeits-, Verursacher- und Verhältnismäßigkeitsprinzip orientieren soll, 
und in Artikel 9 zu ergänzen wäre.

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

Amendamentul 459
Articolul 13 alineatul (2)
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(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere utilizarea sa actuală şi 
utilizarea autorizată în viitor, să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu.

(2) În vederea reabilitării se iau măsuri, 
astfel încât situl contaminat, având în vedere 
utilizarea sa actuală şi utilizarea autorizată în 
viitor, să nu mai reprezinte un risc pentru 
sănătatea umană şi mediu. Dacă astfel de 
măsuri nu sunt posibile sau nu se justifică, 
se iau alte măsuri de protejare a solului şi 
de limitare a poluării sale. Pentru stabilirea 
conceptelor privind măsurile ce vor fi luate 
în vederea reabilitării, se pot lua în 
considerare procesele de reducere a 
nivelului de substanţe periculoase pe cale 
naturală. În cazul în care se aplică măsuri 
de protecţie sau se iau în considerare 
procesele de reducere a nivelului de 
substanţe periculoase pe cale naturală, se 
monitorizează evoluţia riscului pentru 
sănătatea umană şi pentru mediul 
înconjurător.

Or. de

Justificare

Es ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung erforderlich ist. Neben der 
konkreten Gefahrenlage ist die Verhältnismäßigkeit und die planungsrechtliche zulässige 
Nutzung zu beachten. Konkrete Sanierungsmaßnahmen können, sofern dies ökologisch 
verantwortbar ist, aufgeschoben werden, wenn diese mit anderen Tätigkeiten, z.B. 
Raumentwicklung wie Bauvorhaben, kombiniert und somit kostenwirksamer ausgeführt 
werden können. .(Weisgerber/Ulmer)
Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen, natürliche Schadstoffminderungsprozesse sind als 
Sanierungsmaßnahmen aufzuführen. (Jeggle)
Neben den im Richtlinienvorschlag angesprochenen unterschiedlichen 
Sanierungsmöglichkeiten sind auch weitere Optionen in Maßnahmenkonzepten zu beachten. 
Diesbezüglich wurde aus Artikel14 Absatz 1 Satz 2 eine Formulierung redaktionell 
überarbeitet und Artikel 13 systematisch zugeordnet. Hinsichtlich der Formulierung zum 
Sanierungsziel wird durch wörtliche Übernahme aus der Umwelthaftungsrichtlinie (Richtlinie 
2004/35/EG) deren Regelungsbereich auf die Bodenrahmenrichtlinie übertragen. 
(Sommer/Liese)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 460
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra (2) În vederea reabilitării se iau astfel de 
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solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere utilizarea sa actuală şi 
utilizarea autorizată în viitor, să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediul înconjurător.

măsuri, încât situl contaminat, având în 
vedere utilizarea sa actuală şi utilizarea 
autorizată în viitor, să nu mai reprezinte un 
risc pentru sănătatea umană şi mediul 
înconjurător. Dacă astfel de măsuri nu sunt 
posibile sau nu se justifică, se iau alte 
măsuri de protejare a solului şi de limitare 
a poluării sale. Pentru stabilirea 
conceptelor privind măsurile ce vor fi luate 
în vederea reabilitării, se iau în considerare 
procesele de reducere a nivelului de 
substanţe periculoase pe cale naturală. În 
cazul în care se aplică măsuri deprotecţie 
sau se iau în considerare procesele de 
reducere a nivelului de substanţe 
periculoase pe cale naturală, se 
monitorizează evoluţia riscului pentru 
sănătatea umană şi pentru mediul 
înconjurător.

Or. de

Justificare

In der Richtlinie ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung notwendig 
ist. Ist eine Sanierung zwingend notwendig, sollen alle Sanierungsoptionen in Erwägung 
gezogen werden können. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 461
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere utilizarea sa actuală şi
utilizarea autorizată în viitor, să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu.

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului 
asupra degradării naturale, protecţiei, 
încapsulării, izolării şi reducerii 
substanţelor contaminante, astfel încât 
suprafaţa contaminată, având în vedere 
utilizarea sa actuală sau utilizarea autorizată 
în viitor, să nu mai reprezinte un risc pentru 
sănătatea umană şi mediul înconjurător.

Or. de
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Justificare

Neben den im Richtlinienvorschlag angesprochenen unterschiedlichen 
Sanierungsmöglichkeiten, wie Dekontamination und Sicherung, sind auch weitere Optionen, 
wie geeignete Schutz- und Beschränkungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio and Umberto Guidoni

Amendamentul 462
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere utilizarea sa actuală şi 
utilizarea autorizată în viitor, să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu.

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului sau 
izolării substanţelor contaminante sau 
reducerii acestora până la aproape de zero 
sau la concentraţiile de fond naturale, 
astfel încât situl contaminat să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu.

Or. en

Justificare

Best available technologies should be used to minimised possible negative impacts from 
remediation actions.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 463
Articolul 13 alineatul (2)

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, astfel încât situl contaminat, 
având în vedere utilizarea sa actuală şi 
utilizarea autorizată în viitor, să nu mai 
reprezinte un risc pentru sănătatea umană şi 
mediu.

(2) Reabilitarea constă în acţiuni asupra 
solului destinate îndepărtării, controlului, 
izolării şi reducerii substanţelor 
contaminante, controlului căii pentru 
deplasarea substanţelor contaminante sau 
gestionării receptorului, astfel încât situl 
contaminat, având în vedere utilizarea sa 
actuală şi utilizarea autorizată în viitor, să nu 
mai reprezinte un risc pentru sănătatea 
umană şi mediu.

Or. en
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Justificare

Need to stress the source, pathways and receptor link in order to ease the risk assessment.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 464
Articolul 13 alineatul (2) paragraful 1a (nou)

(1a) În cazul în care se aplică sau se ia în 
considerare procedura de izolare sau de 
reabilitare pe cale naturală, se 
monitorizează în mod regulat evoluţia 
riscului pentru sănătatea umană şi pentru 
mediul înconjurător.

Or. de

Justificare

See Justificare to Hoppenstedt amendment, Article 13, paragraph 2.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 465
Articolul 13 alineatul (2) primul paragraf (1a) (nou)

Statele membre garantează utilizarea celor 
mai bune tehnici disponibile pentru 
acţiunea de reabilitare.

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer a.o. amendment, Article 13, paragraph 2.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 466
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

(2a) În cazul în care, conform legislaţiei 
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naţionale sau comunitare, poluatorul poate 
fi găsit sau considerat responsabil pentru 
contaminare şi trebuie să efectueze 
reabilitarea sitului contaminat, partea 
responsabilă identifică potenţialele măsuri 
de reabilitare şi le prezintă autorităţii 
competente spre aprobare.
Autoritatea competentă hotărăşte care 
dintre aceste măsuri de reabilitare vor fi 
realizate, ţinând seama de elementele din 
anexa III şi cu colaborarea operatorului 
corespunzător, conform cerinţelor.

Or. en

Justificare

These provisions already exist in the Environmental Liability Directive for soil contamination 
occurring after 2007, it is necessary to ensure that for sites which have been contaminated 
before this date and where the liable person can be found, the obligations are the same.

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

Amendamentul 467
Articolul 13 alineatul (3)

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

eliminat

Or. de

Justificare

Es ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung erforderlich ist. Neben der 
konkreten Gefahrenlage ist die Verhältnismäßigkeit und die planungsrechtliche zulässige 
Nutzung zu beachten. Konkrete Sanierungsmaßnahmen können, sofern dies ökologisch 
verantwortbar ist, aufgeschoben werden, wenn diese mit anderen Tätigkeiten, z.B. 
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Raumentwicklung wie Bauvorhaben, kombiniert und somit kostenwirksamer ausgeführt 
werden können. (Weisgerber/Ulmer)

In der Richtlinie ist klarzustellen, dass nicht an allen Standorten eine Sanierung notwendig 
ist. Ist eine Sanierung zwingend notwendig, sollen alle Sanierungsoptionen in Erwägung 
gezogen werden können. (Haug)

Die Forderung nach nationalen Finanzierungsmodellen für die Altlastensanierung kann 
nachteiligen Einfluss auf bewährte spezifische regionale Finanzierungsmodelle haben. 
(Jeggle)

Die Forderung nach nationalen Finanzierungsmodellen für die Altlastensanierung kann 
nachteiligen Einfluss auf bewährte spezifische regionale Finanzierungsmodelle haben. Um 
Behinderungen durch EU-Vorgaben oder nationaler Umsetzung zu vermeiden, sollte dieser 
Absatz gestrichen werden. (Sommer/Liese)

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 468
Articolul 13 alineatul (3)

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

(3) Statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare la nivel naţional (de tipul 
finanţărilor, ajutoarelor pentru investiţii, 
scutirilor de impozit, reducerii sau 
rambursării acestuia şi programelor de 
sprijin direct al preţurilor) pentru finanţarea 
reabilitării siturilor contaminate pentru care, 
sub rezerva aplicării principiului „poluatorul 
plăteşte”, persoana responsabilă pentru 
poluare nu poate fi identificată, nu poate fi 
considerată responsabilă în temeiul 
legislaţiei comunitare sau naţionale sau nu 
poate fi obligată să suporte costurile 
reabilitării. În vederea sprijinirii reabilitării, 
statele membre garantează funcţionarea 
corespunzătoare a acestor mecanisme, 
pentru a menţine încrederea investitorilor 
şi a atinge obiectivele prezentei directive.

Or. en

Justificare

Given the fact that in most of the cases the polluter is not identifiable, funding mechanisms 
are very important for achieving the aims of this Directive. Given the high importance of this 
paragraph, the Directive should propose a non exhaustive list of funding mechanisms and 
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stress the importance of creating investors’ confidence. Lacking of investors’ confidence will 
be counterproductive to getting contamintes sites remediated by subjects different from those 
who are to be regarded as being the polluters.

Amendament depus de Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Amendamentul 469
Articolul 13 alineatul (3)

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

(3) Statele membre instituie mecanisme 
corespunzătoare pentru finanţarea reabilitării 
siturilor contaminate pentru care, sub 
rezerva aplicării principiului „poluatorul 
plăteşte”, persoana responsabilă pentru 
poluare nu poate fi identificată, nu poate fi 
considerată responsabilă în temeiul 
legislaţiei comunitare sau naţionale sau nu 
poate fi obligată să suporte costurile 
reabilitării. Statele membre instituie procese 
de gestionare a situaţiilor în care 
responsabilitatea pentru finanţarea 
reabilitării (sau a unei părţi a acesteia) ar 
trebui transferată de la o persoană 
potenţial responsabilă la alta.

