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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. .../2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις στατιστικές των αποβλήτων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 285,

τις προτάσεις της Επιτροπής  1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 87 της 29.3.1999, σ. 22 και ΕΕ C 180Ε της 26.6.2001, σ. 202.
2 ΕΕ C 329 της 17.11.1999, σ. 17.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Σεπτεµβρίου 2001 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ......... (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της .................. (δεν
δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Απαιτούνται από την Κοινότητα συστηµατικές κοινοτικές στατιστικές για την παραγωγή και

τη διαχείριση αποβλήτων από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, για την παρακολούθηση της

εφαρµογής της πολιτικής των αποβλήτων.  Με τον τρόπο αυτόν, δηµιουργείται η βάση για

την παρακολούθηση της τήρησης των αρχών της µεγιστοποίησης της ανάκτησης και της

ασφαλούς διάθεσης. Aπαιτούνται ακόµη ωστόσο στατιστικά µέσα για την αξιολόγηση της

τήρησης της αρχής της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων και για τη σύνδεση των στοιχείων

παραγωγής αποβλήτων µε τις παγκόσµιες, εθνικές και περιφερειακές απογραφές χρήσεως

πόρων.

(2) Είναι ανάγκη να καθορισθούν οι όροι για την περιγραφή των αποβλήτων και τη διαχείριση

αποβλήτων, προκειµένου να επιτευχθούν συγκρίσιµα στατιστικά αποτελέσµατα όσον αφορά

τα απόβλητα.

(3) Η κοινοτική πολιτική των αποβλήτων έχει οδηγήσει στην θέσπιση ενός συνόλου αρχών που

πρέπει να ακολουθούνται από τις µονάδες παραγωγής αποβλήτων και κατά τη διαχείριση των

αποβλήτων.  Αυτό απαιτεί παρακολούθηση των αποβλήτων στα διάφορα σηµεία της ροής

αποβλήτων, δηλ. παραγωγή, συλλογή, ανάκτηση και διάθεση.

(4) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συµβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 1997, σχετικά µε

τις κοινοτικές στατιστικές1, αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για τις διατάξεις του παρόντος

κανονισµού.

(5) Για να εξασφαλισθούν συγκρίσιµα αποτελέσµατα, οι στατιστικές που αφορούν τα απόβλητα

θα πρέπει να καταρτίζονται σύµφωνα µε την καθορισµένη ταξινόµηση σε κατηγορίες, στην

κατάλληλη µορφή και εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος από το τέλος του έτους

αναφοράς.

                                                
1 EE L 52 της 22.2.1997, σ. 1.
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(6) ∆εδοµένου ότι ο στόχος του προτεινόµενου µέτρου, δηλαδή η θέσπιση ενός πλαισίου σχετικά

µε την κατάρτιση κοινοτικών στατιστικών για τη δηµιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση

των αποβλήτων, δεν µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη, λόγω της ανάγκης να

καθορισθούν οι όροι της περιγραφής των αποβλήτων και της διαχείρισης αποβλήτων

προκειµένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα των στατιστικών που παρέχουν τα κράτη

µέλη, και συνεπώς µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί

να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5

της συνθήκης.  Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω

άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου

του προτεινόµενου µέτρου.

(7) Τα επιµέρους κράτη µέλη µπορεί να χρειαστούν µια µεταβατική περίοδο για την κατάρτιση

των στατιστικών τους όσον αφορά τα απόβλητα για τις οικονοµικές δραστηριότητες NACE

Αναθ. 1, όπως θεσπίσθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου 1,για τις

οποίες το εθνικό τους στατιστικό σύστηµα απαιτεί µείζονες προσαρµογές.

(8) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999,

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2.

(9) Η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής Στατιστικού Προγράµµατος,

ΕΞΕ∆ΩΣAN ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

1. O στόχος του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση ενός πλαισίου για την κατάρτιση

κοινοτικών στατιστικών για τη δηµιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων.

                                                
1 ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1. Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 29/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 3).
2 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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2. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή, στο πλαίσιο των αντίστοιχων τοµέων αρµοδιότητάς τους,

καταρτίζουν κοινοτικές στατιστικές για τη δηµιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των

αποβλήτων, πλην των ραδιενεργών αποβλήτων, τα οποία καλύπτονται ήδη από άλλες νοµοθετικές

πράξεις.

3. Οι στατιστικές καλύπτουν τους ακόλουθους τοµείς:

(α) ∆ηµιουργία αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι,

(β) Ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ.

4. Κατά την κατάρτιση των στατιστικών, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή τηρούν την στατιστική

ονοµατολογία µε βάση κυρίως τις ουσίες, η οποία παρατίθεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

5. Με τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα ισοδυναµίας

µεταξύ της στατιστικής ονοµατολογίας του Παραρτήµατος ΙΙΙ και του καταλόγου αποβλήτων της

απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής.1

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς και στα πλαίσια του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως :

(α) «Απόβλητο» : νοείται κάθε ουσία ή αντικείµενο όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σηµείο (α) της

οδηγίας 75/442/EΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών

αποβλήτων2.

                                                
1 ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3.  Απόφαση που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

2001/573/ΕΚ (ΕΕ L 203 της 28.7.2001, σ. 18).
2 ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39.  Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση

96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).
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(β) «Χωριστά συλλεγόµενα κλάσµατα αποβλήτων» : τα οικιακά και παρόµοια απόβλητα που

συλλέγονται επιλεκτικά σε οµοιογενή κλάσµατα από δηµόσιες υπηρεσίες, µη κερδοσκοπικές

οργανώσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρουν στο χώρο της οργανωµένης συλλογής

αποβλήτων.

(γ) «Ανακύκλωση» έχει την ίδια έννοια, όπως στον ορισµό του άρθρου 3 παράγραφος 7 της

οδηγίας 94/62/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου

1994, για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας 1.

(δ) «Ανάκτηση» : κάθε διαδικασία από τις προβλεπόµενες στο Παράρτηµα II.B της οδηγίας

75/442/EΟΚ.

(ε) «∆ιάθεση» : κάθε διαδικασία από τις προβλεπόµενες στο Παράρτηµα II.A της οδηγίας

75/442/EΟΚ.

(στ) «Εγκατάσταση ανάκτησης ή διάθεσης» : η εγκατάσταση για την οποία απαιτείται άδεια ή

εγγραφή σε µητρώο δυνάµει των άρθρων 9, 10 ή 11 της οδηγίας 75/442/ΕΚ.

(ζ) «Επικίνδυνα απόβλητα» : όλα τα απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 της

οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα

απόβλητα 2.

(η) «Μη επικίνδυνα απόβλητα» : τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από το σηµείο (ζ).

(θ) «Αποτέφρωση» : η θερµική επεξεργασία των αποβλήτων σε µονάδα αποτέφρωσης, όπως

αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4, ή σε µονάδα συναποτέφρωσης, όπως αυτή ορίζεται

στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 4ης ∆εκεµβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων 3.

                                                
1 ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 10.
2 EE L 377 της 31.12.1991, σ. 20.  Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/ΕΚ (ΕΕ

L 168 της 2.7.1994, σ. 28).
3 ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.
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(ι) «Χώρος υγειονοµικής ταφής» : κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων όπως ορίζεται στο άρθρο 2
σηµείο (ζ) της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί
υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων 1.

(ια) «∆υναµικό των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων» : το µέγιστο δυναµικό
αποτέφρωσης αποβλήτων σε τόνους ετησίως ή σε gigajoules.

(ιβ) «∆υναµικό των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης αποβλήτων» : το µέγιστο ετήσιο δυναµικό
ανακύκλωσης αποβλήτων σε τόνους.

(ιγ) «Χωρητικότητα των εγκαταστάσεων ταφής αποβλήτων» : η αποµένουσα χωρητικότητα (στο
τέλος του έτους αναφοράς των δεδοµένων) της εγκατάστασης υγειονοµικής ταφής για τη
διάθεση αποβλήτων στο µέλλον η οποία µετράται σε κυβικά µέτρα.

(ιδ) «∆υναµικό άλλων εγκαταστάσεων διάθεσης» : το δυναµικό της εγκατάστασης για τη διάθεση
αποβλήτων η οποία µετράται σε τόνους ανά έτος.

Άρθρο 3
Συλλογή δεδοµένων

1. Τα κράτη µέλη, εφόσον συµµορφούνται µε τους όρους ποιότητας και ακρίβειας που θα
καθορισθούν µε την διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2, αποκτούν τα απαραίτητα δεδοµένα
για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών που παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ µέσω,
είτε:

- ερευνών,

- διοικητικών ή άλλων πηγών, όπως οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων δυνάµει της
κοινοτικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων,

- διαδικασιών στατιστικής εκτίµησης βάσει δειγµάτων ή εκτιµητών που σχετίζονται µε τα
απόβλητα, είτε

                                                
1 ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1.
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- συνδυασµού αυτών των µέσων.

Προκειµένου να µειωθούν οι υποχρεώσεις παροχής απαντήσεων, οι εθνικές αρχές και η Επιτροπή

έχουν πρόσβαση σε διοικητικές πηγές δεδοµένων, υπό τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις που

καθορίζονται από κάθε κράτος µέλος και από την Επιτροπή στους αντίστοιχους τοµείς

αρµοδιότητάς τους.

2. Προκειµένου να µειωθεί η διοικητική επιβάρυνση των µικρών επιχειρήσεων, όσες

απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζόµενους εξαιρούνται από τις έρευνες εκτός εάν συµµετέχουν

σηµαντικά στη δηµιουργία αποβλήτων.

3. Τα κράτη µέλη καταρτίζουν τα στατιστικά αποτελέσµατα σύµφωνα µε την ταξινόµηση σε

κατηγορίες που ορίζεται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

4. Η εξαίρεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να είναι συνεπής µε τους στόχους

κάλυψης και ποιότητας που αναφέρονται στο Τµήµα 7 παράγραφος 1 των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ.

5. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τα αποτελέσµατα, συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών

δεδοµένων, στην Eurostat σε κατάλληλη µορφή και εντός καθορισµένου χρονικού διαστήµατος από

το τέλος της οικείας περιόδου αναφοράς, όπως ορίζεται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ.

6. Η επεξεργασία των εµπιστευτικών δεδοµένων και η διαβίβασή τους όπως προβλέπεται στην

παράγραφο 5, εκτελείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τον

εµπιστευτικό χαρακτήρα των στατιστικών.
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Άρθρο 4

Μεταβατική περίοδος

1. Κατά τη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη από την έναρξη

ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή µπορεί, µετά από αίτηση κράτους µέλους και µε τη

διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, να χορηγεί παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του

Τµήµατος 5 των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ, για την υποβολή των αποτελεσµάτων που αφορούν το

Τµήµα 8, σηµείο 1.1, στοιχεία 13 έως 17 του Παραρτήµατος Ι και το Τµήµα 8, σηµείο 2 του

Παραρτήµατος ΙΙ.

2. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 µπορούν να χορηγούνται σε επιµέρους

κράτη µέλη µόνο για τα δεδοµένα του πρώτου έτους αναφοράς.

Άρθρο 5

Εισαγωγή και εξαγωγή αποβλήτων

1. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα πιλοτικών µελετών για την εισαγωγή και την εξαγωγή

αποβλήτων το οποίο θα εκτελεστεί εθελοντικά από τα κράτη µέλη. Οι πιλοτικές µελέτες

αποσκοπούν στην αξιολόγηση της σηµασίας και του εφικτού της λήψης δεδοµένων, και στην

εκτίµηση του κόστους και των ωφεληµάτων από τη συλλογή των δεδοµένων, καθώς και της

επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.

2. Το πρόγραµµα πιλοτικών µελετών της Επιτροπής είναι συνεπές µε το περιεχόµενο των

Παραρτηµάτων I και II, ιδίως µε τις πτυχές που σχετίζονται µε το πεδίο εφαρµογής και την κάλυψη

αποβλήτων, τις κατηγορίες αποβλήτων προς ταξινόµηση, τα έτη αναφοράς και τη συχνότητα,

λαµβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ)

αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, σχετικά µε την παρακολούθηση και τον

έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και

έξοδό τους 1.

                                                
1 ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1.  Κανονισµός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό

(ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).
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3. Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί µέχρι 100% των εξόδων εκτέλεσης των πιλοτικών µελετών.

4. Με βάση τα συµπεράσµατα των πιλοτικών µελετών, η Επιτροπή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για τις δυνατότητες κατάρτισης στατιστικών σχετικά µε τις

δραστηριότητες και τα χαρακτηριστικά που καλύπτουν οι πιλοτικές µελέτες για τις εξαγωγές και

εισαγωγές αποβλήτων. Η Επιτροπή θεσπίζει τα απαιτούµενα εκτελεστικά µέτρα µε τη διαδικασία

του άρθρου 7 παράγραφος 2.

5. Οι πιλοτικές µελέτες θα πρέπει να διεξαχθούν εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

Άρθρο 6

Μέτρα εφαρµογής

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, θεσπίζονται µε τη

διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2. Περιλαµβάνουν δε µέτρα:

(α) για την προσαρµογή στις οικονοµικές και τεχνικές εξελίξεις που αφορούν τη συλλογή και την

στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων καθώς και την επεξεργασία και τη διαβίβαση

αποτελεσµάτων,

(β) για την προσαρµογή των προδιαγραφών που παρατίθενται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ,
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(γ) για την κατάρτιση των αποτελεσµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφοι 2, 3 και 4,

λαµβανοµένων υπόψη των οικονοµικών δοµών και των τεχνικών συνθηκών που επικρατούν

σε ένα κράτος µέλος· τα µέτρα αυτά µπορούν να επιτρέπουν σε επιµέρους κράτη µέλη να µην

παρέχουν δεδοµένα για ορισµένα στοιχεία του αναλυτικού καταλόγου, εφόσον αποδεικνύεται

ότι οι επιπτώσεις για την ποιότητα των στατιστικών είναι περιορισµένες. Όποτε χορηγούνται

παρεκκλίσεις, πρέπει να αναφέρεται η συνολική ποσότητα αποβλήτων για κάθε στοιχείο των

τµηµάτων 2(1) και 8(1) του Παραρτήµατος Ι,

(δ) για τον καθορισµό των ορθών κριτηρίων ποιοτικής αξιολόγησης και το περιεχόµενο των

εκθέσεων για την ποιότητα, όπως αναφέρονται στο τµήµα 7 των Παραρτηµάτων I και II,

(ε) για τον καθορισµό της ενδεδειγµένης µορφής για τη διαβίβαση αποτελεσµάτων από τα κράτη

µέλη εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού,

(στ) για την κατάρτιση του καταλόγου για τη χορήγηση µεταβατικών περιόδων και παρεκκλίσεων

στα κράτη µέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4,

(ζ) για την εφαρµογή των αποτελεσµάτων των πιλοτικών µελετών, όπως ορίζεται στο άρθρο 5

παράγραφος 4, Παράρτηµα I Τµήµα 1(2), Παράρτηµα II Τµήµα 2(2) και Παράρτηµα ΙΙ

Τµήµα 8(3).

Άρθρο 7

∆ιαδικασία της επιτροπής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος η οποία συστάθηκε

µε την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόµ του Συµβουλίου 1.

                                                
1 EE L 181 της 28.6.1989, σ. 47.
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2. Όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της

απόφασης 1999/468/EΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/EΚ είναι τρεις

µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει στην επιτροπή, η οποία συστάθηκε µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ, τα

σχέδια µέτρων που σκοπεύει να υποβάλει στην Επιτροπή Στατιστικού Προγράµµατος.

Άρθρο 8

Έκθεση

1. Εντός πενταετίας από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού και στη

συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο

έκθεση σχετικά µε τις στατιστικές που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και,

ειδικότερα, σχετικά µε την ποιότητά τους και τη συνεπαγόµενη επιβάρυνση των επιχειρήσεων.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, εντός διετίας από την

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, πρόταση για την κατάργηση της

υποχρέωσης υποβολής εφόσον υπάρχει επικάλυψη.



5762/1/02 REV 1 LAM/yd 12
DG C II   EL

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή µέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη

Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος

µέλος.

΄Εγινε στο Λουξεµβούργο, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



5762/1/02 REV 1 LAM/yd 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II   EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

∆ηµιουργία αποβλήτων

ΤΜΗΜΑ 1

Καλυπτόµενες δραστηριότητες

1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο κάλυψης

των τίτλων Γ έως Π, της NACE Αναθ. 1. Οι τίτλοι αυτοί καλύπτουν όλες τις οικονοµικές

δραστηριότητες, εκτός από τη γεωργία, τη θήρα, τη δασοκοµία (Α) και την αλιεία (Β), που

δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος παραρτήµατος.

Το παρόν παράρτηµα καλύπτει επίσης :

α) τα απόβλητα που δηµιουργούνται από τα νοικοκυριά,

β) τα απόβλητα που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάκτησης και/ή διάθεσης.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα πιλοτικών µελετών που θα εφαρµοστεί εθελοντικά από τα

κράτη µέλη για να εκτιµήσει αν είναι σκόπιµο να περιληφθούν οι Τίτλοι Α και Β της NACE

Αναθ.1 στον πίνακα καλυπτόµενων δραστηριοτήτων που αναφέρεται στο σηµείο 1. Η

Επιτροπή χρηµατοδοτεί µέχρι το 100% των εξόδων των πιλοτικών αυτών µελετών. Βάσει

των πορισµάτων των πιλοτικών αυτών µελετών, η Επιτροπή θα θεσπίσει τα απαιτούµενα

εκτελεστικά µέτρα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.

ΤΜΗΜΑ 2

Κατηγορίες αποβλήτων

1. Καταρτίζονται στατιστικές για τις ακόλουθες κατηγορίες αποβλήτων :
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 Κατάλογος οµαδοποίησης

 Αριθµός

στοιχείου

 ΕΚΑ-Στατ. / Έκδοση 2  Επικίνδυνα / Μη

επικίνδυνα

απόβλητα

  Κωδικός  Περιγραφή  

 1  01.1  Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες  Μη επικίνδυνα

 2  "  "  Επικίνδυνα

 3  01.2  Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα  Μη επικίνδυνα

 4  "  "  Επικίνδυνα

 5  01.3  Χρησιµοποιηµένα έλαια  Μη επικίνδυνα

 6  "  "  Επικίνδυνα

 7  01.4  Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες  Μη επικίνδυνα

 8  "  "  Επικίνδυνα

 9  02  Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων  Μη επικίνδυνα

 10  "  "  Επικίνδυνα

 11  03.1  Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα  Μη επικίνδυνα

 12  "  "  Επικίνδυνα

 13  03.2  Βιοµηχανικές λυµατολάσπες  Μη επικίνδυνα

 14  "  "  Επικίνδυνα

 15  05  Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και

βιολογικά απόβλητα

 Μη επικίνδυνα

 16  "  "  Επικίνδυνα

 17  06  Απορρίµµατα µετάλλων  Μη επικίνδυνα

 18  "  "  Επικίνδυνα

 19  07.1  Απορρίµµατα γυαλιού  Μη επικίνδυνα

 20  07.2  Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού  Μη επικίνδυνα

 21  07.3  Απορρίµµατα ελαστικού  Μη επικίνδυνα



5762/1/02 REV 1 LAM/yd 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι DG C II   EL

 22  07.4  Απορρίµµατα πλαστικών ουσιών  Μη επικίνδυνα

 23  07.5  Απορρίµµατα ξύλου  Μη επικίνδυνα

 24  07.6  Απορρίµµατα υφαντουργίας  Μη επικίνδυνα

 25  "  "  Επικίνδυνα

 26  08  Απορριπτόµενος εξοπλισµός  Μη επικίνδυνα

 27  "  "  Επικίνδυνα

 28  08.1  Απορριπτόµενα οχήµατα  Μη επικίνδυνα

 29  08.41  Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  Μη επικίνδυνα

 30  "  "  Επικίνδυνα

 31  09  Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα (πλην των ζωικών

υπολειµµάτων από την παρασκευή τροφίµων και

προϊόντων)

 Μη επικίνδυνα

 32  09.11  Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων

και προϊόντων

 Μη επικίνδυνα
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 33  10.1  Οικιακά και παρόµοια απόβλητα  Μη επικίνδυνα

 34  10.2  Μικτά και χύδην υλικά  Μη επικίνδυνα

 35  10.3  Υπολείµµατα διαλογών  Μη επικίνδυνα

 36  11  Κοινές λυµατολάσπες  Μη επικίνδυνα

 37  12.1 +

 12.2 +

 12.3+

  12.5

 Υπολείµµατα ανόργανων ουσιών

 (πλην υπολειµµάτων καύσεων, µολυσµένων

εδαφών και ρυπασµένων λυµατολασπών

βυθοκόρησης)

 Μη επικίνδυνα

 38  "  "  Επικίνδυνα

 39  12.4  Υπολείµµατα καύσεων  Μη επικίνδυνα

 40  "  "  Επικίνδυνα

 41   12.6  Μολυσµένα εδάφη και ρυπώδεις λυµατολάσπες

βυθοκόρησης

 Επικίνδυνα

 42  13  Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή

υαλοποιηµένα απόβλητα

 Μη επικίνδυνα

 43  "  "  Επικίνδυνα
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2. Σύµφωνα µε την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δυνάµει της οδηγίας 94/62/ΕΚ, η Επιτροπή

θα καταρτίσει πρόγραµµα πιλοτικών µελετών που θα διεξαχθούν εθελοντικά από τα κράτη

µέλη προκειµένου να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα να περιληφθούν, στον αναλυτικό κατάλογο

που αναφέρεται στο σηµείο 1, τα απορρίµµατα συσκευασιών (ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 2). Η

Επιτροπή θα χρηµατοδοτήσει µέχρι 100% των εξόδων εκτέλεσης αυτών των πιλοτικών

µελετών. Με βάση τα πορίσµατα των πιλοτικών αυτών µελετών, η Επιτροπή θα θεσπίσει τα

απαραίτητα εκτελεστικά µέτρα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος

κανονισµού.

