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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 2

(2) Η υποβάθμιση ή η βελτίωση του 
εδάφους έχει μεγάλη επίδραση σε άλλους 
τομείς κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως η 
προστασία των επιφανειακών και των 
υπογείων υδάτων, η υγεία του ανθρώπου, η 
αλλαγή του κλίματος, η προστασία της 
φύσης και της βιοποικιλότητας και η 
ασφάλεια των τροφίμων.

(2) Η υποβάθμιση ή η βελτίωση του 
εδάφους έχει μεγάλη επίδραση σε άλλους 
τομείς κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως η 
ποιότητα των επιφανειακών και των 
υπογείων υδάτων, η υγεία και η ζωή του 
ανθρώπου, η αλλαγή του κλίματος, η 
υποβάθμιση ή η προστασία της φύσης και 
της βιοποικιλότητας και η ασφάλεια των 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η συμπερίληψη της ανθρώπινης ζωής για τις επιπτώσεις που έχει η διαδικασία
υποβάθμισης του εδάφους στην κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 9

(9) Χρειάζεται κοινό πλαίσιο για να 
συνδεθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
προστασίας των εδαφών και της αειφόρου 
χρήσης τους, στην καταπολέμηση των 
φαινομένων διασυνοριακής υποβάθμισης 
του εδάφους, στην προστασία των υδάτινων 
και των χερσαίων οικοσυστημάτων και στον 
αποκλεισμό της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 

(9) Χρειάζεται κοινό πλαίσιο για να 
συνδεθούν οι προσπάθειες των κρατών 
μελών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της 
προστασίας των εδαφών και της αειφόρου 
χρήσης τους, στην καταπολέμηση των 
φαινομένων διασυνοριακής υποβάθμισης 
του εδάφους, στην προστασία των υδάτινων 
και των χερσαίων οικοσυστημάτων και στον 
αποκλεισμό της στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των οικονομικών 
παραγόντων. Ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο θα 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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παραγόντων. έπρεπε να εγκριθεί βάσει ολοκληρωμένης 
μελέτης για την κατάσταση του εδάφους 
και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί στα 
κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα για την κατάσταση του εδάφους και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί σε εθνικό επίπεδο
θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί προσεκτικά προτού τεθεί σε ισχύ το κοινοτικό πλαίσιο οδηγιών.

Τροπολογία 3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 10

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης 
που πρόκειται να αναληφθεί – δηλ. η 
θέσπιση κοινού πλαισίου για την προστασία 
του εδάφους –είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, επομένως, μπορούν να επιδιωχθούν 
αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, 
λόγω της κλίμακας του προβλήματος και 
των συνεπειών του για άλλα κοινοτικά 
νομοθετήματα, τα οποία αφορούν την 
προστασία της φύσης και των υδάτων, την 
ασφάλεια των τροφίμων, την αλλαγή του 
κλίματος, τη γεωργία και τομείς κοινού 
συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας 
του ανθρώπου, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου.

(10) Δεδομένου ότι οι στόχοι της δράσης 
που πρόκειται να αναληφθεί – δηλ. η 
θέσπιση κοινού πλαισίου για την προστασία 
του εδάφους –είναι αδύνατον να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και, επομένως, μπορούν να επιδιωχθούν 
αποτελεσματικότερα σε κοινοτικό επίπεδο, 
λόγω της κλίμακας του προβλήματος και 
των συνεπειών του για άλλα κοινοτικά 
νομοθετήματα, τα οποία αφορούν την 
προστασία της φύσης και των υδάτων, την 
ασφάλεια των τροφίμων, την αλλαγή του 
κλίματος, τη γεωργία και τομείς κοινού 
συμφέροντος, όπως η προστασία της υγείας 
του ανθρώπου, η Κοινότητα δύναται να 
θεσπίσει μέτρα μόνο σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται 
στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του 
συγκεκριμένου στόχου.

Αιτιολόγηση

Οι έκδηλα προφανείς περιφερειακές διαφορές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του εδάφους και 
τον βαθμό στον οποίο ασκείται πίεση στο έδαφος ή το τελευταίο απειλείται, καθώς και σε σχέση 
με τη λήψη μέτρων σε περιφερειακό επίπεδο, καθιστά επιτακτική την εφαρμογή της αρχής της 
επικουρικότητας.