Or. en

Justificare

Whilst the concept of the “polluter pays” principle is supported, clarification is warranted 
with regard to obligations and liability of owners, operators and polluters, if these are 
different.  For example, who would be considered to be the polluter in a case where the 
original owner of the land sold it with full information to a purchaser, and at a discount to 
allow the purchaser to deal with the pollution, who then exposed humans to the chemicals of 
concern by redevelopment of the site? It would seem inequitable for the responsibility to 
remain with the original owner. (Willmott)

While supporting the principle of the "polluter pays", more clarification is needed with regard 
to obligations and liability of owners, operators and polluters, if these are different. (Prodi) 

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 470
Articolul 13 alineatul (3)



AM\685116RO.doc 81/142 PE392.343v03-00

RO

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

(3) Statele membre instituie la nivel
naţional mecanisme corespunzătoare pentru 
finanţarea reabilitării siturilor contaminate 
pentru care, sub rezerva aplicării principiului 
„poluatorul plăteşte”, persoana responsabilă 
pentru poluare nu poate fi identificată, nu 
poate fi considerată responsabilă în temeiul 
legislaţiei comunitare sau naţionale sau nu 
poate fi obligată să suporte costurile 
reabilitării. Mecanismele de finanţare 
existente în statele membre se păstrează 
dacă s-au dovedit a fi eficiente.

Or. de

Justificare

Die Mechanismen, die durch die Mitgliedsstaaten durchgeführt werden, müssen zur 
Sanierung der Altlasten unbekannter Hersteller aufrecht erhalten bleiben. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 471
Articolul 13 alineatul (3)

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

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

Or. de

Justificare

See Justificare to Hoppenstedt amendment to Article 13, para 2.
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Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 472
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

(3a) În acest sens, statele membre iau 
măsuri de stimulare a dezvoltării unor 
instrumente şi pieţe de garanţie financiară, 
printre care se numără mecanismele 
financiare aplicabile în cazul insolvenţei 
persoanei responsabile de poluare sau 
închiderea activităţii în cauză.

Or. en

Justificare

One of the reasons which, until today, has hindered not only the execution of remediation 
activities, but also the development of a remediation industry, is the missing involvement of 
the banking and assurance sector in the remediation financing sector. As already foreseen in 
Directive 2004/35/CE on environmental liability, Member States should foster the 
development of appropriate financial mechanisms securing the carrying out of remediation 
activities.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 473
Articolul 13 alineatul (3b) (nou)

(3b) Statele membre instituie un cadru 
legislativ şi de reglementare corespunzător 
referitor la procedurile de autorizare 
pentru reabilitare, în vederea raţionalizării 
şi accelerării procedurilor de la nivel 
administrativ, cuprinzând în special:
- coordonarea între diferitele organe 
administrative cu privire la termenele 
pentru primirea şi prelucrarea cererilor de 
autorizaţii pentru reabilitare;
- elaborarea unor posibile orientări tehnice 
pentru reabilitare şi a unor studii de 
fezabilitate cu privire la planificarea rapidă 
în vederea reabilitării.

Or. en
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Justificare

One of the reasons which, until today, has hindered not only the execution of remediation 
activities, but also the development of a remediation industry, is the missing involvement of 
the banking and assurance sector in the remediation financing sector. As already foreseen in 
Directive 2004/35/CE on environmental liability, Member States should foster the 
development of appropriate financial mechanisms securing the carrying out of remediation 
activities.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Richard Seeber + Karsten 
Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Amendamentul 474
Articolul 14

Articolul 14
Strategia naţională de reabilitare

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de şapte ani de la 
[data transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin 
obiective de reabilitare, o listă a 
priorităţilor, începând cu acele situri care 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană, un calendar de punere în 
aplicare, precum şi fondurile alocate de 
către autorităţile responsabile pentru 
decizii bugetare din statele membre, în 
conformitate cu procedurile lor naţionale.
În cazul în care se aplică procedura de 
izolare sau de reabilitare pe cale naturală, 
se monitorizează evoluţia riscului pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu.
(2) Strategia naţională de reabilitare se 
aplică şi se face publică în termen de opt 
ani de la [data transpunerii]. Aceasta este 
revizuită cel puţin o dată la cinci ani.

eliminat

Or. de

Justificare

Art. 14 sollte vollständig entfallen, da Vorgaben für eine nationale Sanierungsstrategie 
verzichtbar sind. Diesbezüglich vorhandene nationale Regelungen, die formalisiert 
Bodensanierungen sicherstellen, werden als ausreichend angesehen. (Jeggle)
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Vorgaben für eine nationale Sanierungsstrategie sind verzichtbar. Sanierungsziele sind 
aufgrund der Individualität der einzelnen Vorgänge für die Mehrzahl der Fälle zeitlich nicht 
belastbar zu planen. (Weisgerber/Ulmer)

Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips soll diese Richtlinie eine Pflicht zur Sanierung enthalten 
und darüber hinausgehende Entscheidungen den Mitgliedstaaten belassen.
Gerade im Bereich der Sanierung von Bodenverunreinigungen aus der Vergangenheit 
existieren in den MS bereits unterschiedliche und zielführende Systeme, die den nationalen 
Gegebenheiten angepasst sind. 
Detaillierte Regelungen in diesem Richtlinienvorschlag könnten das nie berücksichtigen. 
(Seeber)

Amendament depus de Frieda Brepoels + Renate Sommer and Peter Liese + Jutta Haug

Amendamentul 475
Articolul 14 titlu

Strategia naţională de reabilitare Strategia de reabilitare

Or. en

Justificare

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

Vorgaben für eine nationale Sanierungsstrategie sind verzichtbar. Diesbezüglich vorhandene 
nationale Regelungen, die formalisiert Bodensanierungen sicherstellen, werden als 
ausreichend angesehen. Die Mitgliedsstaaten sollten hier insbesondere über ihre 
Erfahrungen informieren und ihre Konzepte zur Prioritätensetzung offen legen. 
(Sommer/Liese)

Vorgaben für eine nationale Sanierungsstrategie sind verzichtbar. Diesbezüglich vorhandene 
nationale Regelungen, die formalisiert Bodensanierungen sicherstellen, können als 
ausreichend angesehen werden. (Haug)

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese + Jutta Haug

Amendamentul 476
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Pe baza inventarului, statele membre
elaborează, în termen de şapte ani de la 
[data transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin 

(1) Statele membre informează, în cadrul 
procedurii prevăzute la articolul 17, cu 
privire la obiectivele de reabilitare, la 
procedurile naţionale sau regionale de 
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obiective de reabilitare, o listă a 
priorităţilor, începând cu acele situri care 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană, un calendar de punere în 
aplicare, precum şi fondurile alocate de 
către autorităţile responsabile pentru 
decizii bugetare din statele membre, în 
conformitate cu procedurile lor naţionale.

prioritizare a prelucrării, începând cu acele 
situri care prezintă un risc semnificativ 
pentru sănătatea umană, precum şi la 
calendarul lor de punere în aplicare. 

Or. de

Justificare

See Justificare to Sommer/Liese + Haug amendment, Article 14, title.

Amendament depus de Dorette Corbey

Amendamentul 477
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de şapte ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin obiective 
de reabilitare, o listă a priorităţilor, începând 
cu acele situri care prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătatea umană, un 
calendar de punere în aplicare, precum şi 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare din 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de şapte ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin obiective 
de reabilitare, o listă a priorităţilor care să 
ţină seama de tradiţiile administrative şi 
politice începând cu fenomenul de 
contaminare a solului cu efecte 
transfrontaliere şi cu acele situri care 
prezintă un risc semnificativ pentru 
sănătatea umană, un calendar de punere în 
aplicare, precum şi fondurile alocate de către 
autorităţile responsabile pentru decizii 
bugetare din statele membre, în conformitate 
cu procedurile lor naţionale.

Or. nl

Justificare

Maakt duidelijk dat voorrang moet bestaan voor problemen die grensoverschrijdend zijn. 
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Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 478
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de şapte ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin obiective 
de reabilitare, o listă a priorităţilor, începând 
cu acele situri care prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătatea umană, un 
calendar de punere în aplicare, precum şi 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare din 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.

(1) Statele membre elaborează, în termen de 
şapte ani de la [data transpunerii], o strategie 
de reabilitare care să includă cel puţin 
obiective de reabilitare, o listă a priorităţilor, 
un calendar de punere în aplicare, precum şi 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare din 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.

Or. en

Justificare

"On the basis of the inventory" can be deleted: cf. amendment Ms. Brepoels on article 10, 
paragraph 2. Moreover, in several Member States the competence to legislate lies with the 
regional authorities rather than the national one. Finally, the article should be constructed 
more broadly: though human health is recognised as a priority, it is not the only one.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 479
Articolul 14 alineatul (1) primul paragraf

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de şapte ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin obiective 
de reabilitare, o listă a priorităţilor, începând 
cu acele situri care prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătatea umană, un 
calendar de punere în aplicare, precum şi 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare din 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.

(1) Pe baza inventarului, statele membre 
elaborează, în termen de nouă ani de la [data 
transpunerii], o strategie naţională de 
reabilitare care să includă cel puţin obiective 
de reabilitare, o listă a priorităţilor, începând 
cu acele situri care prezintă un risc 
semnificativ pentru sănătatea umană, un 
calendar de punere în aplicare, precum şi 
fondurile alocate de către autorităţile 
responsabile pentru decizii bugetare din 
statele membre, în conformitate cu 
procedurile lor naţionale.

Or. de
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Justificare

Für die Erstellung einer Risikobewertung sowie einer Sanierungsstrategie ist die Frist von 
sieben Jahren zu kurz bemessen. Der Zeitraum von neun Jahren hingegen adäquat.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 480
Articolul 14 alineatul (1) al doilea paragraf

În cazul în care se aplică procedura de 
izolare sau de reabilitare pe cale naturală, 
se monitorizează evoluţia riscului pentru 
sănătatea umană şi pentru mediu.

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment, Article 14, title.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese + Jutta Haug

Amendamentul 481
Articolul 14 alineatul (2)

(2) Strategia naţională de reabilitare se 
aplică şi se face publică în termen de opt 
ani de la [data transpunerii]. Aceasta este 
revizuită cel puţin o dată la cinci ani.

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare to Sommer/Liese + Haug amendment, Article 14, title.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 482
Articolul 14 alineatul (2)

(2) Strategia naţională de reabilitare se (2) Strategia naţională de reabilitare se 
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aplică şi se face publică în termen de opt ani 
de la [data transpunerii]. Aceasta este 
revizuită cel puţin o dată la cinci ani.

aplică şi se face publică în termen de zece
ani de la [data transpunerii]. Aceasta este 
revizuită cel puţin o dată la zece ani.

Or. de

Justificare

Um eine gute Umsetzung der Sanierungsstrategie zu ermöglichen ist ein Zeitraum von 10 
Jahren nur angemessen. Auch die Überprüfung der Durchführung kann mit Hinblick auf die 
Anwendung alle 10 Jahre geschehen.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 483
Articolul 15 alineatul (2)

(2) Articolul 2 alineatele (1), (2), (3) şi (5) 
din Directiva 2003/35/CE se aplică 
pregătirii, modificării şi revizuirii 
programelor de măsuri privind zonele de 
risc menţionate la articolul 8 şi strategiilor 
naţionale de reabilitare menţionate la 
articolul 14.

eliminat

Or. de

Justificare

Die Bestrebung der Kommission ist zu einer weiteren Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
gemäß Artikel 15 Absatz 1 des Richtlinienvorschlags zu unterstützen. Eine Beteiligung der 
Öffentlichkeit sollte sich darüber hinaus auf die in der Umweltinformationsrichtlinie 
(2003/35/EG) geregelten Fälle beschränken. Mithin sollte Absatz 2 gestrichen werden. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 484
Articolul 15 alineatul (2)

(2) Articolul 2 alineatele (1), (2), (3) şi (5) 
din Directiva 2003/35/CE se aplică 
pregătirii, modificării şi revizuirii
programelor de măsuri privind zonele de 
risc menţionate la articolul 8 şi strategiilor 

(2) Articolul 2 alineatele (1), (2), (3) şi (5) 
din Directiva 2003/35/CE se aplică 
pregătirii, modificării şi actualizării
programelor de măsuri menţionate la 
articolul 8 şi strategiilor naţionale de 
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naţionale de reabilitare menţionate la 
articolul 14.

reabilitare menţionate la articolul 14.

