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Legenda simbolurilor utilizate
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majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia 
comunămajoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de 
stabilire a unui cadru privind protecţia solului şi de modificare a Directivei 2004/35/CE
(COM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0232)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0307/2006),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice, avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A5-0000/2006),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 4

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi Consiliu intitulată 
„Către o strategie tematică pentru protecţia 
solului” identifică opt procese principale de 
degradare care afectează solurile din UE. 
Acestea sunt eroziunea, reducerea materiei 
organice, contaminarea, salinizarea, 
tasarea, pierderea biodiversităţii solului, 
impermeabilizarea, alunecările de teren şi 
inundaţiile. Actualele cunoştinţe ştiinţifice 

(4) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European şi Consiliu intitulată 
„Către o strategie tematică pentru protecţia 
solului” identifică opt procese principale de 
degradare care afectează solurile din UE. 
Acestea sunt eroziunea, reducerea materiei 
organice, contaminarea, salinizarea, 
tasarea, pierderea biodiversităţii solului, 
impermeabilizarea, alunecările de teren şi 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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cu privire la biodiversitatea solului şi 
evoluţia acesteia sunt prea limitate pentru 
a permite includerea în prezenta directivă 
a unor dispoziţii specifice pentru 
protejarea ei. Prevenirea şi atenuarea 
efectelor inundaţiilor au fost tratate în 
propunerea de Directivă a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind 
evaluarea şi gestionarea inundaţiilor1.
______________
1 COM(2006)0015.

inundaţiile. 

Justification

Since the amendments also contain proposals related to biodiversity and to the prevention 
and mitigation of effects of floods, this sentence should be deleted.

Amendamentul 2
Considerentul 5

(5) Gradul de variaţie a solului este foarte 
mare în cadrul Comunităţii şi există 
diferenţe enorme în ceea ce priveşte starea 
sa structurală, fizică, chimică şi biologică, 
atât în cadrul diverselor profiluri de sol, cât 
şi între soluri. Ar trebui să se ţină seama de 
aceste condiţii şi nevoi variate din cadrul 
Comunităţii, deoarece acestea necesită 
soluţii specifice diferite pentru a identifica 
siturile aflate în pericol, a defini 
obiectivele şi a aplica măsuri adecvate 
pentru a asigura protecţia solului.

(5) Gradul de variaţie a solului este foarte 
mare în cadrul Comunităţii şi există 
diferenţe enorme în ceea ce priveşte starea 
sa structurală, fizică, chimică şi biologică, 
atât în cadrul diverselor profiluri de sol, cât 
şi între soluri. Ar trebui să se ţină seama de 
aceste condiţii şi nevoi variate din cadrul 
Comunităţii, deoarece acestea necesită 
soluţii specifice diferite pentru problema 
degradării solului.

Justification

Other amendment in Article 2 replaces the "risk areas" by "priority areas". To make the 
recitals shorter the last part of the sentence has been shortened.

Amendamentul 3
Considerentul 6

(6) Legislaţia comunitară, spre exemplu în 
domeniul deşeurilor, al substanţelor 
chimice, al prevenirii şi controlului 
exercitat asupra poluării industriale, al 

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

schimbărilor climatice, al apei, precum şi 
al agriculturii şi dezvoltării rurale, poate 
contribui la protejarea solului şi completa 
cadrul legislativ instituit prin prezenta 
directivă, formulând principii şi obiective 
comune, având drept scop protejarea şi 
utilizarea durabilă a solului în Comunitate. 
În consecinţă, este nevoie de o abordare 
coerentă şi integrată.

Justification

The current legislation can contribute to soil protection and can complement the framework 
directive.

Amendamentul 4
Considerentul 7

(7) Solul ar trebui utilizat într-o mod 
durabil, care să-i conserve capacitatea de 
a furniza servicii ecologice, economice şi 
sociale, menţinându-şi în acelaşi timp 
funcţiile, astfel încât să se poată satisface 
nevoile generaţiilor viitoare.

eliminat

Justification

To shorten the recitals, the content of this recital has been merged with recital 8.

Amendamentul 5
Considerentul 8

(8) Obiectivul prezentei directive este de a 
asigura protecţia solului, pe baza 
următoarelor principii: conservarea 
funcţiilor solului, prevenirea degradării 
solului şi reducerea efectelor acesteia, 
refacerea solurilor degradate şi integrarea 
în alte politici sectoriale, prin instituirea 
unui cadru şi a unor acţiuni comune.

(8) Obiectivul prezentei directive este de a 
asigura protecţia solului, pe baza unor
obiective comune şi a respectării 
legislaţiei naţionale şi comunitare în 
vigoare, în vederea utilizării solului într-
un mod durabil, astfel încât să se poată 
satisface nevoile ecologice, economice şi 
sociale ale generaţiei actuale şi ale 
generaţiilor viitoare.
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Justification

The content of recital 7 and 8 has been merged.

Amendamentul 6
Considerentul 9

(9) Este necesar un cadru comun pentru a 
coordona eforturile statelor membre de a 
îmbunătăţi protecţia solului şi utilizarea 
sa durabilă, de a controla efectele 
transfrontaliere de degradare a solului, de 
a proteja ecosistemele acvatice şi terestre 
şi de a preveni denaturarea concurenţei 
între agenţii economici.

(9) Un cadru comun permite statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să-şi protejeze solurile, fără o denaturare 
a concurenţei între agenţii economici. În 
acelaşi timp, oferă garanţii şi asigură 
transparenţă în cadrul pieţei interne 
privind gestiunea solului în statele 
membre.

Justification

Also the regional authorities can have an important role in soil policy. A common framework 
would legislate and simplify the security and transparency of the European soil market.

Amendamentul 7
Considerentul 10

(10) Întrucât obiectivele acţiunii ce 
urmează a fi întreprinsă, şi anume 
stabilirea unui cadru comun pentru 
protecţia solului, nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de către statele membre 
şi, prin urmare, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Comunităţii, având în vedere 
amploarea problemei şi implicaţiile sale în 
raport cu alte dispoziţii legislative 
comunitare privind protecţia naturii şi a 
apei, siguranţa alimentară, schimbările 
climatice, agricultura, precum şi 
domeniile de interes comun, cum ar fi 
protecţia sănătăţii umane, Comunitatea 
poate adopta măsuri în conformitate cu 
principiul subsidiarităţii, astfel cum este 
prevăzut la articolul 5 din tratat. În 
conformitate cu principiul 
proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în 
respectivul articol, prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru 

Întrucât degradarea solului poate avea 
repercusiuni grave asupra naturii, a apei,
a siguranţei alimentare, a schimbărilor 
climatice, a agriculturii şi a sănătăţii 
umane şi deoarece, în pofida legislaţiei 
comunitare în vigoare, este probabil ca 
degradarea solului să se intensifice, este 
nevoie de o directivă-cadru care să 
permită protecţia solului în toate statele 
membre, în conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la 
articolul 5 din tratat. În conformitate cu 
principiul proporţionalităţii, astfel cum este 
enunţat în respectivul articol, prezenta 
directivă nu depăşeşte ceea ce este necesar 
pentru atingerea acestui obiectiv.
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atingerea acestui obiectiv.

Justification

The framework directive should enable the protection of soil in all Member States.