Τροπολογία 4
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Α (νέα)
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(11a) Η γεωργία ανέκαθεν συνέβαλλε 
θετικά στη διατήρηση της δομής του 
εδάφους και των χαρακτηριστικών του και 
είναι απαραίτητος μηχανισμός για τη 
διατήρηση της οργανικής ποιότητας του 
εδάφους και τη συμβολή στη διατήρηση 
της βλάστησης και την αποφυγή της 
απερήμωσης.

Τροπολογία 5
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 11 Β (νέα)

Προκειμένου να αποφευχθεί η αύξηση του
οικονομικού άχθους των γεωργών, να
προστατευθεί η δραστηριότητα της
γεωργίας και να αποφευχθεί κάθε
επικάλυψη της παρούσας οδηγίας με
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, και 
δεδομένης της αρχής της επικουρικότητας, 
καθώς και των προσπαθειών που 
απαιτούνται στην εφαρμογή των 
οικολογικών πόρων, κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να αποφασίζει την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας λαμβάνοντας υπόψη το 
κλίμα, τη γεωργία και τα χαρακτηριστικά 
του εδάφους του.

Τροπολογία 6
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 12 Α (νέα)

(12a) Η γονιμότητα του εδάφους αποτελεί 
τη βάση της ζωής. Στόχος κάθε γεωργικής 
δραστηριότητας πρέπει να είναι η 
διατήρηση και βελτίωση της γονιμότητας 
αυτής.

Αιτιολόγηση

Το έδαφος, ως βάση της ανθρώπινης ζωής, είναι ένα αξιόλογο οικοσύστημα που πρέπει να 
προστατευθεί

Τροπολογία 7
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 13
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(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους, λόγου 
χάριν με την αποκατάσταση 
εγκαταλελειμμένων ρυπασμένων περιοχών, 
ώστε να αναχαιτιστεί η μείωση των 
αναξιοποίητων περιοχών. Στις περιπτώσεις 
σφράγισης, τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών και 
στραγγίσεων που επιτρέπουν τη διατήρηση 
όσο το δυνατόν περισσότερων εδαφικών 
λειτουργιών.

(13) Η σφράγιση του εδάφους εντείνεται 
σημαντικά στην Κοινότητα ως επακόλουθο 
της επέκτασης των πόλεων και της 
αυξανόμενης ζήτησης γης σε πολλούς τομείς 
της οικονομίας, γεγονός που απαιτεί την 
πληρέστερη τήρηση των αρχών της 
αειφορίας στη χρήση του εδάφους. 
Χρειάζονται κατάλληλα μέτρα για να 
περιοριστεί η σφράγιση του εδάφους. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της 
εξαφάνισης των χώρων πρασίνου βάσει 
των αρχών που καθορίζονται στην 
Προοπτική Χωροταξικής Ανάπτυξης, με 
στόχο τη διατήρηση της ποιότητας του 
εδάφους και των σημερινών και 
μελλοντικών λειτουργιών του. Πάντως, 
στις περιπτώσεις σφράγισης, τα κράτη μέλη 
πρέπει να επιβάλλουν τεχνικές κατασκευών 
και στραγγίσεων που επιτρέπουν τη 
διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων 
εδαφικών λειτουργιών.

Τροπολογία 8
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 19

(19) Η παρούσα οδηγία πρέπει, αφενός να 
συμβάλει στην ανάσχεση της απερήμωσης, 
η οποία οφείλεται σε συντρέχουσες
διεργασίες υποβάθμισης, και της απώλειας 
εδαφικής βιοποικιλότητας και, αφετέρου, να 
ενισχύσει τη συνεργασία στην εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης και της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, 
των οποίων η Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, θα διευκολύνει δε την 
εφαρμογή αυτών των διεθνών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

(19) Η παρούσα οδηγία πρέπει, αφενός να 
συμβάλει στην καταπολέμηση της 
απερήμωσης, η οποία οφείλεται τόσο σε 
φυσικές όσο και σε ανθρωπογενείς
διεργασίες υποβάθμισης, και της απώλειας 
εδαφικής βιοποικιλότητας και, αφετέρου, να 
ενισχύσει τη συνεργασία στην εφαρμογή της 
σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την 
καταπολέμηση της απερήμωσης και της 
σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα, 
των οποίων η Κοινότητα είναι 
συμβαλλόμενο μέρος, θα διευκολύνει δε την 
εφαρμογή αυτών των διεθνών 
περιβαλλοντικών συμφωνιών.