Or. de

Amendament depus de Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto 
Guidoni

Amendamentul 485
Articolul 15a (nou)

Articolul 15a
Cooperarea între statele membre

În cazul în care un stat membru constată 
că una din zonele sale de risc sau unul din 
siturile sale contaminate ar putea avea 
efecte negative importante asupra sănătăţii 
umane sau a mediului într-un alt stat 
membru sau în cazul în care un stat 
membru care ar putea fi afectat în mod 
considerabil solicită acest lucru, statul 
membru pe teritoriul căruia se află zonele 
de risc sau siturile contaminate informează 
celălalt stat membru şi îl consultă cu 
privire la măsurile de luat pentru a preveni 
sau a reduce efectele negative constatate.

Or. en

Justificare

Cooperation between Member States is needed to address transboundary soil degradation.

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

Amendamentul 486
Articolul 16 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de opt ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

(1) Statele membre pun la dispoziţia 
Comisiei, conform procedurii prevăzute la 
articolul 17, datele din care reies 
informaţiile menţionate la articolele 5, 6, 
10, 11, 11a şi 14, precum şi un rezumat 
privind iniţiativele luate în vederea 
sensibilizării, în conformitate cu articolul 
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15.

Or. de

Justificare

Zur Vermeidung unnötiger Bürokratie und zusätzlichem Verwaltungsaufwand muss eine 
Ausweitung der Dokumentations-, Kartierungs- und Berichtspflichten in jedem Fall 
vermieden werden, da hierdurch erhebliche einmalige als auch dauerhafte zusätzliche 
Personal- und Sachkosten auf die Verwaltungen der Mitgliedsstaaten zukommen. 

Die Mitgliedstaaten sollen ihr eigenes Berichterstattungssystem einsetzen können und der 
Europäischen Kommission auf diesem Wege Informationen zugänglich machen. 
(Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Der Kommission muss die Möglichkeit eingeräumt werden, mit einem einheitlichen 
Datenformat in den Mitgliedstaaten gewonnene Informationen und Analysen vergleichen zu 
können. (Haug)

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese

Amendamentul 487
Articolul 16 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de opt ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

(1) Statele membre pun la dispoziţia 
Comisiei, conform procedurii prevăzute la 
articolul 17, datele din care reies 
următoarele informaţii menţionate la 
articolele 5, 6, 10, 11, 11a şi 14, precum şi 
un rezumat privind iniţiativele luate în 
vederea sensibilizării,  în conformitate cu 
articolul 15.

Or. de

Justificare

Zur Vermeidung unnötiger Bürokratie und zusätzlichem Verwaltungsaufwand muss eine 
Ausweitung der Dokumentations-, Kartierungs- und Berichtspflichten in jedem Fall 
vermieden werden, da hierdurch erhebliche einmalige als auch dauerhafte zusätzliche 
Personal- und Sachkosten auf die Verwaltungen der Mitgliedsstaaten zukommen. 

Die Mitgliedstaaten sollen ihr eigenes Berichterstattungssystem einsetzen können und der 
Europäischen Kommission auf diesem Wege Informationen zugänglich machen.
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Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 488
Articolul 16 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de opt ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de zece ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare zece ani:

Or. de

Justificare

Für die bessere Durchführung der Sanierungsstrategie und insbesondere auf die Berichte ist 
ein Zeitraum von 10 Jahren sinnvoll. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 489
Articolul 16 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de opt ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de zece ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

Or. de

Justificare

Die relevanten Streichungen ergeben sich aufgrund der Änderungsvorschläge. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 490
Articolul 16 alineatul (1) partea introductivă

(1) Statele membre pun următoarele 
informaţii la dispoziţia Comisiei, în termen 
de opt ani de la [data transpunerii] şi, 
ulterior, la fiecare cinci ani:

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

Zur Vermeidung von unnötiger Bürokratie und zusätzlichem Verwaltungsaufwand muss eine 
unverhältnismäßige Ausweitung der Dokumentations-, Kartierungs- und Berichtspflichten in 
jedem Fall vermieden werden, da hierdurch erhebliche einmalige als auch dauerhafte 
zusätzliche Personal- und Sachkosten auf die Verwaltungen der Mitgliedsstaaten zukommen. 
Die personellen Kräfte und finanziellen Mittel sollten vorrangig für die Verhinderung einer 
Verschlechterung der Bodenqualität zur Verfügung stehen.

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

Amendamentul 491
Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

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

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish + Richard Seeber+ Renate Sommer 

şi Peter Liese

Amendment 492
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

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

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part.

Der in den Artikel 6-8 und Anhang I enthaltende Bodenrisikogebietsansatz soll durch die 
Verpflichtung, flächendeckende Regeln für die gute fachliche Praxis der Bodennutzung 
einzuführen, ersetzt werden.
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Der durch den Risikogebietsansatz erzeugte Verwaltungsaufwand ist vor dem Hintergrund 
des Eigeninteresses der Landeigentümer am Erhalt ihrer Böden  nicht verhältnismäßig. Er 
steht zudem im Widerspruch zu dem Beschluss des Europäischen Rates, den 
Bürokratieaufwand bis 2012 um 25 % abzubauen. (van Nistelrooij and others)

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

Amendament depus de Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis şi Umberto Guidoni

Amendamentul 493
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

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

(b) zonele de risc identificate în conformitate 
cu articolul 6 alineatul (1), într-un format 
compatibil cu Directiva INSPIRE 
2007/2/CE;

Or. en

Justificare

As when the EC tabled the captioned proposal of directive the INSPIRE directive was not yet 
adopted, it is useful now to make direct reference to it in order to support compatibility of 
data format.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 494
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

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

(b) priorităţile în materie de protecţia 
solului identificate în conformitate cu 
articolul 6 alineatul (1);

Or. de

Justificare

Die Berichtlegung der MS soll die Prioritäten im Bodenschutz auf regionaler Ebene 
beschreiben. Zum Informationsaustausch und für Lernschleifen, die die Verbesserung des 
Bodenschutzes in Europa garantieren, ist ein gemeinsamer Maßstab sinnvoll. 

Lernschleifen: Bewährte Maßnahmen werden in den Anhang III aufgenommen. Sie können als 
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Beispiel dienend, von den MS aufgegriffen, durch eigene Erfahrung verbessert werden und 
danach wieder in den Anhang III gelangen. Dies führt zu einer iterativen Harmonisierung des 
Bodenschutzes innerhalb der EU auf freiwilliger Basis.

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 495
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

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

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

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Hoppenstedt, Article 16, para 1, introductory part. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + 

Richard Seeber

Amendment 496
Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

(c) metodologia utilizată pentru 
identificarea riscurilor în conformitate cu 
articolul 7;

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle +Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part. 

See Justificare amendment Van Nistelrooij and others, Article 16, para 1, point (b). 

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b).
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Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 497
Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

(c) metodologia utilizată pentru 
identificarea riscurilor în conformitate cu 
articolul 7;

(c) „modele de cele mai bune practici” din 
cadrul programului de măsuri luate în 
conformitate cu articolul 8;

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b)

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange şi Neil Parish + Renate Sommer şi Peter Liese + 

Richard Seeber

Amendment 498
Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

(d) programele de măsuri adoptate în 
conformitate cu articolul 8, precum şi o 
evaluare a eficienţei măsurilor de reducere 
a riscului şi a posibilităţii de producere a 
proceselor de degradare a solului;

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part.

See Justificare amendment Van Nistelrooij and others, Article 16, para 1, point (b). 

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b).

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 499
Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

(d) programele de măsuri adoptate în (d) măsurile adoptate în conformitate cu 
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conformitate cu articolul 8, precum şi o 
evaluare a eficienţei măsurilor de reducere a 
riscului şi a posibilităţii de producere a 
proceselor de degradare a solului;

articolul 8, precum şi o evaluare a eficienţei 
măsurilor de reducere a riscului şi a 
posibilităţii de producere a proceselor de 
degradare a solului;

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Hoppenstedt, Article 16, para 1, introductory part.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer şi Peter Liese

Amendment 500
Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

(e) rezultatul identificării în conformitate 
cu articolul 11 alineatele (2) şi (3), precum 
şi inventarul siturilor contaminate, realizat 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2);

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part.

Entsprechend den Änderungsanträgen zu Art. 10, 11 und 14 sind die entsprechenden 
Berichtspflichten zu streichen. (Seeber)

Folgeantrag zu der Streichung von Kapitel 3 (Artikel 9-14) (Nassauer)

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 501
Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

(e) rezultatul identificării în conformitate 
cu articolul 11 alineatele (2) şi (3), precum 
şi inventarul siturilor contaminate, realizat 
în conformitate cu articolul 10 alineatul 
(2);

(e) strategia de identificare a siturilor 
contaminate;
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Or. en

Justificare

The changes refer to the amendments of Ms. Brepoels to articles 10 and 11.  

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 502
Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

(e) rezultatul identificării în conformitate 
cu articolul 11 alineatele (2) şi (3), precum 
şi inventarul siturilor contaminate, realizat 
în conformitate cu articolul 10 alineatul (2);

(e) sistemul de indentificare a suprafeţelor
contaminate, realizat în conformitate cu 
articolul 10 alineatul (2);

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Hoppenstedt, Article 16, para 1, introductory part.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 503
Articolul 16 alineatul (1) litera (ea) (nouă)

(ea) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (3a);

Or. en

Justificare

The Community should monitor the actions Member States put in place in order to develop 
financial instruments fostering the remediation of sites in case the person responsible for the 
pollution can not be held liable or may not bear the costs for carrying out remediation.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 504
Articolul 16 alineatul (1) litera (eb) (nouă)
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(eb) un raport cu privire la condiţiile de 
asigurare şi la alte tipuri de garanţie 
financiară în vederea reabilitării.

Or. en

Justificare

The Community should monitor the actions Member States put in place in order to develop 
financial instruments fostering the remediation of sites in case the person responsible for the 
pollution can not be held liable or may not bear the costs for carrying out remediation.

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 505
Articolul 16 alineatul (1) litera (ec) (nouă)

(ec) un raport referitor la deficienţele 
existente la nivel naţional cu privire la 
reabilitarea siturilor contaminate.

Or. en

Justificare

It is necessary to identify, at a national level, any obstacles for achieving the remediation of 
contaminated sites.

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer şi Peter Liese

Amendment 506
Articolul 16 alineatul (1) litera (f)

(f) strategia naţională de reabilitare 
adoptată în conformitate cu articolul 14;

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part.

Folgeantrag zu der Streichung von Kapitel 3 (Artikel 9-14). (Nassauer)



AM\685116RO.doc 99/142 PE392.343v03-00

RO

See Justificare amendment Hoppenstedt, Article 16, para 1, introductory part. 