Amendamentul 8
Considerentul 11a (nou)

(11a) Agricultura a avut întotdeauna o 
contribuţie pozitivă la menţinerea 
structurii şi a caracteristicilor solului, 
fiind, de asemenea, mecanismul 
indispensabil pentru conservarea calităţii 
organice a solului, contribuind la 
conservarea stratului vegetal şi la evitarea 
deşertificării.

Justification

Agriculture has an important role in the protection of the soil and many traditional measures 
for the protection of soil have been created and voluntarily applied by farmers for centuries.

Amendamentul 9
Considerentul 11b (nou)

(11b) Pentru a evita orice suprapunere cu 
legislaţia în vigoare în domeniul 
agriculturii şi al mediului, ţinând seama, 
de asemenea, de principiul subsidiarităţii 
legat de punerea în aplicare a eco-
condiţionalităţii, fiecare stat membru 
poate decide să pună în aplicare eco-
condiţionalitatea, în conformitate cu 
propria climă, agricultură şi caracteristici 
ale solului.

Justification

The implementation of ecoconditionality should be left to the Member States, thus avoiding 
new burdens on agriculture and on the farmers.

Amendamentul 10
Considerentul 12
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(12) Spre deosebire de aer şi de apă, solul 
se află, în general, în proprietate privată în 
Comunitate. Totuşi, acesta este o resursă 
de interes comun care trebuie protejată 
pentru viitoarele generaţii. Astfel, din 
motive de interes public, ar trebui să li se 
ceară utilizatorilor de terenuri să ia măsuri 
de precauţie atunci când se aşteaptă ca 
modalitatea în care aceştia utilizează solul 
să compromită funcţiile acestuia.

(12) Spre deosebire de aer şi de apă, solul 
se află, în general, în proprietate privată în 
Comunitate. Totuşi, acesta este o resursă 
de interes comun care trebuie protejată 
pentru viitoarele generaţii. Astfel, din 
motive de interes public, utilizatorii de 
terenuri ar trebui încurajaţi să ia măsuri de 
precauţie pentru a preveni degradarea 
solului.

Justification

The recitals should be phrased more positive. Land users should be encouraged to take 
measures that prevent soil degradation.

Amendamentul 11
Considerentul 12a (nou)

(12a) Fertilitatea solului este temelia 
vieţii. Orice activitate agricolă trebuie să 
aibă ca scop conservarea şi îmbunătăţirea 
acestei fertilităţi.

Justification

Soil fertility is the first indicator of quality and its loss is one of the main problems facing 
Europe as a result of desertification and erosion.

Amendamentul 12
Considerentul 13

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

(13) Impermeabilizarea este o problemă 
din ce în ce mai îngrijorătoare, deoarece 
poate inhiba funcţiile solului care 
furnizează servicii vitale pentru 
activităţile umane şi pentru supravieţuirea 
ecosistemelor, fără a contribui la 
dezvoltarea durabilă în conformitate cu 
strategia revizuită a UE de dezvoltare 
durabilă, prevăzută de concluziile 
Consiliului din 9 iunie 20061. Această 
situaţie impune folosirea solului într-un 
mod mai durabil. Astfel, sunt necesare 
măsuri adecvate de limitare a 
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membre ar trebui să asigure tehnici de 
construcţie şi drenare care să permită 
conservarea unui număr cât mai mare din 
funcţiile solului.

impermeabilizării solului cauzată de unele 
proiecte de dezvoltare care este posibil să 
compromită funcţiile solului şi care nu 
contribuie la atingerea obiectivului de 
dezvoltare durabilă. În cazurile în care 
este probabil ca fenomenul de 
impermeabilizare să apară în astfel de 
circumstanţe, statele membre ar trebui să 
garanteze atenuarea efectelor acestuia, de 
exemplu dezvoltând tehnici de construcţie 
şi drenare care să permită conservarea unui 
număr cât mai mare din funcţiile solului, şi 
că efectele negative asupra mediului 
înconjurător nu depăşesc avantajele 
obţinute.
______________
1 Consiliul Uniunii Europene 10117/06.

Justification

This amendment provides a clearer explanation why sealing is an area of concern and it 
makes a reference to the Sustainable Development Strategy.

Amendamentul 13
Considerentul 14

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

(14) O politică specifică şi eficientă de 
protecţie a solului necesită obiective 
comune de protejare a solului, dar 
necesită, de asemenea, posibilitatea ca 
statele membre şi autorităţile regionale şi 
locale să ia măsuri la un nivel şi o scară 
corespunzătoare, precum şi să identifice 
zonele prioritare pe baza cunoştinţelor 
ştiinţifice privind caracteristicile solului, 
procesele de degradare a solului şi 
circumstanţele economice, sociale şi de 
mediu la nivel local. Este necesar să se 
facă un schimb eficient de informaţii în 
domeniul cunoştinţelor ştiinţifice de vârf 
din statele membre, al celor mai bune 
practici pentru identificarea zonelor 
prioritare şi al codurilor de bune practici.
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Justification

This recital clarifies that common soil protection objectives are needed, but that it should be 
left to the Member States and the regional and local authorities to decide on the measures.
Furthermore some of the content of recital 15, 16, 17 is inserted in order to reduce the 
amount of recitals.

Amendamentul 14
Considerentul 15

(15) Pentru a asigura o abordare coerentă 
şi comparabilă în diferitele state membre, 
identificarea zonelor expuse la eroziune, 
reducerea materiei organice, tasare, 
salinizare şi alunecări de teren ar trebui 
să se bazeze pe o metodologie comună, 
cuprinzând elementele cunoscute ca
vectori ai diferitelor procese de degradare.

eliminat

Amendamentul 15
Considerentul 16

(16) În zonele de risc identificate, ar 
trebui să se ia măsuri pentru a preveni 
degradarea în continuare a solului, prin 
reducerea riscului de apariţie a acestui 
fenomen şi refacerea solurilor degradate, 
pentru a conserva funcţiile acestuia.

eliminat

Amendamentul 16
Considerentul 17

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

eliminat

Amendamentul 17
Considerentul 18

(18) Asemenea programe de măsuri ar Programele de măsuri şi codurile de bune 
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trebui să ţină seama de impactul social şi 
economic al măsurilor avute în vedere; 
acestea ar trebui revizuite periodic şi pot să 
se bazeze pe obligaţii, planuri şi programe 
deja instituite în conformitate cu legislaţia 
comunitară sau cu acordurile 
internaţionale.

practici ar trebui să ţină seama de impactul 
social şi economic al măsurilor avute în 
vedere; acestea ar trebui revizuite periodic 
şi pot să se bazeze pe obligaţii, planuri şi 
programe deja instituite în conformitate cu 
legislaţia şi mecanismele de finanţare 
comunitare sau cu acordurile 
internaţionale.

Justification

Programmes of measures may also build on obligations, plans and programmes already set 
up under Community funding.

Amendamentul 18
Considerentul 19

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

(19) Prezenta directivă ar trebui să 
contribuie la stoparea deşertificării şi a 
declinului biodiversităţii, precum şi la 
atenuarea schimbărilor climatice şi la 
adaptarea la acestea, toate constituind 
probleme de mediu la nivel internaţional, 
cu un puternic impact local şi regional, în 
cadrul cărora degradarea solului joacă un 
rol semnificativ, şi ar trebui să promoveze 
cooperarea pentru punerea în aplicare a 
Convenţiei ONU pentru combaterea 
deşertificării, a Convenţiei privind 
diversitatea biologică, a Convenţiei-cadru 
privind schimbările climatice şi a 
Protocolului de la Kyoto, la care 
Comunitatea este parte, consolidând 
punerea în practică a acestor acorduri 
internaţionale de mediu.