ΤΜΗΜΑ 3

Χαρακτηριστικά

1. Χαρακτηριστικά των κατηγοριών αποβλήτων :

Για κάθε κατηγορία αποβλήτων που παρατίθεται στο Τµήµα 2 (1), θα καταγράφεται η

ποσότητα των δηµιουργούµενων αποβλήτων.

2. Περιφερειακά χαρακτηριστικά :

Πληθυσµός ή κατοικίες που εξυπηρετούνται από σύστηµα συλλογής µεικτών οικιακών και

παρόµοιων αποβλήτων (επίπεδο NUTS 2).

ΤΜΗΜΑ 4

Μονάδα αναφοράς

1. Η µονάδα αναφοράς που χρησιµοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι οι 1000

τόνοι (συνήθων) νωπών αποβλήτων. Για την κατηγορία των «λασπών», θα πρέπει να

παρέχεται πρόσθετη τιµή για την ξηρή ουσία.

2. Η µονάδα αναφοράς για τα περιφερειακά χαρακτηριστικά είναι το ποσοστό του πληθυσµού ή

των κατοικιών.
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ΤΜΗΜΑ 5

Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα

1. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ηµερολογιακό έτος µετά την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

2. Τα κράτη µέλη θα παρέχουν δεδοµένα για κάθε δεύτερο έτος, έπειτα από το πρώτο έτος

αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 6

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων στην Eurostat

Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται εντός 18 µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 7

Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών

1. Για κάθε στοιχείο που παρατίθεται στο Τµήµα 8 (δραστηριότητες και νοικοκυριά), τα κράτη

µέλη προσδιορίζουν το ποσοστό κατά το οποίο οι καταρτιζόµενες στατιστικές

αντιπροσωπεύουν το σύνολο των αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Η στοιχειώδης

προϋπόθεση για την κάλυψη καθορίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 του

παρόντος κανονισµού.

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ποιοτική έκθεση, αναφέροντας το βαθµό ακρίβειας των

συλλεχθέντων δεδοµένων. Περιγράφονται οι εκτιµήσεις, οµαδοποιήσεις ή εξαιρέσεις και ο

τρόπος µε τον οποίον οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την κατανοµή των κατηγοριών

αποβλήτων οι οποίες παρατίθενται στο Τµήµα 2, σηµείο (1), ανά οικονοµικές δραστηριότητες

και νοικοκυριά, όπως αναφέρεται στο Τµήµα 8.

3. Η Επιτροπή περιλαµβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην

έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού.
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ΤΜΗΜΑ 8

Κατάρτιση των αποτελεσµάτων

1. Τα αποτελέσµατα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο τµήµα 3 σηµείο 1,

καταρτίζονται για :

1.1. τους ακόλουθους τίτλους, τµήµατα, οµάδες και τάξεις της NACE Αναθ. 1 :

 Αριθµός
στοιχείων

 NACE Αναθ.
 1. 1 Κωδικός

 Περιγραφή

 1  Γ  Ορυχεία και λατοµεία
 2  ∆Α  Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνοβιοµηχανία
 3  ∆Β+∆Γ  Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων +

Βιοµηχανία δέρµατος και δερµάτινων ειδών
 4  ∆∆  Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου
 5  ∆Ε  Κατασκευή χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί·

εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες
 6  ∆ΣΤ  Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ), προϊόντων διύλισης πετρελαίου

και πυρηνικών καυσίµων
 7  ∆Ζ+∆Η  Παραγωγή χηµικών ουσιών, χηµικών προϊόντων και

συνθετικών ινών + κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

 8  ∆Θ  Κατασκευή άλλων µη µεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 9  ∆Ι  Παραγωγή βασικών µετάλλων και κατασκευή µεταλλικών

προϊόντων
 10  ∆Κ+∆Λ+∆Μ  Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού µ.α.κ +

Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και οπτικών συσκευών +
Κατασκευή εξοπλισµού µεταφορών

 11  ∆Ν
 Εξαιρουµένου
του 37

 Βιοµηχανίες κατασκευών µ.α.κ.

 12  E  Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού και
ζεστού νερού καθώς και υδροδότηση

 13  ΣΤ  Κατασκευές
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 14  Ζ - Π

 Εξαιρουµένων

των 90 και

51.57

 ∆ραστηριότητες υπηρεσιών :

 Χονδρικό και λιανικό εµπόριο· επισκευή αυτοκίνητων

οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής ή οικιακής

χρήσης + Ξενοδοχεία και εστιατόρια + Μεταφορές,

αποθήκευση και επικοινωνίες + Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί

οργανισµοί + ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και

επιχειρηµατικές δραστηριότητες + ∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα

και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση + Εκπαίδευση + Υγεία

και κοινωνική µέριµνα + Άλλες δραστηριότητες παροχής

υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου ή κοινωνικού και

ατοµικού χαρακτήρα + ∆ραστηριότητες νοικοκυριών

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα

 15  37  Ανακύκλωση

 16  51.57  Χονδρικό εµπόριο απορριµµάτων και υπολειµµάτων

 17  90  ∆ιάθεση λυµάτων και απορριµµάτων, υγιεινή και παρόµοιες

δραστηριότητες

1.2. τα νοικοκυριά:

18 Απόβλητα που δηµιουργούνται από τα νοικοκυριά

2. Για τις οικονοµικές δραστηριότητες, οι στατιστικές µονάδες είναι τοπικές µονάδες ή µονάδες

οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτές καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93

του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για τις στατιστικές µονάδες παρατήρησης και

ανάλυσης του παραγωγικού συστήµατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 1, σύµφωνα µε το

στατιστικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους.

Στην έκθεση ποιότητας, η οποία θα υποβάλλεται δυνάµει του Τµήµατος 7, πρέπει να

περιλαµβάνεται περιγραφή του τρόπου µε τον οποίον η επιλεγόµενη στατιστική µονάδα

επηρεάζει τη κατανοµή των δεδοµένων των οµάδων της NACE-Αναθ. 1.

________________________

                                                
 1 EE L 76 της 30.3.1993, σ. 1.  Κανονισµός που τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης

του 1994.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων

ΤΜΗΜΑ 1
Καλυπτόµενες δραστηριότητες

1. Οι στατιστικές καταρτίζονται για όλες τις εγκαταστάσεις ανάκτησης και διάθεσης που
ασκούν οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Τµήµα 8 σηµείο 2 και οι
οποίες ανήκουν ή αποτελούν µέρος των οικονοµικών δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις
οµαδοποιήσεις της NACE-Αναθ.1 που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα 8, σηµείο 1.1.

2. Οι εγκαταστάσεις των οποίων οι δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων περιορίζονται
στην ανακύκλωση των αποβλήτων στον τόπο όπου παράγονται τα απόβλητα, δεν
καλύπτονται από το παρόν Παράρτηµα.

ΤΜΗΜΑ 2
Κατηγορίες αποβλήτων

Ο κατάλογος των κατηγοριών αποβλήτων για τις οποίες καταρτίζονται οι στατιστικές, σύµφωνα µε
κάθε διαδικασία ανάκτησης ή διάθεσης, όπως αναφέρονται στο Τµήµα 8, παράγραφος 2, έχει ως
εξής :

 Αποτέφρωση
 Αριθµός
στοιχείου

 ΕΚΑ--Στατ. Έκδοση 2  Επικίνδυνα / Μη
επικίνδυνα
απόβλητα

  Κωδικός  Περιγραφή  

 1  01 +
 02 +
 03

 Χηµικά απόβλητα πλην χρησιµοποιηµένων ελαίων
 (Απόβλητα χηµικών ενώσεων + Απόβλητα χηµικών
παρασκευασµάτων + Άλλα χηµικά απόβλητα)

 Μη επικίνδυνα

 2  "  "  Επικίνδυνα
 3  01.3  Χρησιµοποιηµένα έλαια  Μη επικίνδυνα
 4  "  "  Επικίνδυνα
 5  05  Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και

βιολογικά απόβλητα
 Μη επικίνδυνα

 6  "  "  Επικίνδυνα
 7  10.1  Οικιακά και παρόµοια απόβλητα  Μη επικίνδυνα
 8  10.2  Μικτά και χύδην υλικά  Μη επικίνδυνα
 9  10.3  Υπολείµµατα διαλογών  Μη επικίνδυνα
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 10  11  Κοινές λυµατολάσπες  Μη επικίνδυνα

 11  06 +

 07 +

 08 +

 09 +

 12 +

 13

 ́Αλλα απόβλητα

 (Απορρίµµατα µετάλλων + Μη µεταλλικά

απορρίµµατα + Απορριπτόµενος εξοπλισµός +

Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα +  Υπολείµµατα

ανόργανων ουσιών + Στερεοποιηµένα,

σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα απόβλητα)

 Μη επικίνδυνα

 12  "  "  Επικίνδυνα

  Εργασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση

 (πλην ενεργειακής ανάκτησης)

 

 Αριθµός

στοιχείου

 ΕΚΑ--Στατ. Έκδοση 2  Επικίνδυνα / Μη

επικίνδυνα

απόβλητα

  Κωδικός  Περιγραφή  

 1  01.3  Χρησιµοποιηµένα έλαια  Μη επικίνδυνα

 2  "  "  Επικίνδυνα

 3  06  Απορρίµµατα µετάλλων  Μη επικίνδυνα

 4  "  "  Επικίνδυνα

 5  07.1  Απορρίµµατα γυαλιού  Μη επικίνδυνα

 6  07.2  Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού  Μη επικίνδυνα

 7  07.3  Απορρίµµατα ελαστικού  Μη επικίνδυνα

 8  07.4  Απορρίµµατα πλαστικών ουσιών  Μη επικίνδυνα

 9  07.5  Απορρίµµατα ξύλου  Μη επικίνδυνα

 10  07.6  Απορρίµµατα υφαντουργίας  Μη επικίνδυνα

 11  "  "  Επικίνδυνα
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 12  09  Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα

 (πλην των ζωικών υπολειµµάτων από την

παρασκευή τροφίµων και προϊόντων)

 Μη επικίνδυνα

 13  09.11  Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων

και προϊόντων

 Μη επικίνδυνα

 14  12  Υπολείµµατα ανόργανων ουσιών  Μη επικίνδυνα

 15  12  "  Επικίνδυνα

 16  01 +

 02 +

 03 +

 05 +

 08 +

 10 +

 11 +

 13

 ́Aλλα απόβλητα πλην χρησιµοποιηµένων ελαίων

 (Απόβλητα χηµικών ενώσεων + Απόβλητα χηµικών

παρασκευασµάτων + Άλλα χηµικά απόβλητα +

Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και

βιολογικά απόβλητα + Απορριπτόµενος εξοπλισµός

+ Μικτά συνήθη υπολείµµατα + Κοινές

λυµατολάσπες + Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα

ή υαλοποιηµένα απόβλητα)

 Μη επικίνδυνα

 17  "  "  Επικίνδυνα
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 ∆ιάθεση (πλην αποτέφρωσης) :
 Αριθµός
στοιχείου

 ΕΚΑ-Στατ. Έκδοση 2  Επικίνδυνα / Μη
επικίνδυνα
απόβλητα

  Κωδικός  Περιγραφή  

 1  01 + 02
+ 03

 Χηµικά απόβλητα πλην χρησιµοποιηµένων ελαίων
 (Απόβλητα χηµικών ενώσεων + Απόβλητα χηµικών
παρασκευασµάτων + Άλλα χηµικά απόβλητα)

 Μη επικίνδυνα

 2  "  "  Επικίνδυνα
 3  01.3  Χρησιµοποιηµένα έλαια  Μη επικίνδυνα
 4  "  "  Επικίνδυνα
 5  09  Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα

 

 Μη επικίνδυνα

 6  10.1  Οικιακά και παρόµοια απόβλητα  Μη επικίνδυνα
 7  10.2  Μικτά και χύδην υλικά  Μη επικίνδυνα
 8  10.3  Υπολείµµατα διαλογών  Μη επικίνδυνα
 9  11  Κοινές λυµατολάσπες  Μη επικίνδυνα
 10  12  Υπολείµµατα ανόργανων ουσιών  Μη επικίνδυνα
 11  "  "  Επικίνδυνα
 12  05 + 06

+ 07 +
08 + 13

 Aλλα απόβλητα
 (Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και
βιολογικά απόβλητα + Απορρίµµατα µετάλλων +
Μη µεταλλικά απορρίµµατα + Απορριπτόµενος
εξοπλισµός + Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή
υαλοποιηµένα απόβλητα)

 Μη επικίνδυνα

 13  "  "  Επικίνδυνα
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ΤΜΗΜΑ 3

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία για τα οποία καταρτίζονται οι στατιστικές σχετικά µε τις εργασίες

ανάκτησης και διάθεσης, που αναφέρονται στο Τµήµα 8 παράγραφος 2, παρατίθενται στον

κατωτέρω πίνακα.

 Αριθµός και δυναµικό των εργασιών ανάκτησης και διάθεσης ανά περιοχή

Αριθµός στοιχείου  Περιγραφή

1 Αριθµός λειτουργικών εγκαταστάσεων, επίπεδο NUTS 2

2 ∆υναµικό σε µονάδες σύµφωνα µε τις εργασίες, επίπεδο

ΝUTS 2

Υποβληθέντα σε επεξεργασία απόβλητα ανά εργασία ανάκτησης και διάθεσης, συµπερι-

λαµβανοµένων των εισαγωγών

3 Συνολικές ποσότητες υποβληθέντων σε

επεξεργασία αποβλήτων, ανά κατηγορία

οριζόµενη σύµφωνα µε την ακολουθούµενη

εργασία όπως αναφέρονται στο Τµήµα 2, πλην

της ανακύκλωσης αποβλήτων στο χώρο

δηµιουργίας τους, επίπεδο NUTS 1

ΤΜΗΜΑ 4

Μονάδα αναφοράς

Η µονάδα αναφοράς που χρησιµοποιείται για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων είναι οι 1000 τόνοι

(συνήθων) νωπών αποβλήτων. Για την κατηγορία των «λασπών», θα πρέπει να παρέχεται πρόσθετη

τιµή για την ξηρή ουσία.
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ΤΜΗΜΑ 5

Πρώτο έτος αναφοράς και συχνότητα

1. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το δεύτερο ηµερολογιακό έτος µετά την έναρξη ισχύος του

παρόντος κανονισµού.

2. Τα κράτη µέλη παρέχουν δεδοµένα για κάθε δεύτερο έτος, µετά το πρώτο έτος αναφοράς, για

τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο Τµήµα 8 σηµείο 2.

ΤΜΗΜΑ 6

∆ιαβίβαση των αποτελεσµάτων στην Eurostat

Τα αποτελέσµατα διαβιβάζονται εντός 18 µηνών από το τέλος του έτους αναφοράς.

ΤΜΗΜΑ 7

Έκθεση για την κάλυψη των δραστηριοτήτων και την ποιότητα των στατιστικών

1. Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθεται στο Τµήµα 3 και για κάθε στοιχείο µεταξύ των

τύπων εργασίας που αναφέρεται στο Τµήµα 8 σηµείο 2, τα κράτη µέλη θα αναφέρουν το

ποσοστό κατά το οποίο οι καταρτιζόµενες στατιστικές αντιπροσωπεύουν το σύνολο των

αποβλήτων του αντίστοιχου στοιχείου. Η στοιχειώδης προϋπόθεση για την κάλυψη θα

καθορισθεί µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισµού.

2. Για τα χαρακτηριστικά που παρατίθενται στο Τµήµα 3, τα κράτη µέλη θα υποβάλλουν

ποιοτική έκθεση, προσδιορίζοντας το βαθµό ακρίβειας των συλλεχθέντων δεδοµένων.

3. Η Επιτροπή θα περιλαµβάνει τις εκθέσεις κάλυψης των δραστηριοτήτων και ποιότητας στην

έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισµού.
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ΤΜΗΜΑ 8
Κατάρτιση των αποτελεσµάτων

1. Τα αποτελέσµατα καταρτίζονται για κάθε στοιχείο µεταξύ των τύπων διαδικασίας που
αναφέρονται στο Τµήµα 8 σηµείο 2, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο
Τµήµα 3.

2. Κατάλογος των διαδικασιών ανάκτησης και διάθεσης··οι κωδικοί αναφέρονται στους
κωδικούς των παραρτηµάτων της οδηγίας 75/442/EΟΚ :

 Αριθµός
στοιχείου

 Κωδικός  Τύποι εργασιών ανάκτησης και διάθεσης

 Αποτέφρωση
 1  R1  Χρήση αποβλήτων κυρίως ως καυσίµων ή άλλων µέσων παραγωγής

ενέργειας
 2  D10  Χερσαία αποτέφρωση

 Εργασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ανάκτηση : (πλην την ενεργειακής ανάκτησης)
 3  R2 +

  R3 +
 

 

  R4 +
  R5 +
  R6 +
  R7 +

 

  R8 +
  R9 +
  R10 +
  R11

 Aνάκτηση/αναγέννηση διαλυτών
 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως
διαλύτες (συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής σε λίπασµα και άλλων
διαδικασιών βιολογικής µετατροπής)
 Ανακύκλωση/ανάκτηση µετάλλων και µεταλλικών ενώσεων
Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών
 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
 Ανάκτηση συστατικών που χρησιµοποιούνται για την ελάττωση της
ρύπανσης
 Ανάκτηση συστατικών από καταλύτες
 ∆ιύλιση χρησιµοποιηµένων ελαίων ή άλλη επαναχρησιµοποίηση ελαίων
 Επεξεργασία εδάφους προς όφελος της γεωργίας ή οικολογική βελτίωση
Χρησιµοποίηση αποβλήτων που έχουν ληφθεί ως αποτέλεσµα µιας από τις
εργασίες R1 έως R10
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 Εργασίες διάθεσης

 4  D1 +  Εναπόθεση εντός ή επί της γης (π.χ. υγειονοµική ταφή κλπ)

  D3 +

  

  D4 +

D5 +

 Βαθιά έγχυση (π.χ. έγχυση απορριµάτων που είναι δυνατόν να αντληθούν

εντός φρεάτων, θόλων αλάτων ή φυσικών χώρων εναπόθεσης κλπ )

 Επιφανειακή διασπορά (π.χ. εναπόθεση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε

φρέατα, λεκάνες ή λιµνοθάλασσες)

 Ειδικά σχεδιασµένοι χώροι υγειονοµικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε

επενδεδυµένους χωριστούς περιέκτες που σφραγίζονται και είναι

αποµονωµένοι µεταξύ τους και από το περιβάλλον κλπ.)

 

 5

 

 

 

 

 

 D12

 D2 +

 

 D6 +

 D7

 Μόνιµη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση σε περιέκτες σε ορυχεία κλπ)

 Επεξεργασία στο έδαφος (π.χ. βιοαποδόµηση υγρών αποβλήτων ή ιλύων

στο έδαφος κλπ)

 Aπόρριψη σε υδατικό σύστηµα πλήν των θαλασσών και ωκεανών

 Απόρριψη σε θάλασσες και ωκεανούς, συµπεριλαµβανοµένης της ταφής

στο θαλάσσιο θυβό

 

3. Η Επιτροπή καταρτίζει πρόγραµµα πιλοτικών µελετών που θα διεξαχθούν εθελοντικά από τα

κράτη µέλη. Σκοπός των µελετών είναι να αξιολογηθεί η σκοπιµότητα και το εφικτό της

λήψης στοιχείων για τις ποσότητες αποβλήτων που συσκευάζονται κατά τις

προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως ορίζονται στα Παραρτήµατα II.A και II.B της οδηγίας

75/442/EΟΚ. Η Επιτροπή χρηµατοδοτεί µέχρι και 100% των εξόδων εκτέλεσης αυτών των

πιλοτικών µελετών. Με βάση τα πορίσµατα των πιλοτικών αυτών µελετών, η Επιτροπή

θεσπίζει τα απαραίτητα εκτελεστικά µέτρα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 παράγραφος 2 του

παρόντος κανονισµού.



5762/1/02 REV 1 LAM/yd 9
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG C II   EL

4. Οι στατιστικές µονάδες είναι τοπικές µονάδες ή µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας, όπως

αυτές καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συµβουλίου, σύµφωνα µε το

στατιστικό σύστηµα κάθε κράτους µέλους.