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 507
Articolul 16 alineatul (1) litera (f)

(f) strategia naţională de reabilitare adoptată
în conformitate cu articolul 14;

(f) strategia de reabilitare adoptată în 
conformitate cu articolul 14;

Or. en

Justificare

The change underlines that in several Member States the competence to legislate on soil lies 
with the regional authorities rather than the national one. 

Amendament depus de Anja Weisgerber şi Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer şi Peter Liese

Amendment 508
Articolul 16 alineatul (1) litera (g)

(g) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 15, cu privire la 
sensibilizarea publicului.

eliminat

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Haug + Sommer/Liese, Article 16, 
para 1, introductory part.

See Justificare amendment Hoppenstedt, Article 16, para 1, introductory part. 

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 509
Articolul 16 alineatul (1) litera (g)

(g) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 15, cu privire la 

(g) un rezumat al iniţiativelor adoptate în 
conformitate cu articolul 15, cu privire la 
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sensibilizarea publicului. sensibilizarea publicului. Eventualele hărţi 
corespunzătoare literelor (b), (c) şi (e) sunt 
create la o scară de 1:500.000.

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b).

Amendament depus de Dorette Corbey şi Glenis Willmott

Amendamentul 510
Articolul 16 alineatul (1) primul paragraf (1a) (nou)

Statele membre se pot limita, în ceea ce 
priveşte informaţiile comunicate, la 
impactul pe care fenomene afectând 
solurile, cum ar fi poluarea, eroziunea, 
pierderea de substanţe organice, tasarea, 
salinizarea sau alunecările de teren, îl pot 
avea la nivel transfrontalier. În plus, statele 
membre se pot concentra, în rapoartele lor, 
asupra posibilei valori adăugate pe care 
informaţiile lor o pot avea pentru alte state 
membre.

Or. en

Justificare

This will prevent superfluous reports.

Amendament depus de Renate Sommer şi Peter Liese + Richard Seeber

Amendamentul 511
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 
recunoscut de un sistem informatic 
geografic (GIS).

eliminat
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Or. de

Justificare

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

Die relevanten Streichungen ergeben sich aufgrund der Änderungsvorschläge. (Seeber)

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

Amendamentul 512
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 
recunoscut de un sistem informatic 
geografic (GIS).

(2) Statele membre pun la dispoziţia 
Comisiei detaliile privind codurile de bună 
practică profesională în materie de 
utilizarea solului în termen de cinci ani de 
la [data transpunerii]. Comisia redactează 
un raport privind aceste coduri după doi 
ani de la punerea la dispoziţie a 
informaţiilor de către statele membre, 
raport pe care îl prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului.

Or. de

Justificare

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

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

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer şi Anja Weisgerber + 
Elisabeth Jeggle

Amendamentul 513
Articolul 16 alineatul (2)
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(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 
recunoscut de un sistem informatic 
geografic (GIS).

(2) În conformitate cu alineatul (1), statele 
membre îşi pot folosi propriile sisteme în 
scopul obţinerii de informaţii.

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Hoppenstedt, Weisgerber / Ulmer, Jeggle, Article 16, para 1, 
introductory part.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 514
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1)
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 
recunoscut de un sistem informatic 
geografic (GIS).

(2) Statele membre pun la dispoziţia 
Comisiei detaliile privind codurile de bună 
practică profesională în materie de 
utilizarea solului în termen de cinci ani de 
la [data transpunerii]. Comisia redactează 
un raport privind aceste coduri după doi 
ani de la punerea la dispoziţie a rapoartelor 
de către statele membre, raport pe care îl 
prezintă Parlamentului European şi 
Consiliului.

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b).

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 515
Articolul 16 alineatul (2)

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 

(2) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (b) sunt însoţite de metadate şi sunt 
făcute publice ca documente geodezice 
digitale, într-un format care poate fi 



AM\685116RO.doc 103/142 PE392.343v03-00

RO

recunoscut de un sistem informatic geografic 
(GIS).

recunoscut de un sistem informatic geografic 
(GIS), în conformitate cu Directiva 
INSPIRE 2007/2/CE.

Or. en

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 516
Articolul 16 alineatul (2a) (nou)

(2a) Acele măsuri şi programe de măsuri, 
evaluate şi prezentate şi care, potrivit 
prezentului articol, au succes pot fi 
adăugate anexei III drept „modele de cele 
mai bune practici”. 

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Seeber, Article 16, para 1, point (b).

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 517
Articolul 17

Articolul 17
Schimbul de informaţii

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în 
conformitate cu articolul 6 şi la 
metodologiile de evaluare a riscului pentru 
siturile contaminate aflate în uz sau în curs 
de a fi dezvoltate.

eliminat

Or. de
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Justificare

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

Amendament depus de Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendamentul 518
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii şi 
coordonarea între statele membre şi părţile 
interesate cu privire la:

(a) cele mai bune practici în domeniul 
conservării şi ameliorării funcţiei solului 
de rezervor de carbon, în conformitate cu 
articolul 3;
(b) identificarea solurilor valoroase şi a 
celor mai bune practici în domeniul 
protejării, conservării şi ameliorării 
caracteristicilor şi funcţiilor lor în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1a);
(c) codurile de bune practici în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1b), 
care includ cele mai bune practici de 
prevenire şi combatere a eroziunii, 
reducerii materiei organice, tasării, 
salinizării, alunecărilor de teren, efectelor 
negative ale schimbărilor climatice, 
deşertificării şi scăderii biodiversităţii 
generate de procesele de degradare a 
solului;
(d) codurile de bune practici pentru 
impermeabilizare, în conformitate cu 
articolul 5;
(e) identificarea zonelor prioritare în 
conformitate cu articolul 6;

(f) metodologiile de evaluare a riscului 
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pentru siturile poluate aflate în uz sau în 
curs de a fi dezvoltate;

(g) informaţiile ştiinţifice privind protecţia 
solului din, inter alia, cel de-al şaptelea 
program-cadru şi programele ulterioare.

Or. en

Justificare

The platform for the exchange of information should get a broader and more central role than 
in the Commission proposal. This amendment replaces amendment 82 in the draft report, but 
has added the words "and coordination" in the first subparagraph, to clarify that this 
platform should also have a coordination role.

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

Amendamentul 519
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în 
conformitate cu articolul 6 şi la 
metodologiile de evaluare a riscului pentru 
siturile contaminate aflate în uz sau în curs 
de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
informaţiile corespunzătoare articolului 16,
la metodologiile aflate în uz sau în curs de a 
fi dezvoltate, precum şi la experienţele 
privind prevenirea degradării solului şi 
gestionarea contaminării solului.

Or. de

Justificare

Bei der Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch sollte ein breiter Zugang 
zu der Plattform und eine aktive Einbindung aller relevanter Gruppen ermöglicht werden. 
Dabei ist jedoch auf eine pragmatische Vorgehensweise unter Berücksichtigung der in den 
Mitgliedstaaten vorhandenen Systeme sowie auf Kompatibilität zu nationalen 
Informationssystemen zu achten, zumal nicht alle nationalen Systeme den Regelungen der 
Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) unterliegen. (Weisgerber/Ulmer)

Die Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch stellt einen zentralen 
Vorschlag zur Verbesserung der Bodenqualität in der Gemeinschaft dar, die den 
Wissenstransfer fördern und Synergien erschließen kann. (Jeggle)
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Der Wissenstransfer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft entspricht einem 
Grundanliegen dieser Richtlinie. Der breite Zugang zu dieser Plattform ermöglicht eine 
breite Förderung des Austausches im Sinne von best practice. (Haug)

Die Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch stellt einen zentralen 
Vorschlag zur Verbesserung der Bodenqualität in der Gemeinschaft dar, die den 
Wissenstransfer fördern und Synergien erschließen kann. Ein breiter Zugang zu dieser 
Plattform und eine aktive Einbindung aller relevanter Gruppen, die über Fachwissen, 
vorbildliche Verfahrensweisen hinsichtlich eines angemessenen Bodenschutzes und 
langjährige Erfahrung verfügen, sollte ermöglicht werden. (Sommer/Liese)

Amendament depus de Vittorio Prodi şi Alfonso Andria

Amendamentul 520
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate. Comisia 
elaborează, în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), o serie de 
orientări cu privire la metodologiile de 
evaluare a riscului pentru siturile 
contaminate.

Or. en

Justificare

In many Member States guidelines on risk assessment methodologies for contaminated sites 
vary from region to region (and even from municipality to municipality). This, besides 
creating uncertainty for investors in remediation activities, often causes long legal disputes 
and – consequently – delays in remediation activities. Delays in remediation activities put at 
risk human health and the environment. Therefore, also in a view of creating a EU level 
playing field for the identification and remediation of contaminated sites, it is important to 
develop – at an EU level – as soon as possible guidelines on risk assessment methodologies 
for contaminated sites.
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Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 521
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre, autorităţile regionale şi locale şi 
părţile interesate cu privire la identificarea 
zonelor de risc în conformitate cu articolul 6, 
în conformitate cu principiile enunţate în 
Directiva 2007/2/CE de instituire a unei 
infrastructuri pentru informaţii spaţiale în 
Comunitate (INSPIRE) şi la metodologiile 
de evaluare a riscului pentru siturile 
contaminate aflate în uz sau în curs de a fi 
dezvoltate.

Or. en

Justificare

It is necessary to integrate the existing tools promoted by the EU for spatial information.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio şi Umberto Guidoni

Amendamentul 522
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de 
determinare a valorilor de referinţă şi a 
metodologiilor pentru evaluarea riscului 
pentru siturile contaminate aflate în uz sau în 
curs de a fi dezvoltate.

Or. en

Justificare

This platform must also be used to discuss the suitability and the potential to harmonise the 
methodologies for deriving reference values.
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Amendament depus de Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis şi Umberto Guidoni

Amendamentul 523
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate
cu articolul 6, la mecanismele menţionate la 
articolul 13 alineatul (3) pentru finanţarea 
reabilitării siturilor contaminate şi la 
metodologiile de evaluare a riscului pentru 
siturile contaminate aflate în uz sau în curs 
de a fi dezvoltate.

Or. en

Justificare

As it will be critical and difficult to implement provision of the Directive, it will be very useful 
to establish an exchange of information on it.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 524
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6, la experienţele legate de 
identificarea activităţilor cu risc ridicat de 
cauzare a contaminării solului sau care 
s-au soldat cu contaminarea acestuia, la 
cele mai bune practici pentru analizele 
asupra solului şi reabilitarea acestuia şi la 
metodologiile de evaluare a riscului pentru 
siturile contaminate aflate în uz sau în curs 
de a fi dezvoltate.
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Or. en

Justificare

The exchange of knowledge should encompass all instruments. 

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 525
Articolul 17

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor de risc în conformitate 
cu articolul 6 şi la metodologiile de evaluare 
a riscului pentru siturile contaminate aflate 
în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

În termen de un an de la [intrarea în 
vigoare], Comisia instituie o platformă 
pentru schimbul de informaţii între statele 
membre şi părţile interesate cu privire la 
identificarea zonelor în conformitate cu 
articolul 6 şi la metodologiile de evaluare a 
riscului pentru suprafeţele contaminate 
aflate în uz sau în curs de a fi dezvoltate.