Justification

There are also important links between soil protection and climate change. This recital 
should make a reference to the UNFCCC and the Kyoto Protocol.

Amendment 19
Recital 22

(22) Pentru a reuşi să prevină şi să limiteze
riscurile la adresa sănătăţii umane şi a 

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

şi a mediului generate de contaminarea 
solului, trebuie să se acorde prioritate 
identificării şi reabilitării siturilor care, în 
conformitate cu evaluarea lor, prezintă un 
risc semnificativ în acest sens. Statele 
membre ar trebui să instituie un proces, 
care să includă un calendar, pentru 
evaluarea riscurilor, identificarea 
siturilor, informarea publicului, 
informarea cumpărătorilor potenţiali în 
cazul tranzacţiilor cu terenuri, stabilirea 
priorităţilor şi finanţarea reabilitării. 
Acest proces ar trebui să prevină orice 
suprapunere cu legislaţia naţională şi 
comunitară în vigoare şi ar trebui să 
adauge cerinţe suplimentare doar dacă 
legislaţia în vigoare este insuficientă, în 
conformitate cu evaluarea statului 
membru. Este nevoie de un schimb 
complet de informaţii pentru a promova 
cele mai bune practici în materie de 
evaluare a riscului, identificare, 
informare a publicului şi reabilitare.

Justification

This amended recital 22 replaces recital 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, because 
it is sort of summarising these recitals, in order to shorten the amount of recitals.

Amendamentul 20
Considerentul 23

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

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.
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Amendamentul 21
Considerentul 24

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

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 22
Considerentul 25

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

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 23
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Considerentul 26

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

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 24
Considerentul 27

(27) Ar trebui să se elaboreze o strategie 
naţională de reabilitare, în special în 
scopul de a stabili obiective de reabilitare 
şi ordinea priorităţii în care siturile ar 
trebui reabilitate.

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 25
Considerentul 28

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

eliminat



PR\678969RO.doc 17/53 PE 378.893v02-00

RO

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 26
Considerentul 29

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

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 27
Considerentul 30

(30) Opinia publică este într-o măsură 
destul de redusă conştientă de importanţa 
protecţiei solului şi, prin urmare, este 
necesar să se iniţieze măsuri de 
îmbunătăţire a cunoştinţelor şi a 
schimbului de informaţii şi bune practici.

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 28
Considerentul 31
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(31) Succesul prezentei directive depinde 
de o cooperare strânsă şi o acţiune 
coerentă la nivel comunitar, la nivelul 
statelor membre şi la nivel local, precum 
şi de informarea, consultarea şi 
implicarea publicului, în conformitate cu 
obligaţiile asumate de Comunitate în 
cadrul Convenţiei de la Aarhus a UNECE 
privind accesul la informaţii, participarea 
publicului la procesul decizional şi 
accesul la justiţie în probleme de mediu. 
Astfel, în vederea pregătirii, modificării şi 
revizuirii programelor de măsuri privind 
zonele de risc şi a strategiilor naţionale de 
reabilitare, este oportun să se prevadă 
aplicarea Directivei 2003/35/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri 
şi programe privind mediul şi de 
modificare a Directivelor 85/337/CEE şi 
96/61/CE ale Consiliului1 în ceea ce 
priveşte participarea publicului şi accesul 
la justiţie.
_________
1 OJ L 156, 25.06.03, p. 17.

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 29
Considerentul 32

(33) Este recunoscut faptul că statele 
membre aplică în prezent metodologii 
diferite de evaluare a riscului în siturile 
poluate. Pentru a avansa în direcţia unei 
abordări comune care să asigure condiţii 
egale de concurenţă şi un sistem coerent 
de protecţie a solului, este nevoie de un 
schimb susţinut de informaţii, pentru a 
determina oportunitatea armonizării 
unora dintre elementele de evaluare a 
riscului, precum şi pentru a dezvolta şi 
îmbunătăţi în continuare metodologiile de 

eliminat



PR\678969RO.doc 19/53 PE 378.893v02-00

RO

evaluare a riscului eco-toxicologic.

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 30
Considerentul 33

(33) Ar trebui adoptate dispoziţii pentru a 
permite adaptarea rapidă a metodelor de 
identificare a zonelor de risc în statele 
membre, inclusiv revizuirea periodică a 
elementelor comune ale acestor metode.

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 31
Considerentul 34

(34) Ar trebui adoptate dispoziţii privind 
formatele schimbului de date şi criteriile 
de calitate a datelor, acestea trebuind să 
fie compatibile cu constituirea oricărei 
infrastructuri de informare geografică în 
cadrul Comunităţii.

eliminat

Justification

Replaced by amendment 19.

Amendamentul 32
Articolul 1 alineatul (1)

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

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

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

(a) o bază pentru viaţă şi un habitat 
pentru animale, plante şi biodiversitatea 
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solului;
(b) depozitarea, filtrarea şi transformarea 
nutrienţilor, a substanţelor şi a apei;

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

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

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

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

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

(e) sursă de materii prime; (e) sursă de materii prime;
(f) rezervor de carbon; (f) rezervor de carbon;

(g) arhivă a patrimoniului geologic şi 
arheologic.

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

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

În acest scop, directiva prevede măsuri 
pentru utilizarea durabilă a solului, 
printre altele prin prevenirea sau 
reducerea la minimum a proceselor 
evitabile de degradare a solului, atât 
naturale, cât şi provocate de o gamă largă 
de activităţi umane, care compromit 
capacitatea solului de a-şi îndeplini 
funcţiile respective. Directiva prevede 
măsuri de îmbunătăţire a caracteristicilor 
şi funcţiilor solului, acolo unde este cazul. 
Aceste măsuri includ atenuarea efectelor 
proceselor de degradare a solului, precum 
şi refacerea şi reabilitarea solurilor 
degradate.

Justification

This amendment further elaborates on the functions of the soil and the fact that the soil is a 
non-renewable source that should be used in a sustainable way.

Amendamentul 33
Articolul 1 alineatul (2)

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor 
care formează stratul superior al scoarţei 
terestre, situat între roca de bază şi 
suprafaţă, excluzând apele subterane 
definite la articolul 2 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului1.

(2) Prezenta directivă se aplică solurilor 
care formează stratul superior al scoarţei 
terestre, situat între roca de bază şi 
suprafaţă.
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____________
1 OJ L 327, 22.12.2000, p. 1.

Justification

Since many countries have an integrated approach towards soil protection, it should be left to 
the Member States whether they want to include groundwater in this approach.

Amendamentul 34
Articolul 2 punctul 2

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

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

Justification

The relation with the harmful effects to soil functions should be clarified.

Amendamentul 35
Articolul 2 punctul 2a (nou)

2a. „tasare” înseamnă un proces de 
densificare, în urma căruia 
permeabilitatea şi porozitatea totală şi de 
aeraţie sunt reduse, ducând la modificări 
grave şi pe termen lung a structurii 
solului.

Justification

The term "compaction" requires further clarification.

Amendamentul 36
Articolul 2 punctul 2b (nou)

2b. „soluri valoroase” înseamnă solurile 
care merită să fie protejate datorită 
caracteristicilor sau structurii lor 
specifice, datorită valorii lor deosebite din 
punct de vedere ecologic, cultural şi/sau 
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istoric sau datorită utilizării lor.  