Στην έκθεση ποιότητας, η οποία θα υποβάλλεται δυνάµει του Τµήµατος 7, πρέπει να

περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίον η επιλεγόµενη στατιστική µονάδα επηρεάζει τη

κατανοµή των δεδοµένων των οµάδων της NACE-Αναθ. 1.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Στατιστική ονοµατολογία αποβλήτων

όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι, Τµήµα 2 σηµείο 1 και το Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 2

ΕΚΑ-Στατ. Αναθ. 2 (στατιστική ονοµατολογία µε βάση κυρίως τις ουσίες)

01 Απόβλητα χηµικών ενώσεων

01.1 Χρησιµοποιηµένοι διαλύτες

01.11 Αλογονωµένοι χρησιµοποιηµένοι διαλύτες

1 Επικίνδυνα

υδατικά µείγµατα διαλυτών που περιέχουν αλογόνα

χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες

απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς µια υγρά φάση

αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες

άλλοι αλογονωµένοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

λάσπες που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

01.12 Μη αλογονωµένα χρησιµοποιηµένα διαλυτικά

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα από εκχύλισµα διαλύτου

1 Επικίνδυνα

υδατικά µείγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογόνα

άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και µητρικά υγρά

άλλοι διαλύτες και µείγµατα διαλυτών

λάσπες που περιέχουν άλλους διαλύτες

λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες

λάσπες ή στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

µείγµατα διαλυτών ή οργανικά υγρά που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

διαλύτες

διαλύτες και µίγµατα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογονωµένους διαλύτες

01.2 Όξινα, αλκαλικά ή αλατούχα απόβλητα

01.21 Όξινα απόβλητα
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0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που δεν περιέχουν χρώµιο

οξέα

1 Επικίνδυνα

διαλύµατα καθαρισµού εντός οξέος

οξέα µη προδιαγραφόµενα άλλως

διαλύµατα ξεπλύµατος και διαλύµατα ξεπλύµατος σταθεροποιητή

απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που περιέχουν χρώµιο

ηλεκτρολύτες από µπαταρίες και συσσωρευτές

διαλύµατα σταθεροποιητή

υδροχλωρικό οξύ

νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ

φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ

θειικό οξύ

θειικό οξύ και θειώδες οξύ

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

01.22 Αλκαλικά απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

αλκαλικά απόβλητα

1 Επικίνδυνα

αλκάλια µη προδιαγραφόµενα άλλως

αµµωνία

υδροξείδιον του ασβεστίου

κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα µέταλλα άλλα εκτός από χρώµιο

κυανιούχα (αλκαλικά) που δεν περιέχουν βαρέα µέταλλα

λάσπες υδροξειδίων µετάλλων και άλλες λάσπες από την κατεργασία αδιαλυτοποίησης µετάλλων

σόδα

διαλύµατα εµφανιστηρίου µε βάση διαλύτες

απόβλητα που περιέχουν κυάνιο

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

διαλύµατα εµφανιστηρίου και ενεργοποίησης µε υδατική βάση

διαλύµατα πλάκας όφσετ εµφανιστηρίου µε υδατική βάση

01.23 Αλατούχα διαλύµατα
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0 Μη επικίνδυνα

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν χλωριούχες, φθοριούχες και αλογονούχες ενώσεις

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα

αλατώδη διαλύµατα που περιέχουν νιτρικά και σχετικές ενώσεις

1 Επικίνδυνα

απόβλητα από ηλεκτρολυτική διύλιση

01.24 Άλλα αλατούχα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη

ανθρακικές ενώσεις

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα

µεταλλικά οξείδια

φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα

άλατα και διαλύµατα που περιέχουν οργανικές ενώσεις

λάσπες από την υδροµεταλλουργία χαλκού

στερεά άλατα που περιέχουν αµµώνιο

στερεά άλατα που περιέχουν χλωριούχα, φθοριούχα ή αλογονούχα στερεά άλατα

στερεά άλατα που περιέχουν νιτρίδια (νιτροµεταλλικά)

στερεά άλατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις

απόβλητα που περιέχουν θείο

απόβλητα από τη διεργασία ποτάσας και αλατούχου βράχου

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

µεταλλικά άλατα

άλλα απόβλητα

λάσπες από τη διαµόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε µέταλλο

αλατώδεις σκωρίες από δευτεροβάθµια επεξεργασία µεταλλεύµατος

άλατα και διαλύµατα που περιέχουν κυανιούχα

λάσπες από την υδροµεταλλουργία ψευδαργύρου (συµπεριλ. ιαροσίτης, γαιτίτης)

απόβλητα από την επεξεργασία αλατωδών σκωριών και µαύρων επιπλεουσών σκωριών

απόβλητα που περιέχουν αρσενικό

απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα µέταλλα
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01.3 Χρησιµοποιηµένα έλαια

01.31 Χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων

1 Επικίνδυνα

χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

µη χλωριωµένα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

άλλα έλαια µηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

01.32 Άλλα χρησιµοποιηµένα έλαια

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο

λάσπες από τον αφαλατωτή

λάσπες από εγκαταστάσεις, εξοπλισµό και λειτουργίες συντήρησης

λάσπες από λείανση, στίλβωση και λείανση µε αλοιφή

λάσπες τελικής στίλβωσης

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

οξινοαλκυλικές λάσπες

υγρά φρένων

χλωριωµένα γαλακτώµατα

υδραυλικά έλαια που περιέχουν µόνο µεταλλικά έλαια

υδραυλικά έλαια, που περιέχουν PCBs ή PCTs

έλαια µόνωσης ή µεταφοράς θερµότητας και άλλα υγρά που περιέχουν PCBs ή PCTs

λάσπες µεταλλοτεχνίας

µεταλλικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας

µη χλωριωµένα γαλακτώµατα

µη χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (µη γαλακτώδη)

µη χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας και λοιπά υγρά

απόβλητα ελαίων µη προδιαγραφόµενα άλλως

άλλα χλωριωµένα υδραυλικά έλαια (µη γαλακτώδη)

άλλα χλωριωµένα έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας και λοιπά υγρά

άλλα υδραυλικά έλαια

εξαντληµένοι κηροί και λίπη
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συνθετικά έλαια µόνωσης και µεταφοράς θερµότητας και λοιπά υγρά

συνθετικά έλαια µεταλλοτεχνίας

λάσπες του πυθµένα δεξαµενών

γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα

γαλακτώµατα µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα

απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα (µη γαλακτώδη)

απόβλητα ελαίων µεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα (µη γαλακτώδη)

01.4 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες

01.41 Χρησιµοποιηµένοι χηµικοί καταλύτες

0 Μη επικίνδυνα

άλλοι εξαντληµένοι καταλύτες

εξαντληµένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιµα µέταλλα

εξαντληµένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx

εξαντληµένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx

02 Απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων

02.1 Χηµικές ουσίες εκτός προδιαγραφών

02.11 Απόβλητα αγροχηµικών προϊόντων

1 Επικίνδυνα

αγροχηµικά απόβλητα

ανόργανα εντοµοκτόνα, βιοκτόνα και συντηρητικά υλικά ξύλου

ζιζανιοκτόνα

02.12 Αχρησιµοποίητα φάρµακα

0 Μη επικίνδυνα

απορριπτόµενες χηµικές και φαρµακευτικές ουσίες

φάρµακα

02.13 Χρώµατα, βερνίκια, µελάνες και κολλητικές ουσίες

0 Μη επικίνδυνα

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν µελάνη

υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά υλικά

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά υλικά
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υδαρείς λάσπες που περιέχουν µελάνη

υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια

υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν χρώµατα ή βερνίκια

στεγνή µελάνη

χρώµατα και βαφές

σκληρυµένες κόλλες και στεγανωτικά υλικά

σκληρυµένα χρώµατα και βερνίκια

κόνις χρωµάτων

απόβλητα από σκόνες επιστρώσεων

απόβλητα από την αφαίρεση χρωµάτων ή βερνικιών

απόβλητα µελάνης µε υδατική βάση

απόβλητα από χρώµατα µε υδατική βάση και βερνίκια

απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (περιλ. κασετών)

απόβλητα από κόλλες και στεγανωτικά υλικά µε υδατική βάση

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

λάσπες µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

λάσπες µελάνης που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες

λάσπες από αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

λάσπες από αφαίρεση χρωµάτων και βερνικιών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα µελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα µελάνης που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες

απόβλητα από χρώµατα και βερνίκια που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
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02.14 Άλλα απόβλητα χηµικών παρασκευασµάτων

0 Μη επικίνδυνα

αερολύµατα

λάσπες λεύκανσης από διεργασίες υποχλωριώδεις και χλωρίου

λάσπες λεύκανσης από άλλες διεργασίες λεύκανσης

απορρυπαντικά

βιοµηχανικά αέρια σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης, δοχεία LPG και δοχεία βιοµηχανικού αεροζόλ
(περιλαµβάνονται αέρια αλογόνα)
φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

απόβλητα από τη χηµική επεξεργασία

απόβλητα από τις χηµικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασµάτων

απόβλητα από υλικά συντήρησης

απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

µη αλογονωµένα οργανικά συντηρητικά ξύλου

οργανοχλωριωµένα συντηρητικά ξύλου

οργανοµεταλλικά συντηρητικά ξύλου

ανόργανα συντηρητικά ξύλου

λάσπες που περιέχουν υδράργυρο

απορριπτόµενες χηµικές ουσίες

φωτογραφικά χηµικά

02.2 Αχρησιµοποίητες εκρηκτικές ύλες

02.21 Απόβλητα εκρηκτικών υλών και πυροτεχνικών προϊόντων

1 Επικίνδυνα

απόβλητα πυροτεχνηµάτων

άλλα απόβλητα εκρηκτικά

02.22 Άχρηστα πυροµαχικά

1 Επικίνδυνα

άχρηστα πυροµαχικά
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02.3 Απόβλητα χηµικών µειγµάτων

02.31 Μικρές ποσότητες αποβλήτων χηµικών µειγµάτων

0 Μη επικίνδυνα

άλλα απόβλητα που περιέχουν ανόργανες χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη άλλως