Or. de

Justificare

Die Einrichtung einer Plattform für den Informationsaustausch stellt einen zentralen 
Vorschlag zur Verbesserung der Bodenqualität in der Gemeinschaft dar, die den 
Wissenstransfer fördern und Synergien erschließen kann. Ein breiter Zugang zu dieser 
Plattform und eine aktive Einbindung aller relevanter Gruppen, die über Fachwissen, 
vorbildliche Verfahrensweisen hinsichtlich eines angemessenen Bodenschutzes und 
langjährige Erfahrung verfügen, sollte ermöglicht werden. 

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

Amendamentul 526
Articolul 17 alineatul (1a) (nou)

(1a) La înfiinţarea platformei, Comisia ia 
în considerare sistemele existente în statele 
membre şi urmăreşte compatibilizarea cu 
sistemele de informaţii naţionale. Nu se 
aduce atingere dispoziţiilor Directivei 
2007/2/CE. Statele membre asistă Comisia 
în ceea ce priveşte calitatea datelor şi a 
metadatelor, precum şi cu privire la 
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folosirea datelor istorice.

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer, Article 17. 

Bei der Einrichtung einer diesbezüglichen Plattform ist auf eine pragmatische 
Vorgehensweise unter Berücksichtigung der in den Mitgliedsstaaten vorhandenen Systeme zu 
achten. (Jeggle)

See Justificare amendment Sommer/Liese, Article 17.

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

Amendamentul 527
Articolul 17 alineatul (1b) (nou)

(1b) În cazurile în care, pe baza schimbului 
de informaţii menţionat la alineatul (1), se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a pericolelor de 
contaminare a solului potrivit articolului 
11a sau se impune adaptarea directivei la 
progresul ştiinţific şi tehnic, Comisia 
propune, în conformitate cu articolul 251 
din tratat, criterii comune pentru evaluarea 
riscurilor de contaminare a solului şi, 
respectiv, adaptările necesare.

Or. de

Justificare

See Justificare amendment Weisgerber/Ulmer, Article 17. 

Der in Artikel 18 enthaltene Ansatz ist systematisch besser Artikel 17 zuzuordnen. (Jeggle)

See Justificare amendment Sommer / Liese, Article 17.

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

Amendamentul 528
Articolul 17a (nou)
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Articolul 17a
Finanţarea măsurilor

Acele măsuri care, potrivit prezentei 
directive, trebuie adoptate de către statele 
membre nu sunt finanţate sau cofinanţate 
de către Comunitate.

Or. de

Justificare

Da Böden in privatem oder öffentlichem Eigentum stehen und weitgehend unbeweglich sind, 
soll das Verursacherprinzip nicht durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln aus dem 
EU-Haushalt aufgeweicht werden. Außerdem vermeidet der Änderungsantrag, dass 
Mitgliedsstaaten, die in der Vergangenheit erhebliche finanzielle und administrative 
Anstrengungen unternom-men haben, um die in Artikel 1 genannten Bodenfunktionen zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen oder sanierungsbedürftige Böden bereits in erheblichem 
Umfang saniert haben, benachteiligt werden.

Amendament depus de Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Amendamentul 529
Articolul 17a (nou)

Articolul 17a
Solidaritatea ca răspuns la problemele 

legate de schimbările climatice
Cauzele problemelor care afectează solul, 
de tipul eroziunii, incendiilor forestiere, 
deşertificării, secetei şi salinizării, pot fi 
legate, cel puţin parţial, de schimbările 
climatice. În vederea rezolvării problemelor 
legate de schimbările climatice, este nevoie 
de solidaritate. Prin urmare, Comisia va 
studia, înainte de 1 iulie 2008, modalităţile 
practice ale unui mecanism de solidaritate. 
Aceasta va cuprinde un buget şi o 
specificare a condiţiilor în care statele 
membre pot susţine acest mecanism.

Or. en

Justificare

It is clear that global warming is a global problem. Climate change may not affect all 
Member States to the same extent. Soil may be affected by climate change. Adaptation to 
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these changes can be costly. Therefore solidarity is needed. 

Amendament depus de Renate Sommer, Peter Liese + Anja Weisgerber,Thomas Ulmer + 
Hartmut Nassauer + Elisabeth Jeggle 

Amendamentul 530
Articolul 18

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), Comisia poate 
modifica anexa I în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic.

eliminat

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului 
de informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia adoptă 
criterii comune pentru evaluarea riscurilor 
de contaminare a solului, în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3).
(3) În termen de patru ani de la [data 
intrării în vigoare], Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 19 
alineatul (2), dispoziţiile necesare privind 
calitatea datelor şi metadatelor, folosirea 
datelor istorice, metodele, accesul şi 
formatele în care se realizează schimbul de 
date, pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor de la articolul 16.

Or. de

Justificare

Für die Ausgestaltung der Anforderungen zur EU-Richtlinie, insbesondere bezüglich der 
Festlegung der Kriterien für die Risikobewertung bei Bodenkontaminationen, sollte ein 
Verfahren gewählt werden, das die Belange aller betroffenen Interessengruppen (stakeholder) 
berücksichtigt und eine ausreichende Beteiligung gewährleistet. Die in Abs. 3 enthaltene 
Ermächtigung an die Kommission zum Erlass von Durchführungsbestimmungen zu 
Dateninhalten und –austausch ist entbehrlich. (Sommer/Liese)

Die Regelungen sind inhaltlich Artikel 17 zuzuordnen (s. Änderungsvorschlag zu Art. 17).
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Für die Ausgestaltung der konkreten Anforderungen zur EU-Richtlinie, insbesondere 
bezüglich der Festlegung der Kriterien für die Risikobewertung bei Bodenkontaminationen, 
sollte nicht auf einen Ausschuss gemäß Beschluss 1999/468/EG (Komitologie) 
zurückgegriffen werden.

Die in Absatz 3 enthaltene Ermächtigung wird Artikel 17 zugeordnet. (Weisgerber/Ulmer + 
Jeggle)

Änderungen des Anhang I sind nicht nur von rein technischer Bedeutung, sondern von 
erheblicher politischer und wirtschaftlicher Relevanz für die ausführenden Stellen und 
erfordern daher die grundsätzliche Beteiligung des Europäischen Parlaments. Ein Vetorecht 
des Europäischen Parlamentes im Sinne des Komitologiebeschlusses 1999/468/EG wäre 
daher unzureichend. (Nassauer)

Amendament depus de Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 531
Articolul 18 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), Comisia poate 
modifica anexa I în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic.

eliminat

Or. de

Justificare

Wichtige Änderungen der Richtlinie sollen im Wege des Mitentscheidungsverfahrens und 
nicht im Ausschussverfahren getroffen werden. (Seeber)

Das Komitologieverfahren ist nicht geeignet. Es sollte hier das Verfahren nach Art. 251 EGV 
angewendet werden. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 532
Articolul 18 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), Comisia poate 
modifica anexa I în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic.

(1) La înfiinţarea platformei 
informaţionale, Comisia ia în considerare 
sistemele existente în statele membre şi 
urmăreşte compatibilizarea cu sistemele de 
informaţii naţionale. Nu se aduce atingere 
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dispoziţiilor Directivei 2007/2/CE. Statele 
membre asistă Comisia în ceea ce priveşte 
calitatea datelor şi a metadatelor, precum şi 
cu privire la folosirea datelor istorice. 

Or. de

Justificare

Es gilt bei der Durchführung der Informationsplattform eine pragmatische Vorgehensweise 
zu wählen.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 533
Articolul 18 alineatul (1)

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), Comisia poate 
modifica anexa I în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic.

(1) În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 19 alineatul (3), Comisia poate 
modifica anexa III în vederea adaptării la 
progresul ştiinţific şi tehnic.

Or. de

Justificare

Die Änderung von Anhang I kann unter Umständen zu einer inhaltlichen Änderung der 
Richtlinie führen. Dies kann zu einer neuerlichen Konzentration auf Aufnahmen, 
Kartierungen und Analysen führen, was einen zeitweiligen Stillstand im Bodenschutz 
bedeuten kann. Die Anpassung von „Best Practise Modellen“ an den Stand der Wissenschaft 
und Technik unterstützt den Fortschritt im Bodenschutz.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 534
Articolul 18 alineatul (2)

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului 
de informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia adoptă 
criterii comune pentru evaluarea riscurilor 
de contaminare a solului, în conformitate 

eliminat
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cu procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3).

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber amendment to Article 18, para 1.

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 535
Articolul 18 alineatul (2)

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului de 
informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia adoptă
criterii comune pentru evaluarea riscurilor de 
contaminare a solului, în conformitate cu
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3).

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului de 
informaţii menţionat la alineatul (1), se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului potrivit articolului 
11a sau se impune adaptarea directivei la 
progresul ştiinţific şi tehnic, Comisia
propune, în conformitate cu articolul 251 
din tratat, criterii comune pentru evaluarea 
riscurilor de contaminare a solului şi, 
respectiv, adaptările necesare.

Or. de

Justificare

See Justificare to Haug amendment to Article 18, para 1.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 536
Articolul 18 alineatul (2)

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului 
de informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia adoptă 
criterii comune pentru evaluarea riscurilor de 
contaminare a solului, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 

(2) După cel mult [cinci ani de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive], pe baza 
schimbului de informaţii menţionat la 
articolul 17, Comisia adoptă o metodologie 
comună pentru identificarea zonelor de risc 
şi criterii comune pentru evaluarea riscurilor 
de contaminare a solului şi pentru 
determinarea valorilor de referinţă, în 
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prevăzută la articolul 19 alineatul (3). conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 19 alineatul 
(3).

Or. en

Justificare

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

Amendament depus de Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 537
Articolul 18 alineatul (2)

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului de 
informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia adoptă
criterii comune pentru evaluarea riscurilor de 
contaminare a solului, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 19 alineatul (3).

(2) În cazurile în care, pe baza schimbului de 
informaţii menţionat la articolul 17, se 
identifică nevoia de a armoniza 
metodologiile de evaluare a riscului de 
contaminare a solului, Comisia propune
criterii comune pentru evaluarea riscurilor de 
contaminare a solului, în conformitate cu 
articolul 251 din tratat.

Or. de

Justificare

Das Beschließen von gemeinsamen Methoden der Risikobewertung bei 
Bodenverunreinigungen hat bedeutende Auswirkungen auf die Reichweite der europäischen 
Bodengesetzgebung. Insofern ist das Komitologieverfahren nicht geeignet. Es sollte hier das 
Verfahren nach Art. 251 EGV angewendet werden.

Amendament depus de Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 538
Articolul 18 alineatul (3)

(3) În termen de patru ani de la [data 
intrării în vigoare], Comisia adoptă, în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 19 
alineatul (2), dispoziţiile necesare privind 

eliminat
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calitatea datelor şi metadatelor, folosirea 
datelor istorice, metodele, accesul şi 
formatele în care se realizează schimbul de 
date, pentru punerea în aplicare a 
dispoziţiilor de la articolul 16.

Or. de

Justificare

See Justificare to Seeber amendment to Article 18, para 1.

See Justificare to Haug amendment to Article 18, para 1.