Justification

This amendment introduces the concept of valuable soils. This concept is introduced to 
recognise the specific value certain soils can have for certain specific ecosystems, 
communities and cultures. It is left to the Member States to identify these soils, according to 
their own ideas.

Amendamentul 37
Articolul 2 punctul 2c (nou)

2c. „zone prioritare care ar necesita 
protecţie specială" înseamnă zone în 
cazul cărora, datorită vulnerabilităţii 
provocate de tipurile de sol, condiţiile 
climatice şi practicile de gestionare a 
solului, există dovezi clare sau motive 
întemeiate de a suspecta că unul dintre 
procesele de degradare menţionate la 
articolul 6 s-a produs sau s-ar putea 
produce în viitor.

Justification

In Article 6 the negative term "risk areas" has been changed in "priority areas". This 
definition clarifies the meaning of priority areas.

Amendamentul 38
Articolul 2 punctul 2d (nou)

2d. „sit poluat” înseamnă un sit în cazul 
căruia s-a confirmat prezenţa pe sau în 
sol, provocată de om, a unor substanţe, la 
un asemenea nivel încât statele membre 
consideră că solul prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană sau 
mediu, ţinând seama de utilizarea actuală 
a solului şi de utilizarea autorizată în 
viitor. 

Justification

A definition of sites that are polluted by man is needed. The term "polluted" is chosen to make 
the distinction with contamination that is derived from geogenic sources, such as parent 
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material and volcanic activity.

Amendamentul 39
Articolul 2 punctul 2e (nou)

2e. „sol contaminat geogenic” înseamnă 
un sol în cazul căruia s-a confirmat 
prezenţa, provocată de surse geogenice, 
cum ar fi roca-mamă şi activitatea 
vulcanică, a unor substanţe, la un 
asemenea nivel încât statele membre 
consideră că solul prezintă riscuri 
semnificative pentru sănătatea umană sau 
mediu, ţinând seama de utilizarea actuală 
a solului şi de utilizarea autorizată în 
viitor. 

Justification

Also contamination that is not caused by man, but by geogenic sources such as parent 
material and volcanic activity, can pose significant risk to human health or the environment.
Therefore these soils should also be defined in this directive.

Amendamentul 40
Articolul 3

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

În elaborarea politicilor sectoriale care ar 
putea determina accelerarea sau atenuarea 
proceselor de degradare a solului precum 
şi în elaborarea politicilor de protejare a 
funcţiilor solului, statele membre instituie 
o abordare integrată şi sistematică, pentru 
a garanta respectarea dispoziţiilor 
pertinente din directivele în vigoare, cum 
ar fi Directiva privind păsările, Directiva 
privind habitatele, Directiva-cadru privind 
apa, Directiva privind apele subterane, 
Directiva privind deşeurile miniere, 
Directiva privind evaluările strategice de 
mediu şi Directiva privind evaluarea 
impactului asupra mediului, precum şi 
pentru a identifica şi a lua  în considerare 
legăturile corespunzătoare dintre 
directive.

Statele membre fac publice informaţiile 
astfel obţinute.
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Justification

Since several other directives have direct or indirect links with soil protection, Member States 
should ensure in a more integrated and systematic approach that the relevant provisions in 
the existing directives are met.

Amendamentul 41
Articolul 3 alineatul (2a) (nou)

Dacă este cazul, statele membre încearcă 
să integreze măsurile sau politicile care 
conservă sau îmbunătăţesc funcţia solului 
de rezervor de carbon în viitoarele lor 
politici sau strategii privind solul, pe baza 
celor mai recente rezultate ale cercetării 
ştiinţifice şi a celor mai recente progrese 
tehnologice.

Justification

The function of the soil to act as a carbon pool is included in Article 1. This important role of 
the soil is not sufficiently addressed in the Commission proposal. Member States should 
endeavour to integrate measures to preserve or improve this function in their soil policies or 
strategies, based on the latest scientific results.

Amendamentul 42
Articolul 4

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

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

Justification

The precautions need to be proportionate, taking into account the current and approved 
future use.
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Amendamentul 43
Articolul 4 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre identifică solurile 
valoroase în sensul definiţiei de la 
articolul 2 de pe teritoriul propriu, pe 
baza unor criterii care urmează să fie 
elaborate de statele membre sau de 
autorităţile regionale sau locale. 
Ţinând seama de capacităţile şi 
responsabilităţile lor legislative şi fără a 
aduce atingere principiului subsidiarităţii, 
statele membre pot promova măsuri şi 
politici de sensibilizare a opiniei publice şi 
de sporire a cunoştinţelor ştiinţifice legate 
de aceste soluri, precum şi măsuri şi 
politici pentru protejarea, conservarea şi 
îmbunătăţirea caracteristicilor şi 
funcţiilor lor, acolo unde este posibil, în 
special în cazul în care, în conformitate 
cu evaluarea statelor membre, aceste 
soluri contribuie la diversitatea geologică 
sau constituie o platformă pentru aşezări 
istorice, arhitecturi rurale şi peisaje 
naturale şi culturale valoroase.
Printre altele, statele membre pot crea ca 
măsură de precauţie hărţi digitale privind 
solurile valoroase identificate, pentru a 
indica locurile unde protecţia este 
necesară.

Justification

The Member States should be consistent in their common policies such as the European 
scenery card and the existence of a common cultural heritage, recognising the irreversible 
destruction of the landscape and of cultural heritage.

Amendamentul 44
Articolul 4 alineatul (1b) (nou)

(1b) În sensul alineatului (1) şi în termen 
de cinci ani de la [data transpunerii], 
statele membre elaborează coduri 
voluntare de bune practici în domeniul 
protecţiei solului, pentru activităţile care 
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sunt susceptibile să compromită în mod 
semnificativ solul în calitate de platformă 
pentru funcţiile menţionate la articolul 1. 
Aceste coduri de bune practici se  pot baza 
pe coduri naţionale sau comunitare 
existente şi pot conţine elementele 
menţionate în anexa -I.
În termen de trei ani de la [data 
transpunerii], Comisia facilitează 
distribuirea şi schimbul de informaţii 
privind legislaţia sau codurile de bune 
practici existente în statele membre, în 
ceea ce priveşte protejarea funcţiilor 
menţionate la articolul 1, inclusiv 
moştenirea culturală, parcurile naturale 
şi zonele valoroase din punct de vedere 
geologic.

Justification

The precautionary principle is a key principle of this directive. Member States should 
therefore develop codes of good practice as regards soil protection.

Amendamentul 45
Articolul 5

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

(1) În cazul în care o propunere de proiect 
de dezvoltare implică impermeabilizarea 
solului, statele membre adoptă măsuri 
corespunzătoare pentru a limita 
impermeabilizarea atunci când:

(a) proiectul aparţine unui tip enumerat 
în anexa I sau anexa II la Directiva 
85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 
1985 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice şi private asupra 
mediului1 şi necesită o evaluare în 
conformitate cu directiva respectivă;
(b) evaluarea indică faptul că este 
probabil ca impermeabilizarea să producă 
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efecte care să compromită în mod 
semnificativ una sau mai multe dintre 
funcţiile solului enumerate la articolul 1 
alineatul (1); şi
(c) proiectul nu contribuie la atingerea 
obiectivului de dezvoltare durabilă.
(2) În cazul în care un proiect care 
îndeplineşte toate criteriile menţionate la 
alienatul (1) urmează să fie realizat, 
statele membre iau măsurile necesare 
pentru a atenua efectele 
impermeabilizării, în special prin 
folosirea unor tehnici şi materiale de 
construcţie care să permită menţinea a cât 
mai multora dintre funcţiile prevăzute la 
articolul 1 alineatul (1).
(3) Statele membre decid cu privire la 
măsurile adecvate, ţinând seama de 
costurile şi beneficiile unor astfel de 
măsuri.
(4) Deoarece impermeabilizarea este un 
proces ireversibil, statele membre 
elaborează coduri de bune practici privind 
impermeabilizarea care:
- conservă bazinele hidrografice şi cursul 
natural al apelor;
- previne creşterea riscului de inundaţii 
datorat impermeabilizării;
- promovează accesul corespunzător la 
spaţii verzi în oraşele care se extind;
- conservă structurile geomorfologice ale 
solului, peisajele caracteristice şi zonele 
de coastă valoroase;
- conservă siturile arheologice, peşterile 
preistorice şi siturile istorice;
- evită impactul vizual al industriilor 
extractive.
_______________
1 OJ L 175, 5.7.1985, p. 40.

