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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece um 
quadro para a protecção do solo e altera a Directiva 2004/35/CE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0232)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0307/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos, bem como da Comissão da 
Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 4

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho "Para 
uma estratégia temática de protecção do 
solo"6 identifica os oito principais 
processos de degradação aos quais estão 
expostos os solos na UE. Esses processos 
são a erosão, a diminuição da matéria 
orgânica, a contaminação, a salinização, a 
compactação, a perda de biodiversidade, a 

(4) A Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho "Para 
uma estratégia temática de protecção do 
solo"6 identifica os oito principais 
processos de degradação aos quais estão 
expostos os solos na UE. Esses processos 
são a erosão, a diminuição da matéria 
orgânica, a contaminação, a salinização, a 
compactação, a perda de biodiversidade, a 

  
1 Ainda não publicada em JO.
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impermeabilização, os desabamentos de 
terras e as inundações. Os conhecimentos 
científicos actuais sobre a biodiversidade 
do solo e o seu comportamento são 
demasiado limitados para permitir o 
estabelecimento de disposições específicas 
na presente directiva destinadas à sua 
protecção. A prevenção e atenuação dos 
efeitos das inundações foram tratadas na 
proposta de Directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
avaliação e gestão das inundações1.

impermeabilização, os desabamentos de 
terras e as inundações.

_____________
1 COM(2006)0015.

Justificação

Dado que as alterações também contêm propostas que fazem referência à biodiversidade e à 
prevenção e atenuação dos efeitos das inundações, estas frases devem ser suprimidas.

Alteração 2
Considerando 5

(5) Na Comunidade, a variabilidade dos 
solos é muito elevada e verificam-se 
enormes diferenças no seu estado 
estrutural, físico, químico e biológico, 
tanto a nível de perfis individuais como 
entre solos. Essa diversidade de condições 
e necessidades na Comunidade deveriam 
ser tidas em consideração, visto exigirem 
soluções específicas diferentes para a 
identificação das zonas de risco, a 
definição de objectivos e a execução de 
medidas adequadas de garantia da 
protecção dos solos.

(5) Na Comunidade, a variabilidade dos 
solos é muito elevada e verificam-se 
enormes diferenças no seu estado 
estrutural, físico, químico e biológico, 
tanto a nível de perfis individuais como 
entre solos. Essa diversidade de condições 
e necessidades na Comunidade deveriam 
ser tidas em consideração, visto exigirem 
soluções específicas diferentes para atacar 
a degradação dos solos.

Justificação

Uma alteração ao artigo 2º substitui o termo “zonas de risco” por “zonas prioritárias". Para 
encurtar os considerandos, abreviou-se a última parte da frase. 

Alteração 3
Considerando 6
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(6) A legislação comunitária - por exemplo 
nos domínios dos resíduos, produtos 
químicos, prevenção e controlo da poluição 
industrial, alterações climáticas, água e 
agricultura e desenvolvimento rural -
estabelece algumas disposições sobre a 
protecção dos solos, mas estas não foram 
concebidas, nem são suficientes, para 
proteger todos os solos contra todos os 
processos de degradação. Por 
conseguinte, é necessário um quadro 
legislativo coerente e eficaz que estabeleça
princípios e objectivos comuns que visem a 
protecção e utilização sustentável dos solos 
na Comunidade.

(6) A legislação comunitária - por exemplo 
nos domínios dos resíduos, produtos 
químicos, prevenção e controlo da poluição 
industrial, alterações climáticas, água e 
agricultura e desenvolvimento rural – pode 
contribuir para a protecção dos solos e 
complementar o quadro legislativo da 
presente directiva, estabelecendo
princípios e objectivos comuns que visem a 
protecção e utilização sustentável dos solos 
na Comunidade. Por conseguinte, é 
necessário adoptar uma abordagem 
coerente e integrada. 

Justificação

A legislação actual pode contribuir para a protecção dos solos e pode complementar a 
directiva-quadro.

Alteração 4
Considerando 7

(7) Os solos deveriam ser utilizados de 
uma forma sustentável que preserve a sua 
capacidade de prestação de serviços 
ecológicos, económicos e sociais, 
mantendo simultaneamente as suas 
funções de modo a que as gerações 
futuras possam satisfazer as necessidades 
respectivas.

Suprimido

Justificação

No intuito de encurtar os considerandos, o conteúdo deste texto foi fundido com o 
considerando 8.

Alteração 5
Considerando 8

(8) O objectivo da presente directiva é 
garantir a protecção do solo, com base nos 
princípios da preservação das funções do 
solo, prevenção da degradação do solo, 

(8) O objectivo da presente directiva é 
garantir a protecção do solo, com base em 
objectivos comuns e respeitando a 
legislação nacional e comunitária 
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atenuação dos seus efeitos, recuperação 
de solos degradados e integração noutras 
políticas sectoriais através do 
estabelecimento de um quadro e de acções
comuns.

existente, tendo em vista uma utilização 
sustentável dos solos de modo a que tanto 
as actuais como as futuras gerações 
possam satisfazer as suas necessidades 
ecológicas, económicas e sociais.

Justificação

Fundiram-se os conteúdos dos considerandos 7 e 8.

Alteração 6
Considerando 9

(9) É necessário um quadro comum com 
vista a articular os esforços realizados 
pelos Estados-Membros para melhorar a 
protecção dos solos e a sua utilização 
sustentável, controlar os efeitos 
transfronteiras da degradação dos solos, 
proteger os ecossistemas aquáticos e 
terrestres e evitar distorções da 
concorrência entre operadores económicos.

(9) Um quadro comum permite aos
Estados-Membros e às autoridades 
regionais e locais protegerem os seus 
solos sem distorções da concorrência entre 
operadores económicos. Ao mesmo tempo, 
oferece garantias e transparência no seio 
do mercado interno de solos dos 
Estados-Membros.

Justificação

Também as autoridades regionais podem desempenhar um papel importante na política do 
solo. Um quadro comum permite legislar e simplificar a segurança e a transparência do 
mercado de solos europeu.

Alteração 7
Considerando 10

(10) Visto que os objectivos da acção a 
desenvolver, nomeadamente o 
estabelecimento de um quadro comum 
para a protecção do solo, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem assim ser 
melhor alcançados ao nível comunitário 
devido à escala do problema e às suas 
implicações para outra legislação 
comunitária em matéria de protecção da
natureza, protecção da água, segurança dos 
alimentos, alterações climáticas, 
agricultura e domínios de interesse 

(10) Visto que a degradação dos solos 
pode ter graves impactos na natureza, na
água, na segurança dos alimentos, nas 
alterações climáticas, na agricultura e na 
saúde humana, e dado que, apesar da 
legislação comunitária existente, é 
provável vir a registar-se um aumento da 
degradação dos solos, torna-se necessário 
adoptar uma directiva-quadro que 
permita assegurar a protecção dos solos 
em todos os Estados-Membros, no respeito 
do princípio da subsidiariedade consagrado 
no artigo 5.º do Tratado. Em conformidade 
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comum, como a protecção da saúde 
humana, a Comunidade pode tomar 
medidas no respeito do princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade enunciado no mesmo 
artigo, a presente directiva não excede o 
necessário para atingir aqueles objectivos.

com o princípio da proporcionalidade 
enunciado no mesmo artigo, a presente 
directiva não excede o necessário para 
atingir aqueles objectivos.

Justificação

A directiva-quadro deveria permitir a protecção dos solos em todos os Estados-Membros.

Alteração 8
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A agricultura sempre contribuiu 
de forma positiva para a manutenção da 
estrutura dos solos e das suas 
características; além disso, constitui o 
mecanismo indispensável para a 
conservação da qualidade da matéria 
orgânica do solo e ajuda a preservar a 
cobertura vegetal e a evitar a 
desertificação.

Justificação

A agricultura desempenha um papel importante na protecção dos solos e muitas medidas 
tradicionais destinadas a proteger os solos foram criadas e aplicadas a título voluntário 
pelos agricultores durante séculos.

Alteração 9
Considerando 11 ter (novo)

(11 ter) No intuito de evitar qualquer 
sobreposição com a legislação agrícola e 
ambiental existente, e tendo em conta o 
princípio da subsidiariedade relacionado 
com a aplicação da ecocondicionalidade, 
cada Estado-Membro pode decidir aplicar 
a ecocondicionalidade em função das 
características do seu próprio clima, da 
sua agricultura e dos seus solos. 
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Justificação

Deveria deixar-se ao critério dos Estados-Membros a aplicação da ecocondicionalidade e 
evitar assim novos encargos para a agricultura e os agricultores.