Die Mitgliedstaaten müssen zur Informationsverschaffung nach Absatz 3 auch von ihren 
eigenen Systemen Gebrauch machen können. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 539
Articolul 18a (nou)

Clauză tranzitorie
Dispoziţiile prezentei directive nu privesc 
acele suprafeţe 
a) pe care au fost puse în aplicare şi 
finalizate, înainte de [intrarea în vigoare a 
directivei] măsuri de reabilitare în 
colaborare cu autorităţile competente;
b) pentru care s-au luat decizii de 
reabilitare din partea autorităţilor 
competente înainte de [intrarea în vigoare a 
directivei].

Or. de

Justificare

Derjenige, der Sanierungsmaßnahmen durchgeführt hat, hat ein berechtigtes Interesse, nicht 
erneut in Anspruch genommen zu werden. Um den Betroffenen Rechtssicherheit für bereits 
abgeschlossenen Maßnahmen zu vermitteln und Vertrauensschutz zu gewährleisten, sollte die 
Richtlinie eine Regelung zum zeitlichen Anwendungsbereich enthalten.
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Amendament depus de Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Amendamentul 540
Articolul 19

(1) Comisia este asistată de un comitet 
(denumit în continuare „comitet”).

eliminat

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispoziţiile articolului 8. 
Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la 
trei luni.
(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Directiva 
1999/468/CE.
(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

Or. de

Justificare

Änderungen dieser Richtlinie sind nicht nur von rein technischer Bedeutung, sondern von 
erheblicher politischer und wirtschaftlicher Relevanz für die ausführenden Stellen und 
erfordern daher eine grundsätzliche Beteiligung des Europäischen Parlaments. Ein Vetorecht 
des Europäischen Parlamentes im Sinne des Komitologiebeschlusses 1999/468/EG wäre 
unzureichend. (Nassauer)

Folgeänderung zu Artikel 18. (Hoppenstedt)

Amendament depus de Horst Schnellhardt 

Amendamentul 541
Articolul 19 alineatul (4)

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură.

(4) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de 
procedură. Acest regulament acordă 
reprezentanţilor părţilor interesate dreptul 
de a participa la consultările comitetului.

Or. de
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Justificare

Es ist wichtig, dass ein transparentes, demokratisches und praxisgerechtes Verfahren mit 
allen Mitwirkenden von statten geht.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 542
Articolul 19 alineatul (4a) (nou)

(4a) Înainte de luarea deciziilor, comitetul 
se consultă cu mediile economice relevante 
şi organizaţiile implicate în conservarea 
mediului înconjurător.

Or. de

Justificare

Es ist wichtig, dass ein transparentes, demokratisches und praxisgerechtes Verfahren mit 
allen Mitwirkenden von statten geht.

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

Amendamentul 543
Articolul 20 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare privind punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de doi ani de la 
primirea tuturor programelor de măsuri şi 
a strategiilor naţionale de reabilitare.

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare privind punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de trei ani de la 
înfiinţarea platformei informaţionale în 
conformitate cu articolul 17.

Or. de

Justificare

Anpassung an die vorstehenden Änderungen. 

Eine erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren erscheint ausreichend. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Anpassung an die Änderungen zu Artikel 17. 
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Eine erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren erscheint ausreichend. 
(Weisgerber/Ulmer)

Amendament depus de Jutta Haug

Amendamentul 544
Articolul 20 alineatul (1) primul paragraf

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare privind punerea în aplicare a 
prezentei directive în termen de doi ani de la 
primirea tuturor programelor de măsuri şi 
a strategiilor naţionale de reabilitare.

(1) Comisia publică un prim raport de 
evaluare privind punerea în aplicare a
prezentei directive în termen de doi ani de la 
înfiinţarea platformei informaţionale în 
conformitate cu articolul 17.

Or. de

Justificare

Anpassung an die Änderungsanträge zu den Artikeln 16, 17, 18.

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

Amendamentul 545
Articolul 20 alineatul (2) 

(2) Rapoartele menţionate la alineatul (1) 
includ o analiză a progresului înregistrat în 
aplicarea prezentei directive, pe baza unei 
evaluări realizate de Comisie în 
conformitate cu articolul 16.

eliminat

Or. de

Justificare

Anpassung an die vorstehenden Änderungen. 

Eine erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren erscheint ausreichend. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Anpassung an die Änderungen zu Artikel 17. 

Eine erstmalige Berichterstattung nach drei Jahren erscheint ausreichend. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Anpassung an die Änderungsanträge zu den Artikeln 16, 17, 18. (Haug)

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 546
Articolul 20a (nou)

Articolul 20a
Acele măsuri care, potrivit prezentei 
directive, trebuie adoptate de către statele 
membre nu sunt finanţate sau cofinanţate 
de către Comunitate.

Or. de

Justificare

Da Böden in privaten oder öffentlichem Eigentum stehen, soll das Verursacherprinzip nicht 
durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln aus dem EU-Haushalt aufgeweicht werden. 
Die Förderung von freiwilligen Maßnahmen oder von Maßnahmen, die im Ermessen der 
Mitgliedstaaten stehen, bleibt nach diesem Artikel weiterhin möglich, z.B. aus Mitteln der 
Strukturfonds.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 547
Articolul 21

Revizuirea Revizuirea şi propunerea privind deşeurile 
biologice
După cel mult [un an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive], Comisia va 
prezenta o propunere de directivă privind 
biodeşeurile, în vederea stabilirii unor 
standarde de calitate pentru utilizarea 
deşeurilor biologice în scopul îmbunătăţirii 
solului. 

Comisia revizuieşte prezenta directivă cel 
târziu la [15 ani de la data intrării în vigoare] 
şi, după caz, propune modificările necesare.

Comisia revizuieşte prezenta directivă cel 
târziu la [15 ani de la data intrării în vigoare] 
şi, după caz, propune modificările necesare.

Or. en
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Justificare

A biowaste directive is  needed to divert biowaste from landfilling and incineration towards 
the most effective use of biowaste which is as soil improver to increase the soil organic matter 
content.

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

Amendamentul 548
Articolul 22

Statele membre stabilesc regimul 
sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor de drept intern adoptate în 
temeiul prezentei directive şi adoptă toate 
măsurile necesare pentru a asigura că acestea 
sunt aplicate. Sancţiunile prevăzute trebuie 
să fie efective, proporţionale şi cu efect de 
descurajare. Statele membre notifică aceste 
dispoziţii Comisiei până la data indicată la 
articolul 24 şi îi comunică, fără întârziere, 
orice modificare ulterioară a acestora.

Statele membre stabilesc regimul 
sancţiunilor aplicabile în cazul încălcării 
dispoziţiilor de drept intern adoptate în 
temeiul capitolelor I şi III ale prezentei 
directive şi adoptă toate măsurile necesare 
pentru a asigura că acestea sunt aplicate. 
Sancţiunile prevăzute trebuie să fie efective, 
proporţionale şi cu efect de descurajare. 
Statele membre notifică aceste dispoziţii 
Comisiei până la data indicată la articolul 24 
şi îi comunică, fără întârziere, orice 
modificare ulterioară a acestora.

Or. de

Justificare

Spezielle Sanktionen bei Nicht-Einhaltung der Vorgaben des Kapitels II durch 
Landeigentümer und -nutzer sind nicht erforderlich. Die Sanktionierung von Verstößen gegen 
die Vorgaben in Kapitel I und III, insbesondere in Artikel 4 und 9, reichen bei nicht 
umweltgerechter Landnutzung aus. Für die Landwirtschaft ist im Rahmen der Reform der 
GAP ein hinreichendes Kontroll- und Sanktionierungssystem vorgesehen.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 549
Articolul 23

Articolul 23
Modificarea Directivei 2004/35/CE

eliminat

Articolul 6 din Directiva 2004/35/CE se 
înlocuieşte cu următorul text:
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“3. „3. Autoritatea competentă solicită 
operatorului să ia măsuri de reabilitare. 
Sub rezerva articolului 13 alineatul (1) din 
Directiva xx/xx/xx, în cazul în care acesta 
nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la 
alineatul (1) sau alineatul (2) literele (b), 
(c) sau (d) din prezentul articol, nu poate fi 
identificat sau nu este obligat să suporte 
costurile în temeiul prezentei directive, 
autoritatea competentă poate lua ea însăşi 
aceste măsuri.”

Or. de

Justificare

Die finanzielle Belastung der öffentlichen Hand ist durch diese Bestimmung nicht
abschätzbar. Es sollte der Beurteilung der Mitgliedstaaten überlassen bleiben, in welchem 
Ausmaß sie derartige Umweltschäden sanieren (können).

Amendament depus de Péter Olajos

Amendamentul 550
ARTICOLUL 23

Articolul 6 alineatul (3) (Directiva 2004/35/CE)

(3) Autoritatea competentă solicită 
operatorului să ia măsuri de reabilitare. Sub 
rezerva articolului 13 alineatul (1) din 
Directiva xx/xx/xx, în cazul în care acesta nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la 
alineatul (1) sau alineatul (2) literele (b), (c) 
sau (d) din prezentul articol, nu poate fi 
identificat sau nu este obligat să suporte 
costurile în temeiul prezentei directive, 
autoritatea competentă poate lua ea însăşi 
aceste măsuri.

(3) Autoritatea competentă solicită 
operatorului să ia măsuri de reabilitare. Sub 
rezerva articolului 13 alineatul (1) din 
Directiva xx/xx/xx, în cazul în care acesta nu 
îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la 
alineatul (1) sau alineatul (2) literele (b), (c) 
sau (d) din prezentul articol, nu poate fi 
identificat sau nu este obligat să suporte 
costurile în temeiul prezentei directive, 
autoritatea competentă poate lua ea însăşi 
aceste măsuri, ca instrument de ultimă 
instanţă.

Or. en

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

Amendamentul 551
Articolul 24 alineatul (1) paragraful (2a) (nou)

În cazul în care normele naţionale rămân 
neschimbate, este suficientă notificarea 
conformităţii.