Justification

It needs to be better specified in what cases Member States need to take measures to limit 
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sealing. Furthermore Member States should develop codes of good practice to deal with 
several possible harmful effects of sealing.

Amendamentul 46
Articolul 5a (nou)

Articolul 5a
Metodologie

(1) Starea solului se monitorizează ţinând 
seama de informaţiile disponibile şi, dacă 
este cazul, se generează noi informaţii 
prin utilizarea de noi tehnologii. În 
special, statele membre încurajează 
folosirea tehnologiilor digitale şi a 
cartografiei digitale, care vor permite un 
schimb uşor şi eficient de informaţii 
privind solul şi vor creşte rentabilitatea 
monitorizării.
(2) Pentru identificarea zonelor prioritare 
în sensul articolului 6, statele membre se 
pot baza pe dovezi empirice sau pe 
modele. În cazul în care se folosesc 
modele, acestea trebuie validate prin 
compararea rezultatelor pe baza unor date 
ştiinţifice empirice care nu au servit la 
elaborarea modelului. La identificarea 
zonelor prioritare, statelor membre li se 
permite utilizarea de  informaţii culese cu 
noile tehnologii menţionate la alineatul 
(1).
(3) Pentru a evita dublarea muncii 
administrative şi pentru a îmbunătăţi 
coordonarea, statele membre, în 
cooperare cu Comisia, fac eforturi pentru 
a cădea de acord asupra unui format de 
raportare comun, în termen de 12 luni de 
la intrarea în vigoare a prezentei directive. 
(4) Determinarea scării de monitorizare 
este lăsată la aprecierea statelor membre, 
dar este de minimum 1:250 000 pentru 
zonele definite la articolul 6.
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Justification

The diagnosis and catalogues of soils need to be done under scientific and objective criteria.
At the same time, respecting the subsidiarity principle, the only way to guarantee a minimum 
level of coordination and exchange of information is to have an agreed common reporting 
format and a scale for the monitoring.

Amendamentul 47
Articolul 6 titlu

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

salinizare şi alunecări de teren

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

tasării, salinizării şi alunecărilor de teren

Justification

The negative term "risk areas" has been replaced by the term "priority areas".

Amendamentul 48
Articolul 6 alineatul (1) partea introductivă

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

(1) În termen de cinci ani de la [data 
transpunerii], statele membre identifică
zonele prioritare de pe teritoriul lor 
naţional, astfel cum sunt definite la 
articolul 2, care necesită protecţie 
specială împotriva unuia sau a mai 
multora dintre următoarele procese de 
degradare a solului:

Justification

The negative term "risk areas" has been replaced by the term "priority areas".

Amendamentul 49
Articolul 6 alineatul (1) litera (fa) (nouă)

(fa) efectele negative produse asupra 
solului de schimbările climatice, inclusiv 
o creştere a nivelului de evaporare a apei;
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Justification

The adverse effects of climate change on the soil should be included in this article.

Amendamentul 50
Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf

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

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

Justification

The loss of soil biodiversity should be included in this article.

Amendamentul 51
Articolul 6 alineatul (1a) (nou)

(1a) În procesul de identificare a zonelor 
respective, statele membre ţin seama de 
practicile actuale de utilizare a solului, 
care au ca obiectiv combaterea acestor 
procese de degradare. 

Amendamentul 52
Articolul 7

Articolul 7 eliminat
Metodologie

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

This article can be deleted. The content has been inserted in the new Article 5a.

Amendamentul 53
Articolul 8 alineatul (1)

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

(1) În scopul conservării funcţiilor solului 
menţionate la articolul 1 alineatul (1), 
statele membre garantează, la nivelul 
geografic şi administrativ pe care-l 
consideră cel mai potrivit, pentru zonele 
de risc identificate în conformitate cu 
articolul 6, elaborarea unui program de 
măsuri care să cuprindă obiective, măsurile 
adecvate pentru atingerea acestor 
obiective, un calendar de punere în 
aplicare a măsurilor respective şi o 
estimare a alocării mijloacelor private sau 
publice pentru finanţarea lor. Alegerea 
măsurilor din cadrul programului este 
lăsată la aprecierea statelor membre.

Justification

Since this is a framework directive the choice of the measures and the appropriate 
geographical and administrative level should be left to the Member States.

Amendamentul 54
Articolul 8 alineatul (1a) (nou)

(1a) La elaborarea programului 
menţionat la alineatul (1), pentru a 
preveni suprapunerea eforturilor depuse, 
statele membre se pot baza pe obligaţiile, 
planurile şi programele deja instituite în 
conformitate cu legislaţia naţională sau 
comunitară, inclusiv cele instituite în 
conformitate cu politica agricolă comună, 
inclusiv anexa IV la Regulamentul (CE) 
nr. 1782/2003 privind condiţionarea şi 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind 
dezvoltarea rurală, sau în conformitate cu 
acordurile internaţionale, şi pot ţine 
seama de măsurile enumerate în anexa 
Ia.
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La elaborarea şi punerea în aplicare a 
programului prevăzut la alineatul (1), 
statele membre pot stabili o ordine de 
prioritate a acţiunilor, în funcţie de 
gravitatea procesului de degradare de pe 
teritoriul naţional şi efectele acestei 
degradări asupra schimbărilor climatice 
şi a deşertificării.

Justification

This new amendment makes the link with the existing national and Community legislation and 
inserts an Annex with possible measures that the Member States may take into account.

Amendamentul 55
Articolul 8 alineatul (2) al doilea paragraf

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

eliminat

Justification

Since this is a framework directive, it should be left to the Member States what kind of 
measures they take.

Amendamentul 56
Articolul 8 alineatul (3)

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

(3) În cazul în care anumite zone ar 
necesita protecţie specială împotriva unor 
procese simultane de degradare a solului, 
statele membre pot adopta un program 
unic, în care să se stabilească obiective 
corespunzătoare pentru toate procesele de 
degradare a solului identificate, împreună 
cu măsurile corespunzătoare pentru 
atingerea acelor obiective.
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Justification

These amendments are needed to ensure consistency with Article 6.