Τροπολογία 9
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 1. Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για την 
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προστασία του εδάφους και τη διατήρηση 
της ικανότητάς του να επιτελεί καθεμία από
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

προστασία του εδάφους ως μη 
ανανεώσιμης πηγής και ως στήριξης των 
διεργασιών της ζωής, καθώς και τη 
διατήρηση της ικανότητάς του ως βάσης για 
τις ακόλουθες περιβαλλοντικές, 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες:

Τροπολογία 10
ΑΡΘΡΟ 4 Α (νέο)

Άρθρο 4a
Κάθε κράτος μέλος, ανάλογα με το κλίμα
του, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και
τη γεωργία, καθώς και τις βέλτιστες 
γεωργικές του πρακτικές, αποφασίζει για 
την οικεία γεωργική πολιτική του σε σχέση 
με το έδαφος.

Τροπολογία 11
ΑΡΘΡΟ 4 Β (νέο)

Άρθρο 4β
Η Επιτροπή προωθεί τη χρήση ορισμένων
προϊόντων που συμβάλουν τα μέγιστα στη
διατήρηση και αύξηση του οργανικού 
υλικού των εδαφών, καθώς και στην 
πρόληψη της απερήμωσης. Τα κράτη μέλη
προωθούν επίσης τη χρήση οικολογικών 
λιπασμάτων και οργανικών καταλοίπων 
που ενισχύουν τη γονιμότητα και τη 
βιολογική δραστηριότητα του εδάφους.

Τροπολογία 12
ΑΡΘΡΟ 6, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΕΔΑΦΙΟ 2 Α (νέο)

Στην περίπτωση που τούτο κρίνεται
αναγκαίο, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τις
περιοχές πειραματισμού στις οποίες
εφαρμόζουν και επιβεβαιώνουν τις 
διαδικασίες ελέγχου τέτοιων διεργασιών
υποβάθμισης, περιλαμβανομένης της 
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απώλειας της βιοποικιλότητας και των 
διεργασιών που μπορούν να οδηγήσουν 
στην απερήμωση.

Τροπολογία 13
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

1. Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου, τα κατάλληλα 
μέτρα για την επίτευξη των στόχων αυτών, 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 
συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση των 
ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που πρόκειται 
να διατεθούν για τη χρηματοδότησή τους.

1.Για τη διατήρηση των αναφερόμενων στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 λειτουργιών του 
εδάφους, τα κράτη μέλη καταρτίζουν στο 
ενδεδειγμένο επίπεδο, για κάθε περιοχή 
κινδύνου που έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 6, πρόγραμμα μέτρων το οποίο 
περιλαμβάνει, τουλάχιστον, στόχους 
περιορισμού του κινδύνου 
(περιλαμβανομένων των μέτρων 
προληπτικής προστασίας) και κατά το 
δυνατόν, στόχους αποκατάστασης, τα 
κατάλληλα μέτρα για την επίτευξη των 
στόχων αυτών, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής 
των συγκεκριμένων μέτρων και εκτίμηση 
των ιδιωτικών ή δημόσιων πόρων που 
πρόκειται να διατεθούν για τη 
χρηματοδότησή τους.

Τροπολογία 14
ΑΡΘΡΟ 8, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΕΔΑΦΙΟ 1

Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων

Κατά την κατάρτιση και αναθεώρηση του 
προγράμματος μέτρων σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη αποδίδουν τη 
δέουσα σημασία στον κοινωνικό και 
οικονομικό αντίκτυπο των προβλεπόμενων 
μέτρων Τα προγράμματα μέτρων μπορεί να 
βασίζονται στα μέτρα που έχουν ήδη 
εφαρμοσθεί σε εθνικό και κοινοτικό 
επίπεδα, όπως εκείνα σχετικά με την κοινή 
γεωργική πολιτική, χωρίς να θίγουν τα 
μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Αιτιολόγηση

Η συμβατότητα με τα προγράμματα μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί πρέπει να διασφαλίζεται. 
Τα μέτρα ιδιαίτερα που προβλέπονται στην οδηγία αυτή δεν πρέπει να παρεμβαίνουν
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υπερβολικά στα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί αναφορικά με την μεταρρυθμισμένη ΚΠΓ
αλλά θα πρέπει να διορθώνουν τις ελλείψεις που άφησε η νομοθεσία αυτή με στόχο την 
προστασία όλων των εδαφών από όλες τις διεργασίες υποβάθμισης, εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη 
χρήση του εδάφους.
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