Or. de

Justificare

Nach Auffassung der Kommission bedürfen einige bestehende Regelungen in den 
Mitgliedstaaten keiner Anpassung an den Inhalt der Richtlinie, da diese über einen gleichen 
oder besseren Schutzstandard verfügen und mit den Regelungen der Richtlinie im Einklang 
stehen. Vor diesem Hintergrund ist eine formale Neubekanntmachung dieser Regelungen 
unter Bezug auf diese Richtlinie entbehrlich und reicht die amtliche Bekanntmachung der 
Übereinstimmung aus. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Nach Auffassung der Kommission bedürfen einige bestehende Regelungen in den 
Mitgliedstaaten keiner Anpassung an den Inhalt der Richtlinie, da diese über einen gleichen 
oder besseren Schutzstandard verfügen und mit den Regelungen der Richtlinie im Einklang 
stehen. (Haug)

Amendament depus de Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, Esther De 
Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Amendamentul 552
Anexa I

Anexa 1 eliminată

Or. de

Justificare

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

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

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

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

Die Regelungen zu Kapitel II berücksichtigen nicht nationale Vorleistungen und führen zu 
Doppelregelungen mit unverhältnismäßig hohem Verwaltungsaufwand.
Die in Kapitel II genannten potenziellen Gefahren weisen starke regionale Unterschiede auf, 
so dass Bewertungen auf lokaler Ebene durchzuführen sind. Eine pauschale 
“Stigmatisierung” als “Risikogebiet” führt zu einer unangemessenen Belastung von 
Grundstückseigentümern. (Sommer/Liese) 

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 553
Anexa I secţiunea 1

Anexa I, secţiunea 1 eliminată

Or. de

Justificare

Kapitel II in Verbindung mit Anhang I berücksichtigt nicht die von den Mitgliedstaaten 
erbrachten Vorleistungen. Sie führen zu Doppelregelungen und verursachen einen 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. Die potentiellen Gefahren weisen starke 
regionale Unterschiede auf, so dass Bewertungen auf lokaler Ebene durchzuführen sind. Ein 
pauschale Stigmatisierung als „Risikogebiet“ wird den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
gerecht. Die in Anhang I beschriebenen Kriterien sind zu pauschal und berücksichtigen nicht 
die unterschiedlichen Datengrundlagen.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 554
Anexa I secţiunea 1 rândul 3a (nou) 

Conţinutul de materie organică

Or. de
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Justificare

Ein durch Erosion bedrohtes Gebiet zeichnet sich auch durch den geringen Gehalt an 
organischer Substanz beziehungsweise an Humus im Boden aus. Durch die Messung dieses 
Parameters können, im Einklang mit den anderen Parametern, Bedarfsanalysen erstellt und 
entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Ein ausreichender Humusgehalt im 
Boden verbessert deutlich die Wasserhaltekapazität, wodurch Erosionen vermieden werden 
können.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 555
Anexa I Secţiunea 1 Rândurile 8, 9 şi 9a (noi) 

Condiţiile hidrologice Condiţiile hidrologice şi hidrogeologice
Zona agro-ecologică Zona agro-ecologică

Factori antropici (de exemplu lucrări 
hidraulice etc.)

Or. en

Justificare

To identify areas at risk of erosion man made works should be included among the elements, 
as well as hydrogeology which is a crucial element influencing surface waters, directly 
responsible for erosion.

Amendament depus de John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 556
Anexa I Secţiunea 1 Rândul 9a (nou) 

pH

Or. en

Justificare

Only soils in an appropriate pH condition ensure a stable soil structure and decreases the 
danger of erosion. This is achieved by pore stabilisation of clay minerals. The soil aggregates 
card house structure is stabilised.
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Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 557
Anexa I secţiunea 2

Anexa I, secţiunea 2 eliminată

Or. de

Justificare

Kapitel II in Verbindung mit Anhang I berücksichtigt nicht die von den Mitgliedstaaten 
erbrachten Vorleistungen. Sie führen zu Doppelregelungen und verursachen einen 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. Die potentiellen Gefahren weisen starke 
regionale Unterschiede auf, so dass Bewertungen auf lokaler Ebene durchzuführen sind. Ein 
pauschale Stigmatisierung als „Risikogebiet“ wird den tatsächlichen Verhältnissen nicht 
gerecht. Die in Anhang I beschriebenen Kriterien sind zu pauschal und berücksichtigen nicht 
die unterschiedlichen Datengrundlagen.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 558
Anexa I Secţiunea 2 Rândul 8

Utilizarea terenului (inclusiv gestionarea 
terenului, sistemele agricole şi silvice)

Utilizarea terenurilor (inclusiv gestionarea 
terenurilor, sistemele agricole, mineritul şi 
silvicultura)

Or. en

Justificare

Mining activities result in soil denudation. Restoration shall be carried out at the end of 
mining activities and therefore should be taken into account as element which is even more 
important when exploitation activities are illegal.

Amendament depus de John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 559
Anexa I Secţiunea 2 Rândul 8a (nou) 

pH

Or. en
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Justificare

Acidification endangers through pH the carbon/nitrogen relation which is important for plant 
growth, nutrient storage and soil organisms.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 560
Anexa I secţiunea 3

Anexa I, secţiunea 3 eliminată

Or. de

Justificare

See Justificare of Weisgerber/Ulmer amendment to Annex I, Section 2.

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 561
Anexa I Secţiunea 3 Rândul 7

Utilizarea terenului (inclusiv gestionarea 
terenului, sistemele agricole şi silvice)

Utilizarea terenurilor (inclusiv gestionarea 
terenurilor, sistemele agricole, silvicultura şi 
utilizarea urbană şi industrială a 
terenurilor) 

Or. en

Justificare

Urban and industrial land use is an important cause of compaction.

Amendament depus de Eija-Riitta Korhola + John Bowis

Amendamentul 562
Anexa I Secţiunea 3 Rândul 8a (nou) 

pH

Or. en
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Justificare

Optimum pH favours soil stability and therefore decreases the danger of erosion as well as 
compaction by consolidation of clay minerals contact points.

Amendament depus de Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Amendamentul 563
Anexa I secţiunea 4

Anexa I, secţiunea 4 eliminată

Or. de

Justificare

See Justificare of Weisgerber/Ulmer amendment to Annex I, Section 2.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 564
Anexa I Secţiunea 4 Rândul 4a (nou) 

Proximitatea căilor rutiere

Or. en

Justificare

In winter time, in many countries salt is still used to defrost frozen roads leading to 
salinisation through run off. Given the density of the road network in many parts of Europe 
this source of salinisation is significant and needs to be considered.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 565
Anexa I Secţiunea 4 Rândurile 6a şi 6b (noi) 

Surpările de teren în zonele pericostale
Retragerea apelor subterane în zonele de 
tranziţie (apă salmatră)

Or. en
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Justificare

In areas presenting coastal aquifer, degradation of topography caused by subsidence can 
give rise to soil imbibition and soil salinisation. Extreme withdrawal from coastal aquifer 
cause the rising of fresh-salt water interface and can give therefore rise to soil salinisation.

Amendament depus de Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Amendamentul 566
Anexa I secţiunea 5 

Anexa I, secţiunea 5 eliminată

Or. de

Justificare

See Justificare of Weisgerber/Ulmer amendment to Annex I, Section 2.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 567
Anexa I Secţiunea 5 Rândurile 6, 6a şi 6b (noi) 

Clima Clima şi schimbările climatice (de exemplu 
schimbări ale grosimii şi distribuţiei 
permafrostului, care determină procese de 
instabilitate a solului din zonele 
periglaciale)
Condiţiile hidrogeologice (profilul de 
adâncime al permeabilităţii la apă)
Factorii antropici

Or. en

Justificare

Change in rainfall quantity and intensity significantly contribute to modify soil stress when 
affected by erosion and landslides phenomena. Temperature increases cause melting of 
permafrost ice content, determining instability processes of soil in periglacial zones.
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Amendament depus de Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Amendamentul 568
Anexa I Secţiunea 5a (nouă)

ELEMENTE COMUNE PENTRU 
IDENTIFICAREA ZONELOR CU RISC 
DE ACIDIFICARE
pH
Unitate tipologică de sol (UTS) (tipul 
solului)
Textura solului
Clima
Utilizarea terenurilor

Materiile organice ale solurilor
CEC

Or. en

Justificare

Acidification is linked to all listed elements which are important for plant growth and 
ecological characteristics, including Cation Exchange Capacity (CEC).

Amendament depus de Gyula Hegyi

Amendamentul 569
Anexa I Secţiunea 5a (nouă) 

ELEMENTE COMUNE PENTRU 
IDENTIFICAREA ZONELOR CU RISC 
DE ACIDIFICARE
Unitate tipologică de sol (UTS) (tipul 
solului)
Textura solului (nivelul UTS)
Proprietăţile hidraulice ale solului
Datele privind apele subterane, printre care 
şi cele referitoare la aciditate
Clima 



PE392.343v03-00 132/142 AM\685116RO.doc

RO

Or. en

Justificare

Elements for the identification of areas at risk of acidificiation should be defined.

Amendament depus de Alexandru-Ioan Morţun

Amendamentul 570
Anexa I Secţiunea 5a (nouă) 

ELEMENTE COMUNE PENTRU 
IDENTIFICAREA ZONELOR CU RISC 
DE ACIDIFICARE
Unitate tipologică de sol (UTS) (tipul 
solului)
Textura solului (nivelul UTS)
Proprietăţile hidraulice ale solului
Proprietăţile solului care caracterizează 
procesul de acidificare
Clima

Or. en

Justificare

The chemical properties which define the soil acidity (pH, SB, Ah, TSH or Ah, VSH or Ah, 
aluminum) allow the identification of the acid soils and of the risk areas to acidification, the 
applying of the ameliorative measures and the quantification of the technical and financial 
efforts for the remediation and conservation of the soil functions, natural landscapes, 
equilibrium for a good functioning of the ecosystems.

Amendament depus de Vittorio Prodi

Amendamentul 571
Anexa I Secţiunea 5a (nouă) 

ELEMENTE COMUNE PENTRU 
IDENTIFICAREA ZONELOR CU RISC 
DE PIERDERE A BIODIVERSITĂŢII
Unitate tipologică de sol (UTS) (tipul 
solului)
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Parametrii comuni ai solului (pH, textura, 
CEC, ...)
Topografia, inclusiv unghiul pantei şi 
lungimea pantei
Configuraţia terenului
Utilizarea terenurilor (inclusiv gestionarea
terenurilor, sistemele agricole şi 
silvicultura)
Schimbarea utilizării terenurilor
Clima (inclusiv distribuţia ploilor şi 
caracteristicile vântului)
Condiţiile pedoclimatice
Condiţiile hidrologice
Condiţiile hidrogeologice
Zona agro-ecologică
Factorii antropici
Zone de tranziţie
Carbonul organic din sol (concentraţia 
totală şi de humus)
Carbonul organic din sol (stoc)
Zone protejate (Sci, SPZ)
Parametri biochimici referitori la funcţiile 
metabolice ale solului (cum ar fi rata de 
respiraţie a solului, conţinutul de carbon 
microbian etc.)
Taxoni endemici
Abundenţa anumitor taxoni de organisme 
vii din sol
Bogăţia anumitor comunităţi biologice din 
sol
Uniformitatea anumitor grupe de 
organisme vii din sol
Adaptarea edafică a anumitor grupe de 
organisme vii din sol

Or. en
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Justificare

The above indicators are those more frequently used in soil science analyses to assess the 
conditions influencing soil biota. The Soil Typological Unit provides basic information on 
within-soil processes soil biota suffers from; such processes also represent peculiar habitat 
conditions for living organisms, affecting their composition and abundance. All human 
activities that can effect a total loss of soil, or of its ecological properties, should be 
considered in this analysis. 

Amendament depus de Miroslav Ouzký

Amendamentul 572
Anexa II

Anexa II eliminată

Or. en

Justificare

Each Member State should draw up its own national list of contaminated sites. This has the 
advantage of taking into account specific national differences and improving knowledge of 
earlier activities which caused past contamination. Certain installations, which already 
comply with soil protection requirements under EU law (e.g. IPPC), should not be classified 
as potentially soil-polluting.