Amendamentul 57
Articolul 8a (nou)

Articolul 8a
Utilizarea solului în scopuri agricole

(1) Fiecare stat membru, în funcţie de 
climă, caracteristicile solului şi 
agricultura sa, precum şi în conformitate 
cu cele mai bune practici de care dispune 
în domeniul agricol, poate decide cu 
privire la propria sa politică agricolă 
privind solul.
(2) În ceea ce priveşte utilizarea solului în 
scopuri agricole, statele membre 
încurajează alegerea de culturi şi de 
metode sau programe de împădurire care 
au un efect benefic asupra materiei 
organice din sol şi asupra fertilităţii sale 
şi care pot preveni alunecările de teren şi 
deşertificarea.
(3) Statele membre sprijină, de asemenea, 
practicile agricole care favorizează 
capacitatea solului de filtrare şi de 
reţinere a apei, în vederea prevenirii 
tasării şi a eroziunii. 
(4) Comisia şi statele membre promovează 
şi exploatează cercetarea, în special în 
ceea ce priveşte funcţiile diverselor culturi 
în contextul schimbărilor climatice şi al 
capturii de carbon, cu scopul de a integra 
aceste cunoştinţe ştiinţifice în procesul de 
elaborare a politicii în domeniul solului.
(5) Utilizarea compostului este încurajată 
în scopul menţinerii fertilităţii solului, 
creşterii nivelurilor de materie organică 
din sol şi luptei împotriva eroziunii. În 
acest scop, statele membre adoptă 
standarde de calitate pentru compost.
(6) În cadrul elaborării standardelor de 
eco-condiţionalitate şi al măsurilor 
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agroecologice în cadrul dezvoltării rurale 
orientate spre protejarea solului în zonele 
identificate în conformitate cu articolul 6, 
se iau în considerare posibilele sarcini şi 
eforturi conexe.

Justification

Since agriculture has always played an important role in the protection of the soil, a separate 
article should deal with the different aspects of this sector. This article leaves it completely up 
to the Member States how they want to support the role of agriculture for each of these 
aspects.

Amendamentul 58
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 solurilor 
prevăzute la articolul 1 alineatul (1), statele 
membre garantează că se iau măsuri 
corespunzătoare şi proporţionale, la nivelul 
administrativ adecvat, care:

(a) vizează prevenirea introducerii, cu sau 
fără intenţie, a unor substanţe periculoase 
pe sau în sol prin descărcare, scurgere 
sau împrăştiere; 
(b) limitează introducerea 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.
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Amendamentul 59
Articolul 9 alineatul (1a) (nou)

Pentru a se conforma prezentului articol, 
statele membre iau, în special, măsuri 
pentru a limita depunerea pe sol a 
substanţelor periculoase prin apa utilizată 
pentru irigare, utilizarea îngrăşămintelor 
şi împrăştierea de deşeuri pe sol.

Justification

This amendment emphasises the importance of limiting the deposition of dangerous 
substances on land through water, fertilisers and waste.

Amendamentul 60
Articolul 10

Articolul 10 eliminat
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.

Justification

See amendments to Article 11.

Amendamentul 61
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Articolul 11 alineatul (1)

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

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

Justification

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 62
Articolul 11 alineatul (1a) (nou)

(1a) Statele membre îşi bazează evaluarea 
riscurilor pe care substanţele de pe sau 
din sol le prezintă pentru sănătatea 
umană sau pentru mediu, pe metode care 
ţin seama de concentraţia substanţelor, de 
obiective şi de nivelul de expunere.

Justification

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 63
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:

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 

(a) luarea în considerare a informaţiilor 
existente privind prezenţa unor substanţe 
periculoase în sol sau în apele subterane; 
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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.

(b) analizarea probabilităţii ca activităţile 
de pe şi din sol, care implică substanţe 
periculoase, să fi provocat o contaminare 
a solului care prezintă riscuri pentru 
sănătatea umană sau pentru mediu, 
ţinând seama de toţi factorii pertinenţi şi 
de activităţile specificate în anexa II; şi
(c) dacă este necesar, analizarea 
nivelurilor 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, ţinând seama de utilizarea 
actuală a solului şi de utilizarea 
autorizată în viitor.

Lista siturilor este revizuită periodic.
________________
1 OJ L 257, 10.10.1996, p. 26.
2 OJ L 124, 20.05.03, p. 36.

Lista siturilor este revizuită periodic.

Justification
The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 64
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 

(3) În conformitate cu următorul calendar, 
autorităţile competente fac eforturi pentru 
a garanta că se efectuează anchete şi se 
evaluează riscurile în siturile identificate 
în conformitate cu alineatul (2), pentru a 
verifica dacă acestea sunt situri poluate în 
sensul articolului 2:
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umane sau a mediului înconjurător, se 
efectuează o evaluare a riscurilor la faţa 
locului în acele situri:

Justification

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 65
Articolul 11 alineatul (3a) (nou)

(3a) Statele membre se asigură că:

(a) potenţialul cumpărător al unui sit 
identificat în conformitate cu alineatul (2) 
este informat cu privire la activităţile care 
au avut loc în cadrul sitului şi, în cazul în 
care sunt disponibile, cu privire la 
rezultatele evaluărilor şi anchetelor 
efectuate în conformitate cu alineatele (2) 
şi/sau (3), înainte ca situl să fie vândut 
parţial sau în întregime;
(b) ancheta şi evaluarea necesară pentru 
a determina dacă un sit prezintă riscuri 
pentru sănătatea umană sau pentru 
mediu sunt finalizate întotdeauna înainte 
să se înceapă orice nouă construcţie.
Statele membre pot solicita proprietarului 
sau unui antreprenor să efectueze aceste 
anchete sau evaluări.

Justification

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 66
Articolul 11 alineatul (3b) (nou)

(3b) Rapoartele anchetelor efectuate în 
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conformitate cu alineatele (3) şi (3a) sunt
puse la dispoziţia autorităţii competente.

Justification
The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 67
Articolul 11 alineatul (3c) (nou)

(3c) Dacă este cazul, statele membre 
acordă o atenţie specială distincţiei dintre 
poluarea antropogenică şi cea geogenică. 
Solurile contaminate geogenic în sensul 
articolului 2 sunt evaluate din punct de 
vedere al riscurilor pe care le prezintă 
pentru sănătatea umană şi pentru mediu.

Justification

The amendments to Article 11 are partly merging Articles 10, 11 and 12 and ensure that the 
Member States will set up a system to identify polluted soils. The amendments focus on the 
risks to human health and the environment and are less prescriptive than the Commission 
proposal on how the Member States need to identify the polluted areas.

Amendamentul 68
Articolul 12

Articolul 12 eliminat
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 
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celeilalte părţi participante la tranzacţie.
(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).

Justification

Article 12 is partly merged in Article 11 and can therefore be deleted.

Amendamentul 69
Articolul 13 alineatul (-1)

(-1) În termen de şapte ani de la [data 
transpunerii], statele membre garantează 
elaborarea, la nivelul administrativ pe 
care-l consideră potrivit, a uneia sau a 
mai multor strategii de reabilitare, care să 
includă cel puţin o procedură pentru 
stabilirea unor obiective de reabilitare, o 
procedură de stabilire a priorităţilor, un 
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calendar de punere în aplicare a 
măsurilor de reabilitare pentru siturile 
identificate în conformitate cu articolul 11 
alineatul (2) şi mecanismul de finanţare 
prevăzut la alineatul (3) din prezentul 
articol. Statele membre informează 
Comisia, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 16, cu privire la 
obiectivele de reabilitare, o procedură de 
stabilire a priorităţilor, un calendar 
pentru punerea în aplicare a măsurilor de 
reabilitare pentru siturile identificate în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2) 
şi mecanismul de finanţare prevăzut la 
alineatul (3) din prezentul articol.