Alteração 10
Considerando 12

(12) Ao contrário do que acontece com o ar 
e a água, na Comunidade os solos são, na 
sua maioria, propriedade privada. Não 
obstante, são um recurso natural de 
interesse comum que deve ser protegido 
para benefício das gerações futuras. Por 
conseguinte, por questões de interesse 
público, deveria ser exigido aos
utilizadores das terras que tomassem
medidas de precaução nos casos em que 
seja previsível que a sua utilização do solo 
prejudique significativamente as funções 
do mesmo.

(12) Ao contrário do que acontece com o ar 
e a água, na Comunidade os solos são, na 
sua maioria, propriedade privada. Não 
obstante, são um recurso natural de 
interesse comum que deve ser protegido 
para benefício das gerações futuras. Por 
conseguinte, por questões de interesse 
público, os utilizadores das terras deveriam 
ser incentivados a tomar medidas de 
precaução para evitar a degradação do 
solo.

Justificação

Os considerandos deveriam ser redigidos de uma forma mais positiva. Os utilizadores das 
terras deveriam ser incentivados a adoptar medidas para evitar a degradação do solo.

Alteração 11
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) A fertilidade do solo é a base da 
vida. Toda a actividade agrícola deve ter 
como objectivo a conservação e a 
melhoria dessa fertilidade. 

Justificação

A fertilidade do solo é o primeiro indicador de qualidade e a sua perda é um dos principais 
problemas com que se debate a Europa em consequência da desertificação e da erosão.

Alteração 12
Considerando 13

(13) Verifica-se uma intensificação (13) A impermeabilização dos solos está a 
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significativa da impermeabilização dos 
solos na Comunidade em consequência da 
expansão urbana e do aumento da 
procura de terrenos por muitos sectores 
da economia, pelo que é necessária uma 
utilização mais sustentável dos solos. São
necessárias medidas adequadas para limitar 
a impermeabilização dos solos, por 
exemplo pela reabilitação de espaços 
industriais abandonados, diminuindo assim 
o desaparecimento de zonas verdes. Nos 
casos em que se verifica a 
impermeabilização dos solos, os 
Estados-Membros deveriam prever
técnicas de construção e drenagem que 
permitam a preservação do maior número 
possível de funções do solo.

tornar-se cada vez mais preocupante 
porque pode inibir as funções do solo que 
prestam serviços vitais às actividades 
humanas e à sobrevivência dos 
ecossistemas e porque não contribui para 
o desenvolvimento sustentável de acordo 
com a Nova Estratégia da UE para o 
Desenvolvimento Sustentável formulada 
nas conclusões do Conselho de 9 de 
Junho de 20061. Esta situação requer uma 
utilização mais sustentável dos solos. 
Consequentemente, são necessárias 
medidas adequadas para limitar a 
impermeabilização dos solos causada por 
projectos de desenvolvimento que sejam 
susceptíveis de inibir consideravelmente 
as funções do solo e que não contribuam 
para a consecução do desenvolvimento 
sustentável. Nos casos em que a 
impermeabilização dos solos tenha de se 
verificar em tais circunstâncias, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
atenuação dos seus efeitos, prevendo
técnicas de construção e drenagem que 
permitam a preservação do maior número 
possível de funções do solo, e devem zelar 
por que os efeitos ambientais adversos 
não superem os benefícios.
1 Conselho da União Europeia 10117/06.

Justificação

Esta alteração explica com maior clareza os motivos por que a impermeabilização do solo é 
motivo de preocupação e faz referência à Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável.

Alteração 13
Considerando 14

(14) Uma política orientada e eficiente de 
protecção do solo deveria assentar no 
conhecimento dos locais em que se 
verifica uma situação de degradação. É 
um facto reconhecido que determinados 
processos de degradação, como a erosão, 
a diminuição da matéria orgânica, a 
compactação, a salinização e os 

(14) Uma política orientada e eficiente de 
protecção do solo pressupõe objectivos 
comuns de protecção do solo e, 
simultaneamente, a possibilidade de os 
Estados-Membros e as autoridades 
regionais e locais adoptarem medidas a 
um nível e a uma escala adequados, e 
identificarem áreas prioritárias com base 
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desabamentos de terras, se verificam 
apenas em zonas específicas sujeitas a um 
maior risco de ocorrência desses 
processos. É portanto necessário 
identificar essas zonas de risco.

em conhecimentos científicos sobre as 
características dos solos locais, os 
processos de degradação do solo e as 
circunstâncias ambientais, económicas e 
sociais. É necessário existir um 
intercâmbio efectivo de informações sobre 
os conhecimentos mais actuais nos 
Estados-Membros, as melhores práticas 
para a identificação das zonas prioritárias 
e os códigos de boas práticas.

Justificação

Este considerando especifica que são necessários objectivos comuns de protecção do solo, 
mas que devem ser os Estados-Membros e as autoridades regionais e locais a decidir sobre 
as medidas a adoptar. Além disso, inseriu-se aqui parte do conteúdo dos considerandos 15, 
16 e 17, por forma a reduzir o número de considerandos.

Alteração 14
Considerando 15

(15) A fim de garantir uma abordagem 
coerente e comparável nos diferentes 
Estados-Membros, a identificação das 
zonas de risco no que diz respeito a 
erosão, diminuição da matéria orgânica, 
compactação, salinização e desabamentos 
de terras deveria basear-se numa 
metodologia comum que inclua elementos 
reconhecidamente determinantes dos 
vários processos de degradação.

Suprimido

Alteração 15
Considerando 16

(16) Nas zonas de risco identificadas, 
deveriam ser adoptadas medidas para 
prevenir uma maior degradação dos solos 
através de uma redução dos riscos e da 
recuperação de solos degradados, a fim de 
preservar as funções dos mesmos.

Suprimido

Alteração 16
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Considerando 17

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

Suprimido

Alteração 17
Considerando 18

(18) Esses programas de medidas deveriam 
ter em conta o impacto social e económico 
das medidas previstas, ser revistos 
periodicamente e poder basear-se em 
obrigações, planos e programas já 
implementados ao abrigo da legislação 
comunitária ou de acordos internacionais.

(18) Os programas de medidas e os códigos 
de boas práticas deveriam ter em conta o 
impacto social e económico das medidas 
previstas, ser revistos periodicamente e 
poder basear-se em obrigações, planos e 
programas já implementados ao abrigo da 
legislação e do financiamento 
comunitários ou de acordos internacionais.

Justificação

Os programas de medidas podem também basear-se em obrigações, planos e programas já 
estabelecidos ao abrigo do financiamento comunitário.

Alteração 18
Considerando 19

(19) A presente directiva deveria contribuir 
para suster a desertificação, que resulta de 
processos de degradação concorrentes, e a 
perda de biodiversidade dos solos e para
melhorar a cooperação na implementação 
da Convenção das Nações Unidas de 
Combate à Desertificação e da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica, nas quais a 
Comunidade é Parte, e promoverá a 
aplicação desses acordos internacionais no 
domínio do ambiente.

(19) A presente directiva deveria contribuir 
para suster a desertificação e a redução da 
biodiversidade, e para atenuar e permitir a 
adaptação às alterações climáticas, que 
são problemas ambientais internacionais 
com impactos locais e regionais, onde a 
degradação do solo desempenha um papel 
importante, e deveria melhorar a 
cooperação na implementação da 
Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação, da Convenção sobre a 
Diversidade Biológica, da 
Convenção-Quadro sobre as Alterações 
Climáticas e do Protocolo de Quioto, nos
quais a Comunidade é Parte, e promoverá a 
aplicação desses acordos internacionais no 
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domínio do ambiente.

Justificação

Também há ligações importantes entre a protecção do solo e as alterações climáticas. Este 
considerando deveria fazer referência à CQNUAC e ao Protocolo de Quioto.

Alteração 19
Considerando 22

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

(22) A fim de conseguir impedir e limitar 
os riscos para a saúde humana e o ambiente 
decorrentes da contaminação dos solos, há 
que dar prioridade à identificação e 
reparação dos sítios que, de acordo com a 
sua avaliação, representam um risco 
significativo neste domínio. Os 
Estados-Membros deveriam instituir um 
processo, incluindo um calendário, para a 
avaliação dos riscos, a identificação dos 
sítios, a informação ao público, a 
informação aos potenciais compradores 
nos casos de transacção de terrenos, as 
prioridades e o financiamento da 
reparação dos danos. Este processo 
deveria prevenir qualquer sobreposição 
com legislação nacional e comunitária 
existente e só deveria acrescentar 
requisitos adicionais no caso de, segundo 
a avaliação efectuada pelo 
Estado-Membro, a actual legislação ser 
insuficiente. É necessário um intercâmbio 
exaustivo de informações para promover 
as melhores práticas em matéria de 
avaliação e identificação dos riscos, de 
informação ao público e de reparação dos 
danos.