Amendament depus de Richard Seeber +Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle + 
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Amendamentul 573
Anexa II

Anexa II eliminată

Or. de

Justificare

Entsprechend den anderen Änderungsanträgen zu Artikel 9 – 14, welche allgemeine 
Formulierungen und Verpflichtungen vorsehen, ist dieser Anhang II nicht mehr erforderlich. 
(Seeber)

Wie bereits im Änderungsantrag zu Art. 11Abs. 2 ausgeführt, muss das Verfahren zur 
Bestimmung der verunreinigten Flächen an die Voraussetzung des Gefahrenverdachts 
geknüpft sein, um eine problemadäquatere und verhältnismäßigere Lösung zu erreichen 
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(Hoppenstedt)

Die aufgeführten Tätigkeiten / Standorte erscheinen ungeeignet zur Einschätzung konkreter 
Belastungssituationen. Anhang II des Richtlinienvorschlages sollte gestrichen und stattdessen 
nur auf konkrete Tätigkeiten abgestellt werden, die ein Gefährdungspotenzial aufweisen. 
(Jeggle) 

Die in Anhang II aufgeführten Tätigkeit / Standorte erscheinen ungeeignet zur Einschätzung 
konkreter Belastungssituationen. Keinesfalls dürfen IVU-Anlagen (nach der Richtlinie  zur 
integrierten Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) pauschal als 
potentiell kontaminierte Standorte betrachtet und veröffentlicht werden. Anhang II sollte 
daher gestrichen werden und stattdessen auf konkrete Tätigkeiten abgestellt werden, die ein 
Gefährdungspotential aufweisen (Weisgerber/Ulmer).

Folgeantrag zu der Streichung des Kapitel III (Artikel 9-14) (Nassauer)

Keinesfalls dürfen Anlagen zur integrierten Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung (IVU-Anlagen) pauschal als potenziell kontaminierte Standorte 
betrachtet werden. Ferner sollte sich die Erfassung der potenziell Boden verunreinigenden 
Tätigkeiten auf die potenziell verunreinigten Teilflächen/verschmutzenden Tätigkeiten 
beschränken. Anhang II des Richtlinienvorschlages sollte gestrichen und stattdessen nur auf 
Tätigkeiten abgestellt werden, die ein Gefährdungspotenzial aufweisen. (Sommer/Liese)

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 574
Anexa II titlu

Elemente comune pentru identificarea 
zonelor cu risc de eroziune

Lista activităţilor cu potenţial de poluare a 
solului

Lista activităţilor care necesită analize 
suplimentare în termeni de calitate a 

solului

Or. el

Justificare

Όπως και στην τροπολογία στο άρθρο 11 παρ.2 ο όρος ¨ρυπογόνες για το έδαφος 
δραστηριότητες¨ μπορεί να στιγματίσει αρνητικά χώρους που μπορεί να μην είναι μολυσμένοι 
και να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αγοραστική τους αξία. Για αυτό προτείνεται μια πιο 
ουδέτερη έκφραση.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 575
Anexa II punctul 1

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

substanţe periculoase în cantităţi care, în 
conformitate cu punctul 4 din introducerea 
la anexa 1 la Directiva 96/82/CE a 
Consiliului (Seveso), sunt egale sau mai 
mari cu 2% decât cele prevăzute în părţile 1 
şi 2 coloana 2 din anexa menţionată.

Or. en

Justificare

The existing reference to the Seveso Directive (96/82/EC) with correspondingly high quantity 
thresholds is not sufficient. According to this, only those companies are included that, for 
example, are able to store five tons of highly toxic substances, 50 tons of toxic substances or 
2.500 tons of oil based products. Furthermore, the sector list must be extended to comprise all 
relevant activities with a risk for the soil functions and the general public as well as to 
consider cumulative effects.

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 576
Anexa II punctele 3, 4, 5, 6, 7

3. Aeroporturi. eliminat
4. Porturi. 
5. Foste baze militare. 
6. Staţii de benzină.
7. Curăţătorii chimice. 

Or. en

Justificare

In order to give Member States the freedom to develop their own priorities, the scope of 
Annex II should be limited to "high risk activities". Airports and ports can never be 
considered as high risk activities in general. The same goes for former military sites of which 
significant parts are nature areas. Generalisation does not work either for points 6, 7, 10 and 
11. Especially the last one seems difficult to put into practice: in most cases  the land owner 
does not have the power to decide on the use of the pipeline.  
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Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 577
Anexa II punctele 4 şi 5

4. Porturi. 4. Porturi şi zone pentru eliminarea 
nămolurilor de dragare.

5. Foste baze militare. 5. Baze militare

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer/Musacchio/Guidoni amendment to Annex II, point 1.  

Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 578
Anexa II punctul 7

7. Curăţătorii chimice. eliminat 

Or. el

Justificare

Η αναφορά στα στεγνοκαθαριστήρια είναι μάλλον υπερβολική. Συνήθως πρόκειται για μικρές 
επιχειρήσεις σε κατοικημένες περιοχές, με ελάχιστες επιπτώσεις στο έδαφος, καθώς συχνά δεν 
υπάρχει καν μη καλυμμένο έδαφος.

Amendament depus de Horst Schnellhardt

Amendamentul 579
Anexa II punctele 9 şi 10

(9) Depozite de deşeuri, astfel cum sunt 
definite în Directiva 1999/31/CE a 
Consiliului.

eliminat

(10) Instalaţii de tratare a apei reziduale.

Or. de
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Justificare

Die Deponierung muss bereits jetzt so erfolgen, dass damit potentiell nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt und Gefahren für die menschliche Gesundheit vermieden oder 
eingeschränkt werden. Abwasserbehandlungsanlagen werden errichtet, um verunreinigtes 
Wasser aufzubereiten und dadurch eine Verschmutzung von Oberflächengewässer, 
Grundwasser und Böden zu verhindern. An keiner Stelle einer Abwasserbehandlungsanlage 
versickert Wasser gezielt ungereinigt in den Boden. Damit verhindert bzw. minimiert die 
Anlage in erster Linie negative Auswirkungen auf die Umwelt und ist nicht potenziell 
bodenverschmutzend

Amendament depus de Frieda Brepoels

Amendamentul 580
Anexa II punctele 10 şi 11

10. Instalaţii de tratare a apei reziduale eliminat
11. Conducte pentru transportul 
substanţelor periculoase. 

Or. en

Justificare

See Justificare to Brepoels amendment to Annex II, points 3, 4, 5, 6, 7.

Amendament depus de Johannes Blokland + Robert Sturdy

Amendamentul 581
Anexa II punctul 10

10. Instalaţii de tratare a apei reziduale. eliminat

Or. en

Justificare

The risk of wastewater assets causing soil pollution is already regulated by the Urban 
Wastewater Directive, the IPPC Directive, the Sludge Directive and others. For instance, the 
Urban Wastewater Directive requires prevention of leaks when constructing and maintaining 
collecting systems as well as treatment plants. The Sludge Directive requires that the quality 
of the soil is not impaired. Including wastewater treatment installations under this directive 
would not be in line with the objectives of the Better Regulation Agenda.
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Amendament depus de Evangelia Tzampazi şi Katerina Batzeli

Amendamentul 582
Anexa II punctul 10

10. Instalaţii de tratare a apei reziduale 10. Instalaţii de tratare a apei reziduale 
pentru o populaţie de peste 1000 de 
locuitori

Or. el

Justificare

Δεδομένου ότι βιολογικοί καθαρισμοί πολύ μικρού μεγέθους μπορεί να υπάρχουν σε 
ξενοδοχεία ή σε μικρούς οικισμούς, θα πρέπει να τεθεί ένας κανόνας de minimis. 

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 583
Anexa II punctele 11a, b şi c (noi)

11a. Unităţi de creştere a animalelor care 
nu figurează în anexa I din Directiva 
96/61/CE. 
11b. Activităţile care sunt abordate în 
Directivele 91/676/CEE şi 91/414/CEE.
11c. Depouri şi zone de servicii. 

Or. en

Justificare

See Justificare to Breyer/Musacchio/Guidoni amendment to Annex II, point 1.

Amendament depus de María Sornosa Martínez

Amendamentul 584
Anexa II punctele 11a şi b (noi)

11a. Instalaţii pentru repararea şi 
întreţinerea vehiculelor.
11b. Incineratoare de deşeuri.
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Or. en

Justificare

Such installations store and handle amounts of dangerous substances such as fuels, 
lubricents, paints, which can leak and be spilled on the soil over a long period of time.

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Amendamentul 585
Anexa IIa (nouă)

Anexa IIa
Evaluarea opţiunilor de reabilitare

Opţiunile de reabilitare sunt evaluate pe 
baza celor mai bune tehnologii disponibile, 
în funcţie de următoarele criterii:

— efectul fiecărei opţiuni asupra sănătăţii 
populaţiei şi a siguranţei publice;
— costul de punere în aplicare a opţiunii;
— probabilitatea reuşitei fiecărei opţiuni;
— măsura în care, prin fiecare opţiune, se 
va preveni apariţia, pe viitor, a daunelor şi 
se vor evita daunele colaterale ca urmare a 
punerii în aplicare a opţiunii;
— măsura în care, în cazul fiecărei opţiuni, 
se utilizează toate componentele resurselor 
şi/sau serviciilor naturale;
— măsura în care, în cazul fiecărei opţiuni, 
se ţine seama de preocupările sociale, 
economice şi culturale relevante, precum şi 
de alţi factori relevanţi, specifici unei 
anumite localităţi;
— perioada de timp necesară pentru ca 
reabilitarea să fie efectivă;
— măsura în care, prin fiecare opţiune, se 
ajunge la reabilitarea sitului în termeni de 
reducere a riscului la adresa sănătăţii 
umane sau a mediului înconjurător.

Or. en

Justificare

These provisions are needed to align the requirements on the remediation actions with those 
established in the Environmental Liability Directive, so that contaminated sites where a liable 
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person can be found either through national legislation or EU legislation (after 1 May 2007) 
are bound by the same obligations.

Amendament depus de Richard Seeber

Amendamentul 586
Anexa IIIa (nouă)

Anexa IIIa
Protecţia solului prin modele de cele mai 
bune practici
„Modele de cele mai bune practici” pentru 
stimulente şi programe de promovare cu 
impact pe scară largă asupra prorităţilor 
privind protecţia solului:
Eroziunea
Administrarea terenului agricol terasat
Configuraţia terenului (de exemplu: 
viticultură, cultivarea livezilor, culturi 
intermediare, a doua semănătură,...)
Promovarea caracteristicilor peisajului (de 
exemplu: dumbrăvi şi crânguri, rânduri de 
copaci, garduri vii, izlazuri)
Transformarea povârnişurilor abrupte în 
păşuni
Reducerea materiei organice
Gestionarea humusului
Configuraţia terenului
Îngrăşamânt verde
Extensificarea cultivării pământului
Tasarea
Agricultura verde ecologică (extensivă)
Măsuri de cultivare a pamântului
Salinizare
Măsuri de irigare
Alunecări de teren
Configuraţia terenului (niciun teren 
necultivat)
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Administrarea terenului agricol terasat
Promovarea caracteristicilor peisajului (de 
exemplu: dumbrăvi şi crânguri, rânduri de 
copaci, garduri vii, izlazuri)
Împădurire

Or. de

Justificare

Der abgeänderte Artikel 8 verweist auf den Anhang III, in dem unverbindliche “Best Practise 
Modelle” für Incentives und Maßnahmenprogramme mit flächendeckender Wirkung, die die 
Prioritäten im Bodenschutz ansprechen, angeführt werden. Im Gegensatz zu kurzfristigen 
Maßnahmen gewährleistet eine ökologisch balancierte Landnutzung (Stichwort: 
Ökologisierung) umfassenden und langfristig nachhaltigen Bodenschutz.