προδιαγεγραµµένα, σκόνες πυροσβεστήρων

άλλα απόβλητα που περιέχουν οργανικές χηµικές ουσίες, π.χ. χηµικά εργαστηρίων µη

προδιαγραφόµενα άλλως

02.32 Απόβλητα χηµικών ουσιών, που έχουν αναµιχθεί µετά από επεξεργασία

0 Μη επικίνδυνα

προαναµεµειγµένα απόβλητα για τελική διάθεση

02.33 Συσκευασία µολυσµένη από επικίνδυνες ουσίες

03 Άλλα χηµικά απόβλητα

03.1 Χηµικά ιζήµατα και υπολείµµατα

03.11 Πίσσες και ανθρακούχα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

άσφαλτος

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

αιθάλη

απορρίµµατα θετικών ηλεκτροδίων

απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες

1 Επικίνδυνα

όξινες πίσσες

άλλες πίσσες

πίσσες και άλλα απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων

03.12 Λυµατολάσπες γαλακτωµάτων ελαίων/ύδατος

1 Επικίνδυνα

έλαια πλοίων από ναυσιπλοΐα ενδοχώρας

έλαια πλοίων από εκρέουσες αποχετεύσεις

λάσπες αφαλατωτή ή γαλακτώµατα

λάσπες υποδοχέα

λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού

στερεά διαχωριστή ελαίου/νερού

άλλα γαλακτώµατα
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απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς, που περιέχουν χηµικές ουσίες

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς που περιέχουν χηµικές

ουσίες

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν χηµικές ουσίες

03.13 Απόβλητα χηµικών αντιδράσεων

0 Μη επικίνδυνα

µούργα και λάσπη πράσινου υγρού (από την επεξεργασία του µαύρου υγρού)

υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώµιο

υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώµιο

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

υδατικά υγρά πλυσίµατος και µητρικά υγρά

αλογονούχα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

µη υαλοποιηµένη στερεά φάση

άλλα ιζήµατα πυθµένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων

03.14 Εξαντληµένα υλικά διήθησης και απορρόφησης

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων

χρησιµοποιηµένος ενεργός άνθρακας

κεκορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτικών

1 Επικίνδυνα

ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου

πίττα φίλτρου από κατεργασία αερίου

αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντληµένα απορροφητικά υλικά

κορεσµένες ή εξαντληµένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες

διαλύµατα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτικών

εξαντληµένος ενεργός άνθρακας

εξαντληµένα φίλτρα αργίλου
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03.2 Βιοµηχανικές λυµατολάσπες

03.21 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των ζωικών και φυτικών αποβλήτων

λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων

λάσπες αποµελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού

στραγγίδια χώρου υγειονοµικής ταφής

λάσπες που περιέχουν χρώµιο

λάσπες που δεν περιέχουν χρώµιο

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

λάσπες µη προδιαγραφόµενες άλλως

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

03.22 Λυµατολάσπες που περιέχουν υδρογονάνθρακες

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

υδαρή υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων

υδαρή υγρά πλύσης

απόβλητα απολίπανσης µε ατµό

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών θαλάσσιας µεταφοράς, που περιέχουν πετρέλαιο

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών σιδηροδροµικής ή οδικής µεταφοράς, που περιέχουν

πετρέλαιο

απόβλητα από καθαρισµό δεξαµενών αποθήκευσης που περιέχουν πετρέλαιο

µείγµα λιπών και ελαίων από το διαχωρισµό ελαίου/αποβλήτων

04 Ραδιενεργά απόβλητα

04.1 Πυρηνικά απόβλητα

04.11 Πυρηνικά απόβλητα

04.2 Εξαντληµένες ιοντίζουσες πηγές

04.21 Εξαντληµένες ιοντίζουσες πηγές

04.3 Εξοπλισµός και προϊόντα µολυσµένα από ραδιενέργεια

04.31 Εξοπλισµός και προϊόντα µολυσµένα από ραδιενέργεια

04.4 Εδάφη µολυσµένα από ραδιενέργεια

04.41 Εδάφη µολυσµένα από ραδιενέργεια
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05 Απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη και βιολογικά απόβλητα

05.1 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη

05.11 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων

0 Μη επικίνδυνα

µέρη και όργανα του σώµατος περιλαµβανοµένων σάκων αίµατος και διατηρηµένο αίµα

1 Επικίνδυνα

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε

την πρόληψη µόλυνσης

05.12 Μολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ζώων

0 Μη επικίνδυνα

κοπτερά εργαλεία

05.2 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη

05.21 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ανθρώπων

05.22 Μη µολυσµατικά απόβλητα από την υγειονοµική περίθαλψη ζώων

05.3 Απόβλητα γενετικής µηχανικής

05.31 Απόβλητα γενετικής µηχανικής

1 Επικίνδυνα

άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την

πρόληψη µόλυνσης

06 Απορρίµµατα µετάλλων

06.1 Απορρίµµατα σιδηρούχων µετάλλων

06.11 Απορρίµµατα σιδηρούχων µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

απορριπτόµενα καλούπια

προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης σιδηρούχων µετάλλων

άλλα σωµατίδια σιδηρούχων µετάλλων

σίδηρος και χάλυβας

σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου

06.2 Απορρίµµατα µη σιδηρούχων µετάλλων

06.21 Απορρίµµατα πολύτιµων µετάλλων

1 Επικίνδυνα

απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων

06.22 Συσκευασίες απορριµµάτων αλουµινίου
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06.23 Άλλα απορρίµµατα αλουµινίου

0 Μη επικίνδυνα

αλουµίνιο

06.24 Απορρίµµατα χαλκού

0 Μη επικίνδυνα

χαλκός, µπρούτζος, ορείχαλκος

καλώδια

06.25 Απορρίµµατα µολύβδου

0 Μη επικίνδυνα

µόλυβδος

06.26 Απορρίµµατα άλλων µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

προϊόντα λιµαρίσµατος και τόρνευσης µη σιδηρούχων µετάλλων

άλλα σωµατίδια µη σιδηρούχων µετάλλων

ψευδάργυρος

κασσίτερος

06.3 Απορρίµµατα µειγµάτων µετάλλων

06.31 Υλικά συσκευασίας από µείγµατα µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

µεταλλική

µικρά µεταλλικά (κονσέρβες, κτλ)

άλλα µέταλλα

06.32 Aλλα απορρίµµατα µειγµάτων µετάλλων

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

ανάµεικτα µέταλλα

07 Μη-µεταλλικά απορρίµµατα

07.1 Απορρίµµατα γυαλιού

07.11 Γυάλινες συσκευασίες

0 Μη επικίνδυνα

γυαλί
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07.12 Aλλα απορρίµµατα γυαλιού

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα γυαλιού

γυαλί

07.2 Απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

07.21 Συσκευασίες από απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

0 Μη επικίνδυνα

χαρτιά και χαρτόνια

07.22 Απορρίµµατα από εφηµερίδες και περιοδικά

07.23 Aλλα απορρίµµατα χαρτιού και χαρτονιού

0 Μη επικίνδυνα

λάσπη από ίνες και χαρτί

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

χαρτιά και χαρτόνια

07.3 Απορρίµµατα

ελαστικού

07.31 Φθαρµένα επίσωτρα

0 Μη επικίνδυνα

Φθαρµένα επίσωτρα

07.32 Άλλα απορρίµµατα ελαστικού

07.4 Απορρίµµατα

πλαστικών ουσιών

07.41 Συσκευασίες από απορρίµµατα πλαστικών ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

πλαστικό

07.42 Aλλα απορρίµµατα πλαστικών ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται οι συσκευασίες )

σωµατίδια πλαστικών

απόβλητα από τη βιοµηχανία µετατροπής πλαστικών

πλαστικό

µικρά πλαστικά

άλλα πλαστικά
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07.5 Απορρίµµατα ξύλου

07.51 Ξύλινες συσκευασίες

0 Μη επικίνδυνα

ξύλινα

07.52 Πριονίδια και ροκανίδια

0 Μη επικίνδυνα

πριονίδι

ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, κατάλοιπα ξυλείας/κοντραπλακέ/καπλαµάδων

07.53 Aλλα απορρίµµατα ξυλείας

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα φλοιών και φελλών

φλοιός

ξύλο

07.6 Απορρίµµατα υφαντουργίας

07.61 Φθαρµένα είδη ρουχισµού

07.62 ∆ιάφορα απορρίµµατα υφαντουργίας

0 Μη επικίνδυνα

απορροφητικά υλικά φίλτρων, υφάσµατα σκουπίσµατος, προστατευτικός ρουχισµός

ρούχα

µη αλογονούχα απόβλητα από επένδυση ξύλου και φινίρισµα

υφάσµατα

απόβλητα από σύνθετα υλικά (εµποτισµένα υφαντά, ελαστοµερή, πλαστοµερή)

απόβλητα από κατεργασµένες µικτές υφαντουργικές ίνες

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης

απόβλητα από κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως φυτικής προέλευσης

απόβλητα από µη κατεργασµένες µικτές υφαντουργικές ίνες πριν την περιδίνηση και την ύφανση

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες και άλλες φυσικές ινώδεις ουσίες κυρίως φυτικής

προέλευσης

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητές ή συνθετικές

απόβλητα από µη κατεργασµένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης

1 Επικίνδυνα

αλογονούχα απόβλητα από επένδυση ξύλου και φινίρισµα
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07.63 Απορρίµµατα δέρµατος

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητο επεξεργασµένο δέρµα (µπλε φύλλα, ξέσµατα, αποκοµµένα τεµάχια, σκόνη

στιλβώµατος) που περιέχει χρώµιο

απόβλητα από επένδυση και τελείωµα

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

08 Απορριπτόµενος εξοπλισµός

08.1 Απορριπτόµενα οχήµατα

08.11 Οχήµατα Ι.Χ. που αποσύρονται από την κυκλοφορία

0 Μη επικίνδυνα

οχήµατα προς απόσυρση

08.12 Άλλα απορριπτόµενα οχήµατα

0 Μη επικίνδυνα

Απορριπτόµενα οχήµατα

08.2 Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός

08.21 Απορριπτόµενος µείζων οικιακός εξοπλισµός

08.22 Απορριπτόµενος ελάσσων οικιακός εξοπλισµός

08.23 Άλλος απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός

0 Μη επικίνδυνα

κάµερες µιας χρήσης µε µπαταρίες

κάµερες µιας χρήσης χωρίς µπαταρίες

άλλος πεταµένος ηλεκτρονικός εξοπλισµός (π.χ. τυπωµένες πλακέτες κυκλωµάτων)

ηλεκτρονικός εξοπλισµός (π.χ. τυπωµένες πλακέτες κυκλωµάτων)

08.3 Ογκώδης οικιακός εξοπλισµός

08.31 Ογκώδης οικιακός εξοπλισµός

08.4 Απορριπτόµενα συστατικά (µηχανηµάτων και εξοπλισµού)

08.41 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

0 Μη επικίνδυνα

αλκαλικές ηλεκτρικές στήλες

άλλες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

ηλεκτρικές στήλες

1 Επικίνδυνα

µετασχηµατιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCB ή PCTs



5762/1/02 REV 1 LAM/yd 16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI DG C II   EL

ηλεκτρικές στήλες µολύβδου

ηλεκτρικές στήλες νικελίου - καδµίου (Ni-Cd)