Justificação

Este considerando 22 alterado substitui os considerandos 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33 e 34, porque é como que um resumo dos seus conteúdos que visa reduzir o número de 
considerandos.

Alteração 20
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Considerando 23

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

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 21
Considerando 24

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

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 22
Considerando 25

(25) A fim de contribuir para uma 
identificação rápida dos sítios 
contaminados, o proprietário ou potencial 
comprador de um sítio em que, de acordo 
com os registos oficiais, como registos ou 
cadastros nacionais, decorreu ou decorre 

Suprimido



PE 378.893v02-00 16/56 PR\678969PT.doc

PT

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

Justificação

Suprimido pela alteração 19.

Alteração 23
Considerando 26

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

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 24
Considerando 27

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

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.
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Alteração 25
Considerando 28

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

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 26
Considerando 29

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

Suprimido

____________
1 JO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
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Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 27
Considerando 30

(30) O público tem pouca consciência da 
importância da protecção do solo, pelo 
que é necessário introduzir medidas 
destinadas a promover o conhecimento, o 
intercâmbio de informações e as melhores 
práticas.

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 28
Considerando 31

(31) O sucesso da presente directiva 
assenta numa estreita cooperação e numa 
acção coerente ao nível da Comunidade, 
dos Estados-Membros e local, bem como 
na informação, consulta e participação do 
público, de acordo com as obrigações 
comunitárias assumidas ao abrigo da 
Convenção de Aarhus da Comissão 
Económica para a Europa das Nações 
Unidas sobre o Acesso à Informação, 
Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em 
matéria de Ambiente. Para tal, na 
preparação, alteração e revisão dos 
programas de medidas sobre zonas de 
risco e das estratégias nacionais de 
reparação dos danos, é oportuno prever a 
aplicação da Directiva 2003/35/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de Maio de 2003, que estabelece a 
participação do público na elaboração de 
certos planos e programas relativos ao 
ambiente e que altera, no que diz respeito 
à participação do público e ao acesso à 

Suprimido
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justiça, as Directivas 85/337/CEE e 
96/61/CE do Conselho1.
_________
1 JO L 156 de 25.6.2003, p. 17.

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 29
Considerando 32

(32) Sabe-se que estão actualmente a ser 
aplicadas nos Estados-Membros 
metodologias diferentes para a avaliação 
dos riscos de sítios contaminados. A fim 
de avançar no sentido de uma abordagem 
comum que assegure condições neutras 
de concorrência e um regime coerente de 
protecção do solo, é necessário um vasto 
intercâmbio de informações para 
determinar a conveniência da 
harmonização de alguns dos elementos da 
avaliação de riscos, bem como para 
desenvolver e melhorar as metodologias 
sobre a avaliação dos riscos 
ecotoxicológicos.

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 30
Considerando 33

(33) Deveria ser prevista a possibilidade 
de adaptação rápida dos métodos de 
identificação das zonas de risco nos 
Estados-Membros, incluindo uma revisão 
regular dos respectivos elementos 
comuns.

Suprimido
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Justificação

Substituída pela alteração 19.

Alteração 31
Considerando 34

(34) Deveriam ser adoptadas disposições 
em matéria de formatos de intercâmbio de 
dados e de critérios de qualidade dos 
dados, as quais deveriam ser consistentes 
com o estabelecimento de uma eventual 
infra-estrutura de informação espacial na 
Comunidade.

Suprimido

Justificação

Substituído pela alteração 19.

Alteração 32
Artigo 1, nº 1

1. A presente directiva estabelece um 
quadro de protecção do solo e de 
preservação da capacidade do solo para 
desempenhar qualquer uma das seguintes 
funções ambientais, económicas, sociais e 
culturais:

1. A presente directiva estabelece um 
quadro de utilização sustentável do solo, 
que constitui um recurso não renovável e 
uma plataforma para as seguintes funções 
ambientais, económicas, sociais e culturais:

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

a) Uma base para a vida e um habitat 
para os animais, as plantas e a 
biodiversidade do solo;

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

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

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

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

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

d) Ambiente físico e cultural para o homem 
e as actividades humanas, incluindo 
centros urbanos e infra-estruturas;

e) Fonte de matérias-primas; e) Fonte de matérias-primas;
f) Reservatório de carbono; f) Reservatório de carbono;
g) Conservação do património geológico e 
arqueológico.

g) Conservação do património geológico, 
geomorfológico e arqueológico.

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de prevenção de processos de 

Para tal, a presente directiva estabelece 
medidas de utilização sustentável do solo 
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degradação do solo, tanto dos que ocorrem 
naturalmente como dos causados por uma 
vasta gama de actividades humanas, que 
reduzem a capacidade do solo para o 
desempenho dessas funções. Essas
medidas incluem a atenuação dos efeitos 
desses processos e a recuperação e 
reparação de solos degradados de modo a
alcançarem um nível de funcionalidade 
consistente, pelo menos, com a sua 
utilização actual e a sua utilização futura 
aprovada.

através, inter alia, da prevenção ou 
minimização de processos evitáveis de 
degradação do solo, tanto dos que ocorrem 
naturalmente como dos causados por uma 
vasta gama de actividades humanas, que 
reduzem a capacidade do solo para o 
desempenho dessas funções. Estabelece 
medidas para melhorar as características 
e funções do solo, quando adequado. As
medidas incluem a atenuação dos efeitos 
dos processos de degradação do solo e a 
recuperação e reparação de solos 
degradados.

Justificação

Esta alteração especifica ainda mais as funções do solo e o facto de este ser um recurso não 
renovável que deveria ser utilizado de forma sustentável.

Alteração 33
Artigo 1, nº 2

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e 
a superfície, com exclusão das águas 
subterrâneas conforme definidas no n.º 2 
do artigo 2.° da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1.

2. A presente directiva é aplicável ao solo 
que forma a camada superior da crosta 
terrestre situada entre o substrato rochoso e 
a superfície.

____________
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Justificação

Dado que muitos países possuem uma abordagem integrada da protecção do solo, deveria 
deixar-se ao critério dos Estados-Membros a decisão de incluir ou não as águas 
subterrâneas nessa abordagem.

Alteração 34
Artigo 2, ponto 2)

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

(2) “Substâncias perigosas”, substâncias ou 
preparações na acepção da Directiva 
67/548/CEE do Conselho e da Directiva 
1999/45/CE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho. Conselho, susceptíveis de causarem efeitos 
adversos nas funções do solo.

Justificação

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

Alteração 35
Artigo 2, ponto 2 bis) (novo)

(2 bis) “Compactação”, o processo de 
densificação em que ocorre uma redução 
da porosidade total, da macroporosidade e 
da permeabilidade, e que induz alterações 
graves e duradouras na estrutura do solo. 

Justificação

O termo “compactação” deve ser melhor especificado. 

Alteração 36
Artigo 2, ponto 2 ter) (novo)

(2 ter) “Solos valiosos”, solos que têm de 
ser protegidos devido às suas 
características, à sua estrutura, ao seu 
excepcional valor ecológico, cultural e/ou 
histórico ou à sua utilização.

Justificação

Esta alteração introduz a noção de sólidos valiosos, a fim de reconhecer o valor específico 
que determinados solos podem ter para determinados ecossistemas, comunidades e culturas. 
Fica ao critério dos Estados-Membros identificar estes solos, de acordo com as suas próprias 
ideias.

Alteração 37
Artigo 2, ponto 2 quater) (novo)

(2 quater) “Zonas prioritárias que possam 
necessitar de protecção especial”, as 
zonas em que, pela sua vulnerabilidade 
causada pelos tipos de solo, condições 
climatéricas e práticas de gestão da terra, 
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existam provas decisivas ou razões 
legítimas de suspeita da ocorrência 
efectiva ou provável de um dos processos 
de degradação enumerados no artigo 6.º.

Justificação

No artigo 6.º o termo negativo “zonas de risco” foi alterado para “zonas prioritárias”. Esta 
definição clarifica o significado de zonas prioritárias.

Alteração 38
Artigo 2, ponto 2 quinquies) (novo)

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

Justificação

É necessária uma definição dos sítios poluídos pelo homem. Optou-se pelo termo “poluído” 
para fazer a distinção da “contaminação” derivada de fontes geogénicas, tais como a 
rocha-mãe e a actividade vulcânica.