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.

Amendamentul 70
Articolul 13 alineatul (1)

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

(1) Statele membre garantează că siturile
poluate, identificate în conformitate cu 
articolul 11 alineatul (2), sunt reabilitate.

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.

Amendamentul 71
Articolul 13 alineatul (2a) (nou)

(2a) Statele membre determină măsura 
adecvată, ţinând seama, printre altele, de 
costurile şi beneficiile măsurii respective.

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.
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Amendamentul 72
Articolul 13 alineatul (2b) (nou)

(2b) Dacă mijloacele necesare pentru 
reabilitare nu sunt disponibile din punct 
de vedere tehnic sau dacă reprezintă un 
cost disproporţionat în comparaţie cu 
beneficiile preconizate pentru mediu, 
siturile pot fi condiţionate astfel încât să 
nu afecteze negativ mediul sau 
sănătatea umană, inclusiv 
restricţionând accesul la ele sau 
permiţând repararea pe cale naturală. 
Dacă statele membre aleg una dintre 
aceste opţiuni, ele monitorizează riscul 
pentru sănătatea umană şi pentru 
mediu.

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.

Amendamentul 73
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 sau asigură reabilitarea acelor
situri 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. 

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.

Amendamentul 74
Articolul 13 alineatul (3a) (nou)

(3a) Strategia sau strategiile de reabilitare 
se aplică şi se fac publice în termen de opt 
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ani de la [data transpunerii]. Acestea sunt 
revizuite cel puţin o dată la cinci ani.

Justification

Article 13 is partly merged with article 14.

Amendamentul 75
Articolul 14

Articolul 14 eliminat
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.

Justification

Article 14 is partly merged with article 13 and can therefore be deleted.

Amendamentul 76
Articolul 16 alineatul (1) litera (-a) (nouă)

(-a) codul voluntar de bune practici, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (1b);
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Amendamentul 77
Articolul 16 alineatul (1) litera (b)

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

(b) zonele prioritare identificate în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1), la 
o scară de 1:250 000, şi solurile valoroase 
identificate în conformitate cu articolul 4 
alineatul (1a);

Amendamentul 78
Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

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

(c) metodologia utilizată pentru 
identificarea zonelor prioritare în 
conformitate cu articolul 5a alineatul (2) şi 
pentru identificarea solurilor valoroase, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul 
(1a);

Amendamentul 79
Articolul 16 alineatul (1) litera (da) (nouă)

(da) politicile şi măsurile luate în 
domeniul agriculturii în conformitate cu 
articolul 8a, inclusiv standardele de 
calitate pentru compost;

Amendamentul 80
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 identificare şi localizare a 
siturilor în conformitate cu articolul 11 
alineatul (2); 

Amendamentul 81
Articolul 16 alineatul (1) litera (f)

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

(f) strategia sau strategiile naţionale de 
reabilitare adoptate în conformitate cu 
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articolul 13;

Amendamentul 82
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:

(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 
pentru siturile poluate aflate în uz sau în 
curs de a fi dezvoltate;
(g) informaţiile ştiinţifice privind protecţia 
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solului din, inter alia, cel de-al Şaptelea 
program-cadru şi programele ulterioare.

Justification

The platform for the exchange of information should get a broader and more central role than 
in the Commission proposal.

Amendamentul 83
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.

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

(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.

Justification

The role of the platform for the exchange of information has been extended. Given the 
character of this directive it is preferable to coordinate through exchange of information 
instead of through the comitology procedure.
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Amendamentul 84
Anexa -I (nouă)

ANEXA -I
Elemente care pot apărea în codurile de 

bune practici pentru protejarea sau 
ameliorarea solului

Codurile de bune practici privind 
diversele activităţi de utilizare a solului 
menţionate la articolul 4 pot conţine 
următoarele elemente:
1. o descriere a impactului preconizat 
asupra funcţiilor solului (este necesară 
doar tratarea acelor funcţii ale solului 
care ar putea fi grav afectate);
2. tehnici, metode şi practici de gestionare 
a solului care pot reduce la minimum 
perturbările funcţiilor solului şi care 
permit în acelaşi timp utilizarea durabilă 
a solului;
3. o listă a surselor de informaţii şi a 
autorităţilor competente care pot sfătui 
utilizatorul de terenuri cu privire la 
modalităţile de utilizare a solului cu o 
perturbare minimă acestuia;
4. o listă a legislaţiei naţionale şi 
comunitare privind protecţia solului, 
aplicabilă activităţii specifice;
5. orientări privind metodele de evaluare a 
riscului.

Amendamentul 85
Anexa Ia (nouă)

ANEXA Ia
Măsuri posibile în conformitate cu 

articolul 8
MĂSURI POSIBILE DE COMBATERE 

A EROZIUNII
Transformarea solului arabil în păşuni
Plantarea de garduri vii, de pâlcuri de 
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copaci şi împădurirea 
Restricţionarea activităţilor de construcţie 
în cazul siturilor foarte vulnerabile
Culturi/rotaţii adecvate de culturi şi 
culturi succesive secundare şi 
intermediare
Dispersarea de compost
Cultivarea redusă a pământului
Mulcirea
Utilizarea unei strat vegetal pe timp de 
iarnă, de zone de protecţie şi de garduri 
vii
Utilizarea adecvată a utilajelor  
Construirea şi întreţinerea teraselor
Prevenirea incendiilor
Restricţionarea practicilor 
necorespunzătoare pe pante
Tehnici de gestionare a zonelor costiere
MĂSURI POSIBILE DE COMBATERE 
A REDUCERII MATERIEI ORGANICE
Transformarea solului arabil în păşuni
Plantarea de copaci
Dispersarea de compost
Restricţionarea activităţilor de construcţie 
în cazul siturilor foarte vulnerabile
Culturi/rotaţii adecvate de culturi şi 
culturi succesive secundare şi 
intermediare
Reintroducerea în sol a reziduurilor de 
recoltă
Cultivarea redusă a pământului
Mulcirea
Evitarea drenării zonelor umede pentru a 
proteja solurile de turbă
MĂSURI POSIBILE DE COMBATERE 

A SALINIZĂRII
Transformarea solului arabil în păşuni
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Culturi/rotaţii adecvate de culturi
Utilizarea unor tehnici şi echipamente de 
irigare adecvate
Utilizarea de apă de calitate 
corespunzătoare
Drenarea adecvată a terenurilor irigate
Utilizarea de îngrăşăminte organice (de 
exemplu compost, gunoi de grajd) 
Spălarea solului
MĂSURI POSIBILE DE COMBATERE 

A TASĂRII
Transformarea solului arabil în păşuni
Cultivarea redusă a pământului
Dispersarea de compost
Cultivarea  în condiţii de umiditate optimă 
a solului
Restricţii privind utilizarea excesivă a 
utilajelor grele
Utilizarea pneurilor cu presiune de 
contact redusă şi cu presiune scăzută
Drenarea adecvată 
Densităţi adecvate ale şeptelului şi durata 
adecvată a păşunatului
MĂSURI POSIBILE DE COMBATERE 

A ALUNECĂRILOR DE TEREN
Restricţii privind construcţiile care cresc 
riscurile de alunecări de teren, în special 
pe pantele abrupte
Evitarea despăduririi şi plantarea de 
copaci pentru a reţine solul
Prevenirea abandonării terenurilor
Crearea şi întreţinerea unor elemente de 
peisaj cum ar fi terasele, gardurile vii, 
plantaţiile

Amendamentul 86
ANEXA II
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ANEXA II ANEXA II

Lista activităţilor cu potenţial de poluare 
a solului

Activităţi menţionate la articolul 11 
alineatul (2)

1. Instituţiile în care există sau au existat 
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).

1. Instituţiile în care există sau au existat 
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).

2. Activităţi enumerate în anexa I la 
Directiva 96/61/CE a Consiliului.

2. Activităţi enumerate în anexa I la 
Directiva 96/61/CE a Consiliului.

3. Aeroporturi.
4. Porturi.
5. Foste baze militare.
6. Staţii de benzină. 3. Staţii de benzină.

7. Curăţătorii chimice.
8. Instalaţii miniere care nu intră sub 
incidenţa Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, inclusiv instalaţiile de 
gestionare a deşeurilor din industriile 
extractive, definite în Directiva 
2006/21/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

4. Instalaţii miniere care nu intră sub 
incidenţa Directivei 96/82/CE a 
Consiliului, inclusiv instalaţiile de 
gestionare a deşeurilor din industriile 
extractive, definite în Directiva 
2006/21/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului.