ξηρές ηλεκτρικές στήλες υδραργύρου

08.42 Φθαρµένοι καταλυτικοί µετατροπείς

0 Μη επικίνδυνα

καταλύτες που έχουν αφαιρεθεί από οχήµατα οι οποίοι περιέχουν πολύτιµα µέταλλα

άλλοι καταλύτες που έχουν αφαιρεθεί από οχήµατα

08.43 Άλλα συστατικά µηχανηµάτων και εξοπλισµού

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες

άλλος απορριπτόµενος εξοπλισµός

εξοπλισµός που περιέχει χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες

1 Επικίνδυνα

σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο

09 Ζωικά και φυτικά υπολείµµατα

09.1 Υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

09.11 Ζωικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα ιστών ζώων

λάσπες από πλύση και καθαρισµό

απόβλητα διαχωρισµού άνυδρου ασβέστου και τεµαχίων δέρµατος

απόβλητα ασβέστωσης

οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (λίπος, κηρός)

09.12 Φυτικά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες από πλύση και καθαρισµό

απόβλητα ιστών φυτών

λάσπες από την πλύση, καθαρισµό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισµό

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

απόβλητα µετά από την πλύση, τον καθαρισµό και τη µηχανική µείωση της πρώτης ύλης
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λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

09.13 Μεικτά υπολείµµατα από την παρασκευή τροφίµων και προϊόντων

0 Μη επικίνδυνα

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

λάδια και λίπη

οργανικά δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν απόβλητα κουζίνας (περιλαµβάνονται απόβλητα καµένου

λαδιού και κουζίνας από καντίνες και εστιατόρια)

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

09.2 Υπολείµµατα

πάρκων και κήπων

09.21 Υπολείµµατα πάρκων και κήπων

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα από εκµετάλλευση δασοκοµικών προϊόντων

απόβλητα δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν

09.3 Ζωικά κόπρανα, ούρα και κόπρος

09.31 Υδαρής γεωπολτός και υδαρής κοπριά

0 Μη επικίνδυνα

ζωικά κόπρανα, ούρα και κόπρος (συµπεριλαµβάνονται και φθαρµένα άχυρα), υγρά εκροής

συλλεγόµενα χωριστά και υποβαλλόµενα σε επεξεργασία εκτός σηµείου παραγωγής

10 Μικτά συνήθη υπολείµµατα

10.1 Οικιακά και παρόµοια απόβλητα

10.11 Οικιακά απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

ανάµικτα αστικά απόβλητα

10.12 Υπολείµµατα οδοκαθαρισµού

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα από αγορές

υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων

10.2 Μικτά και χύδην υλικά

10.21 Μικτά υλικά συσκευασίας

0 Μη επικίνδυνα

µικτά

10.22 Άλλα µικτά και χύδην υλικά

0 Μη επικίνδυνα
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υδαρή απόβλητα από υαλοποιηµένα απόβλητα βαφής

σύνθετη συσκευασία

ανόργανες παρτίδες εκτός προδιαγραφών

οργανικές παρτίδες εκτός προδιαγραφών

άλλα ανόργανα απόβλητα µε µέταλλα που δεν προσδιορίζονται άλλως

φωτογραφικό φιλµ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου

στερεά απόβλητα από φορτία πλοίων

εξαντληµένη άµµος αµµοβολής

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την

πρόληψη µόλυνσης

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση µε την

πρόληψη µόλυνσης (π.χ. επενδύσεις, γύψινα εκµαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισµός απορρίψιµος,

πάνες µιας χρήσης)

απόβλητα από εργασίες συγκόλλησης

10.3 Υπολείµµατα

διαλογών

10.31 Υπολείµµατα διάλυσης οχηµάτων

0 Μη επικίνδυνα

ελαφρά κλάσµατα από διάλυση αυτοκινήτων

10.32 Άλλα υπολείµµατα διαλογών

0 Μη επικίνδυνα

απορρίµµατα από την ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιών

υπολείµµατα υλικού διάλυσης

µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα των δηµοτικών και παροµοίων αποβλήτων

µη λιπασµατοποιηµένο τµήµα ζωικών και φυτικών αποβλήτων

προϊόντα λιπασµατοποίησης εκτός προδιαγραφών

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

εσχαρίσµατα

11 Κοινές λυµατολάσπες

11.1 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

11.11 Λυµατολάσπες από την επεξεργασία λυµάτων υπονόµων

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες από την επεξεργασία λυµάτων
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11.12 Βιοαποικοδοµήσιµες λυµατολάσπες από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

απόβλητα από τις στήλες ψύξης

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

λάσπες από την επεξεργασία βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11.2 Λυµατολάσπες από τον καθαρισµό πόσιµου νερού και νερού για βιοµηχανική χρήση

11.21 Λυµατολάσπες από τον καθαρισµό πόσιµου νερού και νερού για βιοµηχανική χρήση

0 Μη επικίνδυνα

λάσπες από την υδροδότηση λέβητα

λάσπες από τη διαύγαση του νερού

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

11.3 Μη µολυσµένες λυµατολάσπες βυθοκόρησης

11.31 Μη µολυσµένες λυµατολάσπες βυθοκόρησης

0 Μη επικίνδυνα

λυµατολάσπες βυθοκόρησης

11.4 Περιεχόµενα βόθρων

11.41 Περιεχόµενα βόθρων

0 Μη επικίνδυνα

λάσπη σηπτικής δεξαµενής

12 Υπολείµµατα

ανόργανων ουσιών

12.1 Υπολείµµατα κατασκευών και κατεδαφίσεων

12.11 Υπολείµµατα σκυροδέµατος και οπτοπλινθοδοµών

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

απόβλητα από άλλα σύνθετα υλικά µε βάση το τσιµέντο

σκυρόδεµα

τούβλα

υλικά κατασκευής µε βάση το γύψο
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12.12 Υπολείµµατα υλικών κατασκευής ασφαλτοταπήτων

0 Μη επικίνδυνα

άσφαλτος που περιέχει πίσσα

άσφαλτος που δεν περιέχει πίσσα

πίσσα και προϊόντα πίσσας

1 Επικίνδυνα

µονωτικά υλικά που περιέχουν άσβεστο

12.13 Μικτά υπολείµµατα κατασκευών

0 Μη επικίνδυνα

άλλα µονωτικά υλικά

απόβλητα µικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων

12.2 Υπολείµµατα αµιάντου

12.21 Υπολείµµατα αµιάντου

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα από την παρασκευή αµιαντοτσιµέντου

απορριπτόµενος εξοπλισµός που περιέχει ελεύθερο αµίαντο

απόβλητα από τη βιοµηχανία επεξεργασίας αµιάντου

υλικά κατασκευών µε βάση τον αµίαντο

1 Επικίνδυνα

απόβλητα που περιέχουν αµίαντο από ηλεκτρόλυση

12.3 Υπολείµµατα φυσικών ορυκτών

12.31 Υπολείµµατα φυσικών ορυκτών

0 Μη επικίνδυνα

υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραµικά υλικά

κονιώδη απόβλητα

λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού

άλλα µη δυνάµενα να λιπασµατοποιηθούν απόβλητα

ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουµίνας

χώµατα και πέτρες

χώµατα από τον καθαρισµό και πλύση των σακχαροτεύτλων

στερεά απόβλητα από πρωτοβάθµια διύλιση και εσχαρίσµατα

υπολείµµατα

απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που εµπεριέχουν µέταλλα
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απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν εµπεριέχουν µέταλλα

απόβλητα από κοπή και πριόνισµα πέτρας

απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που περιέχουν µέταλλα

απόβλητα από επεξεργασία εµπλουτισµού ορυκτών που δεν περιέχουν µέταλλα

απόβλητα από πλύσιµο και καθαρισµό ορυκτών

απόβλητα χαλίκια και σπασµένοι βράχοι

απόβλητο µείγµα προπαρασκευής πριν τη θερµική κατεργασία

απόβλητα αµµώδη και αργιλώδη

απόβλητα από την εξάµµωση

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12.4 Υπολείµµατα καύσεων

12.41 Απόβλητα καθαρισµού αερίων καπναγωγών

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα αντιδράσεων µε βάση καυσαέριο από αποθείωση καυσαερίων σε µορφή λάσπης

απόβλητα αντιδράσεων µε βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεή µορφή

σκόνη καυσαερίων

άλλα απόβλητα από κατεργασία αερίου

άλλα στερεά απόβλητα από κατεργασία αερίου

λάσπες από την κατεργασία αερίου

στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων

1 Επικίνδυνα

υδαρή υγρά απόβλητα από την κατεργασία αερίου και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα

σκόνη καυσαερίων

πτητική τέφρα και απόβλητα κατεργασίας καυσαερίων

λάσπες από την κατεργασία αερίου

στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίων

12.42 Σκωρίες και τέφρες από διεργασίες καύσης

0 Μη επικίνδυνα

υδαρείς λάσπες από τον καθαρισµό λεβήτων

τέφρα κλιβάνου

τέφρα και σκωρία πυθµένα κλιβάνου

επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσµατα (1η και 2η εξαγωγή µετάλλου)

σκόνη κλιβάνου
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σκωρία µετάλλου

άλλα αιωρήµατα και σκόνη

άλλα σωµατίδια και σκόνη (συµπεριλαµβάνεται η σκόνη σφαιροµύλου)

άλλες λάσπες

πτητική τέφρα τύρφης

φωσφορική σκωρία

απόβλητα πυρόλυσης

σκωρίες (1η και 2η εξαγωγή µετάλλου)

στερεά απόβλητα από κατεργασία αερίου

ανεπεξέργαστη σκωρία

απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

µαύρες επιπλέουσες σκωρίες από τη δευτεροβάθµια επεξεργασία για την εξαγωγή µετάλλων

σκόνη λέβητα

αρσενικό ασβέστιο

επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσµατα (1η και 2η εξαγωγή µετάλλου)

πτητική τέφρα

πτητική τέφρα πετρελαίου

άλλα αιωρήµατα και σκόνη

σκωρίες από την πρωτογενή εξαγωγή µετάλλου/λευκές επιπλέουσες σκωρίες

ρινίσµατα

σκωρίες (1η και 2η εξαγωγή µετάλλου)

12.5 ∆ιάφορα υπολείµµατα ανόργανων ουσιών

12.51 Υπολείµµατα τεχνητών ανόργανων ουσιών

0 Μη επικίνδυνα

σκόνη αλουµίνας

υδατικά αιωρήµατα που περιέχουν κεραµικά υλικά

γύψος από την παραγωγή διοξειδίου τιτανίου

ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών

άλλα αιωρήµατα και σκόνη

φωσφογύψος

πλακάκια και κεραµικά
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απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση της ασβέστου