Alteração 39
Artigo 2, ponto 2 sexies) (novo)

(2 sexies) “Solo geogenicamente 
contaminado”, um solo em que exista 
uma presença confirmada, causada por 
fontes geogénicas tais como a rocha-mãe 
e a actividade vulcânica, de substâncias 
em níveis tais que os Estados-Membros 
considerem que podem constituir um risco 
importante para a saúde humana ou o 
ambiente, tendo em conta a utilização 
actual e a utilização futura aprovada do 
solo.
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Justificação

A contaminação que não é causada pelo homem, mas por fontes geogénicas, tais como a 
rocha-mãe e a actividade vulcânica, pode também constituir um risco importante para a 
saúde humana ou o ambiente. Consequentemente, esses solos também devem ser definidos na 
presente directiva.

Alteração 40
Artigo 3

No desenvolvimento de políticas sectoriais 
susceptíveis de agravar ou reduzir os 
processos de degradação do solo, os 
Estados-Membros identificarão, 
descreverão e avaliarão os impactos de 
tais políticas nesses processos, em especial 
nos domínios do ordenamento do 
território regional e urbano, transportes, 
energia, agricultura, desenvolvimento 
rural, silvicultura, extracção de matérias-
primas, comércio e indústria, política de 
produtos, turismo, alterações climáticas, 
ambiente, natureza e paisagem.

No desenvolvimento de políticas sectoriais 
susceptíveis de agravar ou reduzir os 
processos de degradação do solo, e no 
desenvolvimento de políticas de protecção 
das funções do solo, os Estados-Membros 
estabelecerão uma abordagem integrada e 
sistemática com vista a assegurar que 
sejam cumpridas as disposições 
pertinentes das directivas existentes, tais 
como a Directiva “Aves”, a Directiva 
“Habitats”, a Directiva-Quadro “Água”, 
a Directiva “Águas Subterrâneas”, a 
Directiva “Resíduos de Extracção”, a 
Directiva “Avaliação Ambiental 
Estratégica” e a Directiva “Avaliação do 
Impacto”, e que sejam identificadas e 
tomadas em consideração as ligações 
pertinentes entre as directivas.

Os Estados-Membros tornarão públicos 
esses dados.

Justificação

Dado que várias outras directivas têm ligações directas ou indirectas com a protecção do 
solo, os Estados-Membros deveriam assegurar, no âmbito de uma abordagem mais integrada 
e sistemática, que sejam cumpridas as disposições pertinentes das directivas existentes.

Alteração 41
Artigo 3, parágrafo 2 bis (novo)

Quando adequado, os Estados-Membros 
procurarão integrar medidas ou políticas 
que preservem ou melhorem a função do 
solo enquanto reservatório de carbono 
nas suas políticas ou estratégias futuras 
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de protecção do solo, com base nos 
resultados mais recentes da investigação e 
nos avanços da tecnologia.

Justificação

A função do solo como reservatório de carbono está incluída no artigo 1º. Esta importante 
função do solo não é suficientemente abordada na proposta da Comissão. Os 
Estados-Membros deveriam procurar integrar medidas destinadas a preservar ou melhorar 
esta função nas suas políticas ou estratégias de protecção do solo, com base nos resultados 
científicos mais recentes. 

Alteração 42
Artigo 4

Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
afectem o solo de uma forma em que seja 
razoavelmente previsível que as funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.º serão 
significativamente prejudicadas, seja 
obrigado a tomar precauções para impedir 
ou minimizar esses efeitos adversos.

1. Os Estados-Membros assegurarão que 
qualquer utilizador de terras, cujas acções 
afectem o solo de uma forma em que seja 
razoavelmente previsível que as funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.º serão 
significativamente prejudicadas, seja 
obrigado a tomar precauções 
proporcionais para impedir ou minimizar 
esses efeitos adversos, desde que tal seja 
razoável em relação à utilização actual ou 
à utilização futura aprovada.

Justificação

A precaução tem de ser proporcional, tendo em consideração a utilização actual e a 
utilização futura aprovada.

Alteração 43
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros identificarão 
os solos valiosos, tal como definidos no 
artigo 2º, existentes no seu território, com 
base em critérios que serão estabelecidos 
pelo Estado-Membro ou pelas autoridades 
regionais ou locais.
Tendo em conta as suas capacidades e 
responsabilidades legislativas e sem 
prejuízo do princípio da subsidiariedade, 
os Estados-Membros podem promover 
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medidas e políticas tendentes a aumentar 
a informação e os conhecimentos 
científicos sobre estes solos, bem como a 
proteger, preservar e melhorar as sua 
características e funções nos casos em 
que tal seja possível, especialmente 
quando esses solos, de acordo com a 
avaliação dos Estados-Membros, 
contribuem para a diversidade geológica 
ou constituem uma plataforma para 
povoamentos históricos, arquitectura 
rural e paisagens naturais e culturais de 
valor.
Os Estados-Membros podem desenvolver, 
a título de medidas de precaução, mapas 
digitais dos solos valiosos identificados, a 
fim de indicar onde é que a protecção é 
necessária.

Justificação

Os Estados-Membros deverão ser consistentes nas suas políticas comuns, tais como o cartão 
de paisagem europeia e a existência de um património cultural comum, reconhecendo o 
carácter irreversível da destruição da paisagem e do património cultural.

Alteração 44
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 ter. Para efeitos do nº 1 e no prazo de 
cinco anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros desenvolverão códigos 
de boas práticas voluntários no que se 
refere à protecção do solo, para as 
actividades das quais seja razoável 
esperar-se danos consideráveis para o 
solo, como plataforma para as funções 
referidas no artigo 1º. Esses códigos de 
boas práticas podem tomar por base os 
códigos nacionais ou comunitários 
existentes e podem conter os elementos 
previstos no Anexo -1.
No prazo de três anos a contar [da data da 
transposição para o direito nacional], a 
Comissão facilitará a distribuição e o 
intercâmbio de informações relativas à 
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legislação ou aos códigos de boas práticas 
já existentes nos Estados-Membros no que 
se refere à protecção das funções 
referidas no artigo 1º, incluindo o 
património cultural, os parques naturais e 
as zonas geologicamente valiosas.

Justificação

O princípio da precaução é um princípio essencial da presente directiva. Os 
Estados-Membros deveriam, por conseguinte, desenvolver códigos de boas práticas em 
matéria de protecção do solo.

Alteração 45
Artigo 5

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

1. Nos casos em que um projecto de 
desenvolvimento proposto envolva a 
impermeabilização do solo, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
adequadas para limitar a 
impermeabilização sempre que:

a) o projecto seja de um dos tipos 
enumerados no Anexo I ou no Anexo II à 
Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 
de Junho de 1985, relativa à avaliação 
dos efeitos de determinados projectos 
públicos e privados no ambiente1, e 
requeira uma avaliação nos termos da 
referida directiva;
b) a avaliação indique que é provável que 
a impermeabilização tenha efeitos 
susceptíveis de inibir significativamente 
uma ou mais funções do solo enumeradas 
no nº 1 do artigo 1.º; e
c) o projecto não contribua para a 
consecução do desenvolvimento 
sustentável.
2. Nos casos em que esteja prevista a 
execução de um projecto que cumpre 
cada um dos critérios enumerados no nº 
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1, os Estados-Membros tomarão as 
medidas adequadas para atenuar os 
efeitos da impermeabilização, 
especialmente através da utilização de 
técnicas e produtos de construção que 
permitam a manutenção do maior número 
possível das funções referidas no nº 1 do 
artigo 1º.
3. Os Estados-Membros decidirão sobre 
as medidas que são apropriadas tendo em 
conta os respectivos custos e benefícios. 
4. Dado que a impermeabilização é um 
processo irreversível, os 
Estados-Membros desenvolverão códigos 
de boas práticas em matéria de 
impermeabilização que:
- preservem as bacias hidrográficas e os 
fluxos de água naturais;
- previnam riscos acrescidos de 
inundações, resultantes da 
impermeabilização;
- promovam o acesso adequado a zonas 
verdes em cidades em expansão;
- preservem as estruturas geomorfológicas 
do solo, paisagens características e áreas 
costeiras valiosas; 
- preservem sítios arqueológicos, grutas 
pré-históricas e sítios históricos;
- evitem os impactos visuais das indústrias 
extractivas.
__________________
1 JO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

Justificação

É necessário especificar melhor os casos em que os Estados-Membros têm de tomar medidas 
para limitar a impermeabilização. Além disso, os Estados-Membros deveriam desenvolver 
códigos de boas práticas para lidar com vários efeitos adversos que possam resultar da 
impermeabilização.