9. Depozite de deşeuri, astfel cum sunt 
definite în Directiva 1999/31/CE a 
Consiliului.

5. Depozite de deşeuri, astfel cum sunt 
definite în Directiva 1999/31/CE a 
Consiliului.

10. Instalaţii de tratare a apei reziduale. 6. Instalaţii de tratare a apei reziduale.

11. Conducte pentru transportul 
substanţelor periculoase.

7. Conducte pentru transportul substanţelor 
periculoase.

7a. Alte situri unde se manipulează şi se 
depozitează sau unde s-au manipulat şi s-
au depozitat substanţe periculoase, 
inclusiv aeroporturi, porturi, foste zone 
militare şi curăţătorii chimice.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The need for a Framework Directive for Soil Protection

Before clarifying the content of the draft report it is important to explain why the soil should 
be protected and why a framework directive would be the right instrument:

− Soil is a non-renewable resource. In a world with an increasing population the demand for 
food and water will grow. Agriculture will need to produce more food and will require 
more water. Protection of the soil is essential to safeguard food production and sufficient 
and clean water for future generations;

− Soil is a platform for many important functions. It is a platform for human activities, 
including cities and infrastructure, but also for nature and valuable landscapes. Protection 
of the soil is crucial for preserving our cultural heritage and natural resources;

− Soil protection is strongly related to mitigating and adaptating to climate change. Changes 
in soil use can result in increased carbon sequestration or in increased greenhouse gas 
emissions. At the same time, climate change will have severe impacts on soil in terms of 
water scarcity, droughts and floods;

− Soil protection prevents the decline of organic matter, which is crucial for the fertility of 
the soil, for food production and for combating erosion, desertification and climate 
change;

− Protection of the soil ensures that human activities can take place in a safe and healthy 
environment. Polluted sites need to be identified and the risks to human health and the 
environment assessed;

− Sealing is an irreversible process that needs to be addressed. Proper access to green areas 
in cities, characteristic landscapes, coastal areas, historical sites need to be preserved.
Increased flood risks need to be prevented;

− Land transactions in a transparent common market require adequate information on the 
quality of the soil. Therefore polluted sites need to be identified in a register under the 
responsibility of Member States;

− Exchange of information and coordination on best practices of soil protection, based on 
the latest scientific knowledge, can improve protection of the soil in Member States;

− A flexible framework directive that recognises the subsidiarity principle is the best 
instrument to encourage Member States to preserve their soils. A more prescriptive 
instrument, such as a regulation, would not recognise the different national circumstances 
and the different approaches towards soil protection. A non-binding instrument would not 
result in the minimum protection that is needed in all Member States and would not 
prevent the distortion of competition caused by different national policies.
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The philosophy of the draft report

The draft report has completely changed the Commission proposal. The draft report contains 
many both conceptual and technical amendments, based on a different philosophy:

− The report includes on the one hand common objectives for protection of the soil related 
to soil degradation processes and to information on polluted soils, but at the same time it 
respects the subsidiarity principle to the utmost. Member States have to define their own 
measures, and set up their own strategies and identification systems, based on their own 
methodologies.

− In legislative terms this means that the report has been adjusted so that it corresponds 
more closely to Article 249 of the Treaty which makes the distinction between common 
objectives and the instruments used to realise those objectives. Article 249 clearly states 
that a directive shall be binding, as to the result to be achieved, but shall leave to the 
national authorities the choice of form and methods.

The content of the draft report

This different philosophy resulted in several amendments. The most important changes are:

− The common objectives of the directive have been better clarified. Some objectives have 
been added or further elaborated (valuable soils, geogenically contaminated soils, the need 
for an integrated approach to the provisions in existing directives, the integration of the 
soil's function to act as a carbon pool in future soil policies). At the same time the draft 
report provides more flexibility for Member States.

− The draft report enhances the role of exchange of information and coordination through 
the platform established under Article 17. It reduces the role of the more binding 
Comitology procedure.

− The principle of subsidiarity has been amplified and guaranteed to the point of affirming 
that Member States who already have laws covering these objectives do not have to revise 
the laws.  This is to pre-empt the complaints of some states who already have laws in 
place for contaminated soil and cataloguing and who are concerned about having to make 
many changes.

− The general tone of the report has been changed from having a negative character to 
having a positive one:

− The term "risk area" has been replaced with the term "priority area."  In this way 
negative labelling of soil that is at risk is avoided.

− The concept of "valuable soil" has been introduced so that those Member States 
that so choose may use it as a legal basis for their protection policies. Many 
Member States such as Germany, the U.K. and France have similar legislation in 
place and the idea would be to extend this practice to other countries.
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− With respect to agriculture, Amendment 57 ensures that the compliance with eco 
conditionality has to be decided at Member State level. Amendment 54 states that the 
directive should not overlap with existing legislation. Member States should build upon 
the obligations, plans and programmes that are already set up.

− Also for the contamination part, the overall philosophy is that the framework directive 
should ensure that Member States will protect their soils by providing objectives (the 
setting up of an identification system, based on a risk assessment taking into account the 
concentrations and the level of exposure, the information to be provided to buyers in the 
event of a land transaction, the establishment of remediation strategies), but that it should 
leave it to Member States to decide how to do this. The directive should not result in any 
unnecessary additional administrative burden.

− The draft report contains a requirement to report to the Commission on the priority areas, 
because these are larger areas, with possible consequences on a larger scale that are 
relevant for international issues such as climate change, desertification and biodiversity.
For polluted sites this is not the case. Only Member States need to know where the sites 
are and ensure that in the event of land transactions potential buyers are informed. It is left 
to the Member States to decide whether they want a single national remediation strategy 
or remediation strategies at lower administrative levels.

− Instead of stating that Member States shall take measures, the directive provides that they 
shall ensure that measures are taken. This way they can also delegate for example to 
regional or local authorities (Article 9).

− A distinction has been made between "polluted" sites (the contamination is caused by 
man) and "geogenically contaminated soils" (the contamination is caused by geogenic 
sources, such as parent material and volcanic material). For geogenically contaminated 
soils the draft report merely requires Member States to give special attention to these soils 
and to evaluate them in terms of their risks to human health and the environment 
(amendment 67).

− Annex II has been redrafted. It no longer stigmatises airports, ports, former military sites 
and dry cleaners. Instead it establishes more of a link with the handling and storage of 
dangerous substances.
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