Alteração 46
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Metodologia
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1. O estado do solo será controlado tendo 
em conta a informação disponível e, 
sempre que necessário, gerando nova 
informação mediante a utilização das 
novas tecnologias. Em particular, os 
Estados-Membros incentivarão o recurso 
às tecnologias digitais e ao mapeamento 
digital, os quais permitirão um 
intercâmbio fácil e eficaz de informações 
sobre o solo e tornarão o 
acompanhamento mais eficaz em termos 
de custos.
2. Para a identificação das zonas 
prioritárias nos termos do artigo 6.º, os 
Estados-Membros podem basear-se em 
provas empíricas ou em modelização. Se 
for utilizada a modelização, os modelos 
devem ser validados mediante a 
comparação dos resultados com base em 
dados empíricos que não tenham sido 
utilizados para o desenvolvimento do 
próprio modelo. Os Estados-Membros 
serão autorizados a utilizar a informação 
coligida com as novas tecnologias 
referidas no nº 1 para a identificação de 
zonas prioritárias.
3. Por forma a evitar a duplicação 
administrativa e melhorar a coordenação, 
os Estados-Membros procurarão, em 
cooperação com a Comissão, aprovar um 
formato de relatório comum no prazo de 
12 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.  
4. A determinação da escala de 
acompanhamento ficará ao critério dos 
Estados-Membros mas será no mínimo de 
1:250.000 para as zonas a que se refere o 
artigo 6.º.

Justificação

O diagnóstico e as listas de solos terão de ser realizados segundo critérios científicos e 
objectivos. Simultaneamente, respeitando o princípio da subsidiariedade, a única forma de 
garantir um nível mínimo de coordenação e intercâmbio de informações consiste em dispor 
de um formato de relatório comummente acordado e de uma escala para o acompanhamento.
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Alteração 47
Artigo 6, título

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

compactação, salinização e desabamento 
de terras

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

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

de terras

Justificação

Substitui-se o termo “zonas de risco” por “zonas prioritárias”.

Alteração 48
Artigo 6, nº 1, frase introdutória

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão, ao nível 
adequado, as zonas do seu território 
nacional em que existam provas decisivas, 
ou razões legítimas de suspeita, da
ocorrência efectiva ou provável num 
futuro próximo de um ou mais dos 
seguintes processos de degradação do solo, 
a seguir designadas "as zonas de risco":

1. No prazo de cinco anos a contar [da data 
de transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros identificarão as zonas 
prioritárias do seu território nacional, tal 
como definidas no artigo 2.º, que 
necessitem de protecção especial contra 
um ou mais dos seguintes processos de 
degradação do solo:

Justificação

Substituiu-se o termo “zonas de risco” por “zonas prioritárias”.

Alteração 49
Artigo 6, nº 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Efeitos adversos causados no solo 
pelas alterações climáticas, incluindo o 
aumento da evaporação de água.

Justificação

Os efeitos das alterações climáticas no solo deveriam ser incluídos neste artigo.

Alteração 50
Artigo 6, nº 1, parágrafo 2
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Para fins dessa identificação, os 
Estados-Membros utilizarão no mínimo, 
relativamente a cada um desses processos 
de degradação do solo, os elementos 
enumerados no Anexo I e terão em conta 
os efeitos desses processos no agravamento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
e da desertificação.

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

Justificação

A perda de biodiversidade do solo deveria ser incluída neste artigo.

Alteração 51
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. Na identificação dessas zonas, os 
Estados-Membros tomarão em 
consideração as práticas correntes de 
utilização das terras efectivamente 
destinadas a combater esses processos de 
degradação. 

Alteração 52
Artigo 7

Artigo 7.º Suprimido
Metodologia

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

Justificação

Este artigo pode ser suprimido. O seu conteúdo foi inserido no novo artigo 5.º bis.
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Alteração 53
Artigo 8, nº 1

Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros elaborarão, ao nível 
adequado, no que diz respeito às zonas de 
risco identificadas nos termos do artigo 6.°, 
um programa de medidas que inclua, no 
mínimo, os objectivos de redução dos 
riscos, as medidas adequadas para atingir 
esses objectivos, um calendário para a 
execução dessas medidas e uma estimativa 
da afectação dos meios privados ou 
públicos destinados ao financiamento 
dessas medidas.

Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros zelarão por que, ao 
nível geográfico e administrativo que 
considerem ser o mais adequado, no que 
diz respeito às zonas de risco identificadas 
nos termos do artigo 6.°, seja elaborado 
um programa de medidas que inclua 
objectivos, as medidas adequadas para 
atingir esses objectivos, um calendário para 
a execução dessas medidas e uma 
estimativa da afectação dos meios privados 
ou públicos destinados ao financiamento 
dessas medidas. A selecção das medidas 
no âmbito do programa ficará ao critério 
dos Estados-Membros.

Justificação

Tratando-se de uma directiva-quadro, a selecção das medidas e do nível geográfico e 
administrativo adequado deve ficar ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 54
Artigo 8, nº 1 bis (novo)

1 bis. Na elaboração do programa a que 
se refere o n.º 1 e com vista a prevenir 
qualquer duplicação de esforços, os 
Estados-Membros poderão basear-se em 
obrigações, planos e programas já 
estabelecidos nos termos da legislação 
nacional ou comunitária, incluindo os 
que foram estabelecidos nos termos da 
política agrícola comum, nomeadamente 
o Anexo IV ao Regulamento (CE) n.º 
1782/2003 relativo à condicionalidade, do 
Regulamento (CE) n.º 1698/2005 relativo 
ao apoio ao desenvolvimento rural, ou de 
acordos internacionais, e poderão tomar 
em consideração as medidas enumeradas 
no Anexo I bis.
Na elaboração e execução do programa 
referido no n.º 1, os Estados-Membros 
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definirão as prioridades das medidas em 
função da magnitude do processo de 
degradação nos respectivos territórios 
nacionais e dos efeitos dessa degradação 
nas alterações climáticas e na 
desertificação. 

Justificação

Esta nova alteração faz a ligação com a legislação nacional e comunitária existente e insere 
um Anexo com as medidas que os Estados-Membros podem tomar em consideração.

Alteração 55
Artigo 8, nº 2, parágrafo 2

Os Estados-Membros garantirão que as 
medidas sejam eficazes em termos de 
custos e tecnicamente viáveis e efectuarão 
avaliações de impacto, incluindo análises 
de custo-benefício, antes da introdução 
dos programas de medidas.

Suprimido

Justificação

Tratando-se de uma directiva-quadro, deveria deixar-se ao critério dos Estados-Membros o 
tipo de medidas a tomar.

Alteração 56
Artigo 8, nº 3

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

3. Nos casos de zonas que necessitem de 
protecção especial contra diferentes 
processos concorrentes de degradação do 
solo, os Estados-Membros podem adoptar 
um único programa no qual devem ser 
fixados objectivos adequados relativamente 
a todos os processos de degradação do 
solo identificados, juntamente com as 
medidas apropriadas para atingir esses 
objectivos.

Justificação

Estas alterações são necessárias para assegurar coerência com o artigo 6.º.
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Alteração 57
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8.º bis
Utilização do solo para a agricultura

1. Cada Estado-Membro, tendo em conta 
o seu clima, as características do solo e a 
agricultura, e de acordo com as suas 
melhores práticas agrícolas, pode decidir 
a sua própria política agrícola em relação 
ao solo.
2. No que se refere à utilização do solo 
para a agricultura, os Estados-Membros 
incentivarão a escolha de culturas e 
métodos ou programas de arborização que 
tenham um efeito benéfico na matéria 
orgânica do solo e na fertilidade do solo e 
que possam prevenir os desabamentos de 
terras e a desertificação.
3. Os Estados-Membros apoiarão 
igualmente as práticas agrícolas que 
favoreçam a capacidade de filtragem e de 
retenção de água do solo, tendo em vista 
prevenir a compactação e a erosão.  
4. A Comissão e os Estados-Membros 
promoverão e tirarão proveito da 
investigação, nomeadamente sobre as 
funções das diferentes culturas em 
relação às alterações climáticas e à 
captação de carbono, com o objectivo de 
integrar estes conhecimentos de base 
científica no desenvolvimento de uma 
política do solo.
5. A utilização de composto será 
encorajada com o objectivo de manter a 
fertilidade do solo, aumentar os níveis de 
matéria orgânica do solo e combater a 
erosão. Para esse efeito, os 
Estados-Membros adoptarão normas de 
qualidade do composto.
6. O desenvolvimento das normas no 
âmbito da condicionalidade e as medidas 
agro-ambientais no âmbito do 
desenvolvimento rural destinadas a 
proteger o solo nas zonas identificadas 
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nos termos do artigo 6.º tomarão em 
consideração os esforços e encargos que 
possam acarretar. 

Justificação

Dado que a agricultura sempre desempenhou um papel importante na protecção do solo, 
deveria dedicar-se um artigo específico aos diferentes aspectos deste sector. Este artigo deixa 
completamente ao critério dos Estados-Membros o modo como querem apoiar o papel da 
agricultura em relação a cada um desses aspectos.

Alteração 58
Artigo 9

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

Para fins de preservação das funções do 
solo referidas no n.º 1 do artigo 1.°, os 
Estados-Membros zelarão por que sejam 
adoptadas medidas adequadas e 
proporcionais ao nível administrativo 
adequado que:

a) visem prevenir a introdução 
intencional ou acidental de substâncias 
perigosas no solo ou à sua superfície 
através de imersão, vazamento ou 
derramamento; 
b) limitem a introdução intencional ou 
acidental de substâncias perigosas no solo 
ou à sua superfície, excluindo as 
decorrentes da deposição atmosférica e de 
um fenómeno natural de carácter 
excepcional, inevitável e inelutável, a fim 
de evitar uma acumulação que prejudicaria 
as funções do solo ou implicaria riscos 
significativos para a saúde humana ou o 
ambiente

Alteração 59
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Artigo 9, parágrafo 1 bis (novo)

Em aplicação deste artigo, os 
Estados-Membros adoptarão medidas 
destinadas nomeadamente a limitar a 
deposição de substâncias perigosas na 
terra através da água utilizada para 
irrigação, da utilização de fertilizantes e 
da difusão de resíduos na terra.  

Justificação

Esta alteração realça a importância de limitar a deposição de substâncias perigosas na terra 
através da água, dos fertilizantes e dos resíduos.

Alteração 60
Artigo 10

Artigo 10.º Suprimido
Inventário dos sítios contaminados

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

 

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

Justificação

Ver alterações ao artigo 11º.



PR\678969PT.doc 37/56 PE 378.893v02-00

PT

Alteração 61
Artigo 11, nº 1

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

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

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 62
Artigo 11, nº 1 bis (novo)

1 bis. Os Estados-Membros basearão a 
avaliação dos riscos que as substâncias no 
solo ou à sua superfície apresentam para 
a saúde humana ou o ambiente em 
metodologias que tenham em conta a 
concentração das substâncias, os alvos e o 
nível de exposição.

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 63
Artigo 11, nº 2

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

2. No prazo de três anos a contar [da data 
da transposição para o direito nacional], os 
Estados-Membros terão estabelecido um 
sistema destinado a identificar a 
localização dos sítios, o qual deverá:
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solo referidas no Anexo II.
Com esse fim em vista, as actividades 
referidas no ponto 2 do Anexo II serão 
consideradas independentemente dos 
limiares especificados no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho1, com 
excepção das actividades desenvolvidas 
por microempresas, conforme definidas 
no ponto 3 do artigo 2.º do Anexo à 
Recomendação 2003/361/CE da 
Comissão2, e das actividades relativas à 
criação de animais.

a) tomar em consideração as informações 
existentes relativamente à presença de 
substâncias perigosas no solo ou nas 
águas subterrâneas;

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

A identificação será objecto de revisão 
periódica

A identificação será objecto de revisão 
periódica

____________________

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

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 64
Artigo 11, nº 3, parte introdutória
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3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
medirão os níveis de concentração de 
substâncias perigosas nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 e, nos 
casos em que os níveis sejam tais que 
possa haver razões suficientes para crer 
que constituem um risco significativo 
para a saúde humana ou o ambiente, será 
efectuada uma avaliação no local 
relativamente aos riscos nesses sítios:

3. De acordo com o calendário a seguir 
apresentado, as autoridades competentes 
procurarão assegurar que sejam levadas a 
cabo as necessárias investigações e 
avaliações dos riscos nos sítios 
identificados nos termos do n.º 2, a fim de 
verificar se o sítio é um sítio poluído de 
acordo com a definição do artigo 2.º:

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 65
Artigo 11, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros zelarão por 
que:
a) o potencial comprador de um sítio 
identificado nos termos do n.º 2 seja 
informado sobre as actividades 
anteriormente ali realizadas e, sempre que 
existam, sobre os resultados das 
avaliações e investigações a que se 
referem os n.ºs 2 e/ou 3 antes de o sítio ser 
vendido em partes ou na sua totalidade, 
b) a investigação e a avaliação 
necessárias para decidir se um sítio 
representa um risco para a saúde humana 
ou o ambiente sejam sempre concluídas 
antes de se dar início à a construção de 
qualquer novo empreendimento. Os 
Estados-Membros poderão exigir ao 
proprietário ou a um promotor imobiliário 
que efectuem essas investigações e 
avaliações.
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Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 66
Artigo 11, nº 3 ter (novo)

3 ter. Os relatórios das investigações nos 
termos dos nºs 3 e 3 bis serão colocados à 
disposição da autoridade competente.

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 67
Artigo 11, nº 3 quater

3 quater. Os Estados-Membros, sempre 
que adequado, prestarão especial atenção 
à distinção entre poluição antropogénica 
e contaminação geogénica. Os solos 
geogenicamente contaminados, tal como 
definidos no artigo 2.º, serão avaliados em 
termos dos riscos que representam para a 
saúde humana e o ambiente. 

Justificação

As alterações ao artigo 11.º fundem parcialmente os artigos 10.º, 11.º e 12.º e asseguram que 
os Estados-Membros criarão um sistema para identificar os solos poluídos. As alterações 
concentram-se nos riscos para a saúde humana e o ambiente e são menos prescritivas do que 
a proposta da Comissão quanto ao modo como os Estados-Membros devem identificar as 
zonas poluídas.

Alteração 68
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Artigo 12

Artigo 12.º Suprimido
Relatório do estado do solo

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

O artigo 12.º está parcialmente fundido no artigo 11.º e por isso pode ser suprimido.

Alteração 69
Artigo 13, nº -1 (novo)

-1. No prazo de sete anos a contar [da 
data da transposição para o direito 
nacional], os Estados-Membros zelarão 
por que seja elaborada uma estratégia ou 
estratégias de reparação dos danos ao 
nível administrativo que considerem 
adequada, incluindo pelo menos um 
procedimento para a fixação de objectivos 
da reparação de danos, um procedimento 
para a definição de prioridades, um 
calendário para a aplicação das medidas 
de reparação dos danos aos sítios 
identificados nos termos do n.º 2 do artigo 
11.º, e os mecanismos de financiamento a 
que se refere o n.º 3 do presente artigo. Os 
Estados-Membros comunicarão à 
Comissão, de acordo com o procedimento 
previsto no artigo 16.º, os seus objectivos 
de reparação dos danos, um procedimento 
para a definição de prioridades, um 
calendário para a aplicação das medidas 
de reparação dos danos para os sítios 
identificados nos termos do n.º 2 do artigo 
11.º e os mecanismos de financiamento 
previstos no n.º 3 do presente artigo.   

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º.

Alteração 70
Artigo 13, nº 1

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

1. Os Estados-Membros assegurarão que os 
sítios poluídos identificados nos termos do 
n.º 2 do artigo 11.º sejam objecto de 
reparação dos danos.



PR\678969PT.doc 43/56 PE 378.893v02-00

PT

danos.

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º.

Alteração 71
Artigo 13, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros determinarão 
a medida adequada, tendo em conta, inter 
alia, os custos e benefícios dessa medida.

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º.

Alteração 72
Artigo 13, nº 2 ter (novo)

2 ter. Caso os meios necessários para a 
reparação dos danos não se encontrem 
tecnicamente disponíveis, ou representem 
um custo desproporcionado em 
comparação com os benefícios ambientais 
esperados, os sítios poderão ser tratados 
por forma a não causarem danos ao 
ambiente ou à saúde pública, 
inclusivamente restringindo o acesso aos 
mesmos ou permitindo a recuperação 
natural. Se os Estados-Membros 
escolherem qualquer uma destas opções, 
controlarão os riscos para a saúde 
humana e o ambiente.

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º.

Alteração 73
Artigo 13, nº 3

3. Os Estados-Membros criarão 
mecanismos adequados para financiar a 

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

reparação dos danos, ou providenciarão a 
reparação dos danos, dos sítios 
contaminados relativamente aos quais, sem 
prejuízo do princípio do poluidor-pagador, 
o indivíduo responsável pela poluição não 
possa ser identificado, não possa ser 
responsabilizado ao abrigo da legislação 
comunitária ou nacional ou não possa ser 
obrigado a assumir os custos da reparação 
dos danos.

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º,

Alteração 74
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. A estratégia ou as estratégias de 
reparação dos danos entrarão em vigor e 
serão tornadas públicas o mais tardar oito 
anos a contar [da data da transposição 
para o direito nacional]. Essas estratégias 
serão revistas, pelo menos, de cinco em 
cinco anos.

Justificação

O artigo 13.º está parcialmente fundido com o artigo 14.º.

Alteração 75
Artigo 14

Artigo 14.º Suprimido
Estratégia nacional de reparação dos 

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

Justificação

O artigo 14.º está parcialmente fundido com o artigo 13.º e pode, por isso, ser suprimido.

Alteração 76
Artigo 16, nº 1, alínea – a) (nova)

- a) Os códigos de boas práticas 
voluntários a que se refere o n.º 1 ter do 
artigo 4.º;

Alteração 77
Artigo 16, nº 1, alínea b)

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

b) As zonas prioritárias estabelecidas ao 
abrigo do nº 1 do artigo 6° à escala de 
1:250.000, e os solos valiosos 
identificados nos termos do nº 1 bis do 
artigo 4º;

Alteração 78
Artigo 16, nº 1, alínea c)

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

c) A metodologia utilizada para a 
identificação das zonas prioritárias de 
acordo com o artigo 7.°, e para a 
identificação dos solos valiosos nos 
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termos do n.º 1 bis do artigo 4.º;

Alteração 79
Artigo 16, nº 1, alínea d bis) (nova)

d bis) Políticas e medidas no domínio da 
agricultura adoptadas nos termos do 
artigo 8.º bis, incluindo as normas de 
qualidade do composto; 

Alteração 80
Artigo 16, nº 1, alínea e)

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

e) O sistema para identificar a localização 
dos sítios nos termos do n.º 2 do artigo 
11.º;

Alteração 81
Artigo 16, nº 1, alínea f)

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

f) A estratégia ou estratégias de reparação 
dos danos adoptadas nos termos do artigo 
13.°;

Alteração 82
Artigo 17

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

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

a) as melhores práticas de preservação e 
melhoramento das funções do solo 
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enquanto reservatório de carbono, nos 
termos do artigo 3.º;
b) a identificação dos solos valiosos e das 
melhores práticas para proteger, 
preservar e melhorar as suas 
características e funções nos termos do n.º 
1 bis do artigo 4.º; 
c) códigos de boas práticas nos termos do 
n.º 1 bis do artigo 4.º, incluindo as 
melhores práticas de prevenção e combate 
à erosão, à diminuição da matéria 
orgânica, à compactação, à salinização, 
aos desabamentos de terras, aos efeitos 
adversos das alterações climáticas, à 
desertificação e à perda de biodiversidade 
resultantes de processos de degradação do 
solo; 
d) os códigos de boas práticas em matéria 
de impermeabilização do solo nos termos 
do artigo 5.º;
e) a identificação das zonas prioritárias ao 
abrigo do artigo 6.º;
f) metodologias de avaliação dos riscos 
relativamente a sítios poluídos actualmente 
em utilização ou em desenvolvimento;
g) informação científica sobre protecção 
do solo proveniente, inter alia, do Sétimo 
Programa-Quadro e programas 
subsequentes.

Justificação

A plataforma para o intercâmbio de informação deverá assumir um papel mais alargado e 
mais central do que o previsto na proposta da Comissão.

Alteração 83
Artigo 18

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

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

Justificação

O papel da plataforma para o intercâmbio de informação foi alargado. Atendendo à natureza 
da presente directiva, é preferível coordenar através do intercâmbio de informação a 
recorrer ao processo de comitologia.

Alteração 84
Anexo –I (novo)

ANEXO -I
Elementos que podem ser incluídos nos 

códigos de boas práticas para a protecção 
ou melhoria do solo

Os códigos de boas práticas para as 
diferentes actividades de utilização da 
terra a que se refere o artigo 4.º podem 
conter os seguintes elementos:
1. Uma descrição dos impactos previsíveis 
nas funções do solo (só seria necessário 
considerar as funções do solo passíveis de 
serem significativamente prejudicadas); 
2. Técnicas, métodos e práticas de gestão 
dos solos capazes de minimizar a inibição 
das funções do solo, permitindo ao mesmo 
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tempo uma utilização sustentável do solo;
3. Uma lista das fontes de informação e 
das autoridades competentes que podem 
aconselhar o utilizador das terras sobre a 
maneira de utilizar o solo causando um 
mínimo de perturbação no mesmo;
4. Uma lista da legislação nacional e 
comunitária relevante para a protecção do 
solo e aplicável à actividade específica;
5. Orientações para as metodologias de 
avaliação dos riscos.

Alteração 85
Anexo I bis (novo)

ANEXO I bis
Medidas possíveis ao abrigo do artigo 8.º

MEDIDAS POSSÍVEIS PARA 
COMBATER A EROSÃO

Mudança de terra arável para pastagem
Plantação de sebes, grupos de árvores e 
arborização
Restrição de trabalhos de construção em 
sítios muito vulneráveis
Rotações de culturas/cultura adequada e 
culturas intercalares e provisórias
Aplicação de composto
Trabalho do solo reduzido
Palhagem
Utilização de cobertura de Inverno, faixas 
protectoras e sebes
Utilização adequada de maquinaria
Construção e manutenção de terraços
Prevenção de incêndios
Restrição de práticas inadequadas em 
encostas de colinas
Técnicas de gestão costeira

MEDIDAS POSSÍVEIS PARA 
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COMBATER A REDUÇÃO DA 
MATÉRIA ORGÂNICA

Mudança de terra arável para pastagem
Plantação de árvores
Aplicação de composto
Restrição de trabalhos de construção em 
sítios muito vulneráveis
Rotações de culturas/cultura adequadas e 
culturas intercalares e provisórias
Reintrodução no solo de resíduos de 
culturas
Trabalho do solo reduzido
Palhagem
Evitar a drenagem de zonas aquáticas a 
fim de proteger a terra turfosa

MEDIDAS POSSÍVEIS PARA 
COMBATER A SALINIZAÇÃO

Mudança de terra arável para pastagem
Rotações de culturas/cultura adequadas
Aplicação de técnicas e equipamento de 
irrigação adequados
Utilização de água de qualidade adequada
Drenagem adequada de terra irrigada
Utilização de fertilizantes orgânicos (por 
exemplo, composto, estrume)
Lavagem do solo

MEDIDAS POSSÍVEIS PARA 
COMBATER A COMPACTAÇÃO

Mudança de terra arável para pastagem
Trabalho do solo reduzido
Aplicação de composto
Cultivo em condições óptimas de 
humidade do solo 
Restrição do uso excessivo de maquinaria 
pesada
Utilização de pneus de baixa pressão de 
contacto e de baixa pressão
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Drenagem adequada
Cargas de pastoreio e duração da 
pastagem adequadas 

MEDIDAS POSSÍVEIS PARA 
COMBATER OS DESABAMENTOS DE 

TERRAS
Restringir construções que aumentem os 
riscos de desabamentos de terras, 
especialmente em encostas escarpadas 
Evitar a desflorestação e plantar árvores 
que mantenham as terras no lugar
Prevenir o abandono de terras
Instalar e manter elementos paisagísticos, 
como terraços, sebes, bosques 

Alteração 86
Anexo II

ANEXO II ANEXO II
Lista de actividades potencialmente 

poluentes do solo
Actividades referidas no n.º 2 do artigo 

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

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

2. Actividades enumeradas no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho.

2. Actividades enumeradas no Anexo I à 
Directiva 96/61/CE do Conselho.

3. Aeroportos.
4. Portos.
5. Antigas instalações militares.
6. Estações de abastecimento de 
combustível.

6. Estações de abastecimento de 
combustível.

7. Estabelecimentos de limpeza a seco.
8. Instalações mineiras não abrangidas pela 
Directiva 96/82/CE do Conselho, incluindo 
instalações de resíduos de extracção 
conforme definidas na Directiva 
2006/21/CE do Parlamento Europeu e do 

8. Instalações mineiras não abrangidas pela 
Directiva 96/82/CE do Conselho, incluindo 
instalações de resíduos de extracção 
conforme definidas na Directiva 
2006/21/CE do Parlamento Europeu e do 
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Conselho. Conselho.
9. Aterros de resíduos, conforme definidos 
na Directiva 1999/31/CE do Conselho.

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

10. Instalações de tratamento de águas 
residuais.

10. Instalações de tratamento de águas 
residuais.

11. Condutas para o transporte de 
substâncias perigosas.

11. Condutas para o transporte de 
substâncias perigosas.
11 bis. Outros sítios em que se efectue ou 
tenha efectuado o manuseamento e 
armazenamento de substâncias perigosas, 
incluindo aeroportos, portos, antigas 
instalações militares e estabelecimentos 
de limpeza a seco
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Necessidade de uma directiva-quadro para a protecção do solo

Antes de clarificar o conteúdo do projecto de relatório, importa explicar por que motivo o solo 
deve ser protegido e por que motivo uma directiva-quadro constitui o instrumento adequado:

- O solo é um recurso não renovável. Num mundo com uma população cada vez maior, 
a procura de alimentos e água aumentará. A agricultura terá de produzir mais 
alimentos e necessitará de mais água. A protecção do solo é essencial para 
salvaguardar a produção de alimentos e água suficiente e limpa para as futuras 
gerações.

- O solo é uma plataforma para muitas funções importantes. É uma plataforma para 
actividades humanas, incluindo cidades e infra-estruturas, mas também para a natureza 
e paisagens preciosas. A protecção do solo é crucial para preservar o nosso património 
cultural e os recursos naturais.

- A protecção do solo está estreitamente associada à mitigação e à adaptação às 
alterações climáticas. Mudanças na utilização do solo podem dar origem a um 
aumento do sequestro de carbono ou ao aumento das emissões de gases com efeitos de 
estufa. Simultaneamente, as alterações climáticas terão efeitos significativos sobre o 
solo do ponto de vista da escassez de água, secas e inundações.

- A protecção do solo impede o declínio da matéria orgânica, que é essencial para a 
fertilidade do solo, para a produção de alimentos e para combater a erosão, a 
desertificação e as alterações climáticas.

- A protecção do solo assegura o desenvolvimento de actividades humanas num 
ambiente seguro e saudável. Os sítios contaminados devem ser identificados e os 
riscos para a saúde humana e para o ambiente devem ser avaliados.

- A impermeabilização é um processo irreversível que deve ser abordado. Deve ser 
preservado um acesso adequado a zonas verdes nas cidades, a paisagens 
características, a zonas costeiras e a locais históricos. É necessário prevenir o risco 
crescente de inundações.

- As transacções de terras num mercado comum transparente exigem uma informação 
adequada sobre a qualidade do solo. Assim sendo, os sítios contaminados devem ser 
identificados num registo sob a responsabilidade dos Estados-Membros.

- O intercâmbio de informações e a coordenação das melhores práticas em matéria de 
protecção do solo, com base nos conhecimentos científicos mais recentes, podem 
melhorar a protecção do solo nos Estados-Membros.
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- Uma directiva-quadro flexível que reconheça o princípio da subsidiariedade constitui 
o melhor instrumento para encorajar os Estados-Membros a preservarem os seus solos. 
Um instrumento mais prescritivo, designadamente um regulamento, não reconheceria 
os diferentes condicionalismos nacionais e as diferentes abordagens da protecção do 
solo. Um instrumento não vinculativo não asseguraria a protecção mínima que é 
necessária em todos os Estados-Membros e não impediria a distorção da concorrência
provocada por diferentes políticas nacionais.

Filosofia do projecto de relatório

O projecto de relatório alterou completamente a proposta da Comissão. O projecto de relatório 
contém muitas alterações, tanto de carácter conceptual como técnico, baseadas numa filosofia 
diferente:

- O relatório inclui, por um lado, objectivos comuns para a protecção do solo 
relacionados com os processos de degradação do solo e com a informação sobre solos 
contaminados, mas respeita simultaneamente o mais possível o princípio da 
subsidiariedade. Os Estados-Membros devem definir as suas próprias medidas e 
estabelecer as suas próprias estratégicas e sistemas de identificação, com base nas suas 
próprias metodologias.

- Em termos legislativos, tal significa que o relatório foi ajustado por forma a 
corresponder mais estreitamente ao artigo 249° do Tratado, que estabelece uma 
distinção entre objectivos comuns e instrumentos utilizados para alcançar esses 
objectivos. O artigo 249° estabelece claramente que uma directiva deve ser vinculativa 
quanto ao resultado a alcançar, deixando, no entanto, às instâncias nacionais a 
competência quanto à forma e aos meios.

Conteúdo do projecto de relatório   

Esta filosofia diferente deu lugar a diversas alterações. As alterações mais importantes são as 
seguintes:

- Os objectivos comuns da directiva foram especificados de forma mais clara. Alguns 
objectivos foram aditados ou formulados com maior precisão (solos valiosos, solos 
geogenicamente contaminados, necessidade de uma abordagem integrada às 
disposições de directivas existentes, integração da função do solo enquanto 
reservatório de carbono nas futuras políticas de protecção do solo). Simultaneamente, 
o projecto de relatório oferece aos Estados-Membros uma maior flexibilidade.

- O projecto de relatório reforça o papel do intercâmbio de informações e da 
coordenação através de uma plataforma estabelecida ao abrigo do artigo 17º. Reduz o 
papel do procedimento de comitologia, que é mais vinculativo.

- O princípio da subsidiariedade foi ampliado e garantido até ao ponto de se afirmar que 
os Estados-Membros que dispõem já de legislação que cobre estes objectivos não são 
obrigados a rever a sua legislação. Esta disposição visa evitar queixas por parte de 
alguns Estados-Membros que dispõem já de legislação relativa aos solos 
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contaminados e catalogação e que se interrogam se terão de proceder a muitas 
modificações.

- O tom geral do texto foi alterado, passando de negativo para positivo:

- O termo "zonas de riscos" foi substituído pelo termo "zonas prioritárias". 
Evita-se assim a etiquetagem negativa de um solo em risco.

- Foi introduzido o conceito de "solos valiosos" de molde a que os 
Estados-Membros que o desejaram possam utilizar o conceito como base 
jurídica para as suas políticas de protecção. Muitos Estados-Membros, 
designadamente a Alemanha, o Reino Unido e a França, dispõem de legislação 
semelhante e a ideia será alargar esta prática a outros países.

- No que se refere à agricultura, a alteração 57 visa assegurar que a 
eco-condicionalidade seja decidida a nível nacional. A alteração 54 declara que 
a directiva não se deve sobrepor a legislação já existente. Os Estados-Membros 
devem basear-se nas obrigações, planos e programas já estabelecidos.

- Também no que se refere à contaminação, a filosofia geral é a de que a 
directiva-quadro deve assegurar que os Estados-Membros protejam os seus 
solos formulando objectivos (estabelecimento de um sistema de identificação, 
baseado numa avaliação dos riscos que tenha em conta as concentrações a 
nível da exposição, a informação a fornecer aos compradores em caso de 
transacção de terras, o estabelecimento de estratégias de reparação de danos), 
mas a decisão quanto às medidas a adoptar é deixada ao critério dos 
Estados-Membros. A directiva não deve gerar encargos administrativos 
adicionais desnecessários.

- O projecto de relatório contém um requisito de informação da Comissão sobre 
as zonas prioritárias, uma vez que se trata de zonas importantes com eventuais 
consequências a uma escala mais ampla, que são relevantes para questões 
internacionais como as alterações climáticas, a desertificação e a 
biodiversidade. Este requisito não se aplica aos sítios contaminados. Apenas os 
Estados-Membros são obrigados a saber onde se situam estes sítios e assegurar 
que, em caso de transacções de terras, os compradores potenciais sejam 
informados. Os Estados-Membros têm a liberdade de decidir se desejam uma 
estratégia nacional única de reparação dos danos ou estratégias de reparação 
dos danos a níveis administrativos mais baixos.

- Em vez de estabelecer que os Estados-Membros adoptem medidas, a directiva 
prevê que estes zelem por que sejam tomadas medidas. Desta forma, podem 
delegar a tomada de decisão, por exemplo, em autoridades regionais ou locais 
(artigo 9º).

- Foi estabelecida uma distinção entre "sítios poluídos" (a contaminação é 
causada pelo Homem) e "solos geogenicamente contaminados" (a 
contaminação é causada por fontes geogénicas, tais como a rocha-mãe e 
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actividade vulcânica). No caso dos solos geogenicamente contaminados, o 
projecto de relatório apenas exige que os Estados-Membros dêem atenção 
especial a estes solos e os avaliem em termos de riscos para a saúde humana e 
o ambiente (alteração 67).

- O Anexo II foi reformulado. Já não estigmatiza os aeroportos, portos, antigas 
instalações militares e estabelecimentos de limpeza a seco. Em vez disso, 
estabelece um elo mais estreito com o manuseamento e o armazenamento de 
substâncias perigosas.   
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