απόβλητα ινώδη υλικά µε βάση το γυαλί

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

12.52 Υπολείµµατα πυρίµαχων υλικών

0 Μη επικίνδυνα

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν

έχουν υποστεί χύση µετάλλου

χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και

έχουν υποστεί χύση µετάλλου

σκόνη κλιβάνου

εξαντληµένα υλικά επένδυσης και εµαγιέ για πυρίµαχες επιφάνειες

εξαντληµένες λωρίδες άνθρακα και υλικά πυροπροστασίας από ηλεκτρόλυση

απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως

1 Επικίνδυνα

εξαντληµένες επενδύσεις δοχείου

εξαντληµένος ενεργός άνθρακας από κατεργασία καυσαερίου

12.6 Μολυσµένα εδάφη και ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθοκόρησης

12.61 Μολυσµένα εδάφη και απορρίµµατα κατεδάφισης

1 Επικίνδυνα

πετρελαιοκηλίδες

12.62 Ρυπώδεις λυµατολάσπες βυθοκόρησης

13 Στερεοποιηµένα, σταθεροποιηµένα ή υαλοποιηµένα απόβλητα

13.1 Στερεοποιηµένα ή σταθεροποιηµένα απόβλητα

13.11 Στερεοποιηµένα ή σταθεροποιηµένα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

απόβλητα σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα µε υδραυλικά κολλητικά υλικά

απόβλητα σταθεροποιηµένα/στερεοποιηµένα µε οργανικά κολλητικά υλικά

απόβλητα σταθεροποιηµένα µε βιολογική επεξεργασία

13.2 Υαλοποιηµένα

απόβλητα

13.21 Υαλοποιηµένα απόβλητα

0 Μη επικίνδυνα

υαλοποιηµένα απόβλητα

_________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε, στις 28 Ιανουαρίου 1999, πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

σχετικά µε τις στατιστικές για τη διαχείριση των αποβλήτων1.

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 22 Σεπτεµβρίου

19992.

3. Η Επιτροπή, στη συνέχεια, τροποποίησε την πρότασή της, και διαβίβασε, στις

9 Μαρτίου 2001, τροποποιηµένη πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου σχετικά µε τις στατιστικές για τα απόβλητα3. Η πρόταση αυτή

βασίζεται στο άρθρο 285 της Συνθήκης.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του σε πρώτη ανάγνωση, στις

4 Σεπτεµβρίου 20014.

5. Στις 11 ∆εκεµβρίου 2001, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση στην οποία

έχουν γίνει δεκτές οι περισσότερες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου5.

6. Στις 15 Απριλίου 2002 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

                                                
1 ΕΕ C 87 της 29.3.1999, σελ. 22.
2 ΕΕ C 329 της 17.11.1999, σελ. 17.
3 ΕΕ C 180 Ε της 26.6.2002, σελ. 202.
4 ΕΕ
5 ΕΕ
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη θέσπιση ενός πλαισίου για την κατάρτιση κοινοτικών

στατιστικών που να επιτρέπει την παρακολούθηση της εφαρµογής της πολιτικής σε θέµατα

αποβλήτων. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, εντός του πλαισίου που καθορίζεται κατά τον τρόπο

αυτό, να διαβιβάζουν τακτικά δεδοµένα για τη δηµιουργία, την ανάκτηση και τη διάθεση των

αποβλήτων.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Είναι απαραίτητο για την κατάρτιση στατιστικών να υπάρχει ένα σύστηµα λογικής

ταξινόµησης, βασισµένο στην πρακτική της διαχείρισης αλλά απαλλαγµένο από

αµφισηµίες (παραδείγµατος χάριν, χωρίς επικαλύψεις), καλά θεµελιωµένο από

επιστηµονική άποψη και στηριζόµενο σε κοινούς µονοσήµαντους ορισµούς. Τέτοιες

προϋποθέσεις δεν υπάρχουν ακόµα σε ορισµένους τοµείς, όπως στα απόβλητα στον

αγροτικό και στον αλιευτικό τοµέα, ή στον τοµέα της εισαγωγής και εξαγωγής

αποβλήτων. Η κοινή θέση συστήνει να εκπονηθούν «πιλοτικές» µελέτες στις οποίες να

γίνεται εκτίµηση του κατά πόσον είναι ενδεδειγµένη και εφικτή η συλλογή δεδοµένων

και εκτίµηση του κόστους και των ωφελειών αυτής της συλλογής δεδοµένων καθώς και

εκτίµηση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, προκειµένου να αποφασιστεί η

ενσωµάτωση των τοµέων αυτών στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού.

Θα πρέπει να αναζητηθεί µια δίκαιη ισορροπία µεταξύ των ενδεδειγµένων στατιστικών

που εξυπηρετούν αποτελεσµατικά τον επιδιωκόµενο στόχο και του φόρτου εργασίας

και του επιβαλλόµενου στις επιχειρήσεις και στη δηµόσια διοίκηση κόστους. Στην

κοινή θέση διατυπώνεται προτίµηση για την κατάρτιση στατιστικών ποιοτικά υψηλής

στάθµης σε τακτά χρονικά διαστήµατα µάλλον, παρά υπερβολικά συχνών στατιστικών

που να υπεισέρχονται, σε υπερβολικό βαθµό, σε λεπτοµέρειες. Ωστόσο, τα περιοδικά

διαστήµατα της δηµιουργίας αποβλήτων πρέπει να είναι τόσο σύντοµα ώστε να είναι

γρήγορα διαθέσιµες στατιστικές σειρές. Εξάλλου, ο συγχρονισµός µε τις άλλες διεθνείς

ανάγκες επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του συστήµατος ενηµέρωσης. Για τους λόγους

αυτούς, στην κοινή θέση επιλέχθηκε τελικά περιοδική προθεσµία δύο ετών για το

σύνολο των κοινοτικών στατιστικών των αποβλήτων.
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Είναι απαραίτητο η συγκρισιµότητα των δεδοµένων που διαβιβάζονται από τα κράτη

µέλη να διασφαλιστεί µέσω της θέσπισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας. Αυτή η

συγκρισιµότητα δεν πρέπει ωστόσο να θίγεται από την ελεύθερη επιλογή, εκ µέρους

των κρατών µελών, της στατιστικής τους µεθοδολογίας. Η ελευθερία αυτή πρέπει να

παρέχεται στα κράτη µέλη κατ� εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας· επιτρέπει

την προσαρµογή των µεθόδων στις διαφορετικές οικονοµικές δοµές και τεχνικές

συνθήκες που επικρατούν στα κράτη µέλη, µε σκοπό συνολικά καλύτερη ποιότητα µε

µικρότερο κόστος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αφορούν τις νοµοθετικές πράξεις, αλλά πρέπει να

προσδιορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Β. Ειδικές παρατηρήσεις

1. Θέση του Συµβουλίου επί των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1.1. Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση τις τροπολογίες 1, 5 και

25.

1.2. Το Συµβούλιο αποδέχθηκε, επί της αρχής ή εν µέρει, τις ακόλουθες

τροπολογίες :

Τροπολογίες 2 και 11 (7η παράγραφος του αιτιολογικού και άρθρο 4) :

Το Συµβούλιο δεν µπορεί να αποδεχθεί την πλήρη απάλειψη της

µεταβατικής περιόδου, γιατί πρέπει να δοθεί στα κράτη µέλη ο χρόνος να

προσαρµόσουν το σύστηµα των εθνικών τους στατιστικών στις απαιτήσεις

του κανονισµού που θα εκδοθεί. Το γεγονός ότι οι εργασίες για την

πρόταση αυτή διαρκούν ήδη επ� αρκετό χρονικό διάστηµα δεν µπορεί να

δικαιολογήσει την απάλειψη της µεταβατικής χρονικής περιόδου, διότι

πράγµατι µόνο από την έγκριση του κειµένου - από τη στιγµή δηλαδή που

το περιεχόµενό του είναι βέβαιο - µπορούν τα κράτη µέλη, µε εµπιστοσύνη,

να αρχίσουν τις αναγκαίες εθνικές προσαρµογές για την εφαρµογή του.
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Ωστόσο, προκειµένου να καθησυχαστούν οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, το Συµβούλιο :

- περιόρισε την εφαρµογή της µεταβατικής περιόδου σε εκείνες τις

δραστηριότητες για τις οποίες είναι αναγκαίες σηµαντικές

προσαρµογές,

- υπογράµµισε τον ατοµικό - για κάθε κράτος µέλος - χαρακτήρα της

αίτησης χορήγησης παρέκκλισης, συναρτήσει των συγκεκριµένων

δυσκολιών οι οποίες το αφορούν και οι οποίες θα εξετάζονται στο

πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας.

Τροπολογίες 3 και 12 (άρθρο 1 και 5) :

Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι υπάρχει πολιτική ανάγκη για τη συλλογή

δεδοµένων που αφορούν την εισαγωγή και την εξαγωγή αποβλήτων.

Ωστόσο, πρέπει να διεξαχθούν προπαρασκευαστικές εργασίες για να

επιλυθούν ορισµένα τεχνικά προβλήµατα (ιδίως η διαµόρφωση κοινής

µεθοδολογίας και κοινών ορισµών) πριν οι τοµείς αυτοί να εισαχθούν στον

υπό εξέταση κανονισµό.

Το Συµβούλιο, παρόλα αυτά, τροποποίησε τις παραγράφους 4 και 5 του

άρθρου 5 προκειµένου να δοθούν περισσότερες εγγυήσεις ότι η συλλογή

των στατιστικών στοιχείων για την εισαγωγή και την εξαγωγή αποβλήτων

θα αρχίσει να πραγµατοποιείται µόλις αυτό είναι εφικτό.

Τροπολογία 4 (άρθρο 1, παράγραφος 4) :

Το Συµβούλιο συµµερίζεται τη συλλογιστική του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου. Επιλέγει ωστόσο µια διαφορετική διατύπωση γιατί, σε ένα

νοµοθετικό κείµενο, δεν µπορεί να γίνεται παραποµπή σε ένα κείµενο που

δεν έχει πλέον εφαρµογή (απόφαση 94/3/ΕΚ). Η βαρύτητα δίνεται στη

στατιστική ονοµατολογία που έχει καθιερωθεί, κυρίως, ανά ουσία.

∆ιευκρινίζεται, εξάλλου, ότι το παράρτηµα ΙΙΙ πρέπει να αναπροσαρµοστεί

στο πλαίσιο της διαδικασίας Επιτροπολογίας, προκειµένου να ληφθεί

υπόψη η απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, η οποία αντικατέστησε την

απόφαση 94/3/ΕΚ (νέα παράγραφος 5 της κοινής θέσης).
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Η νέα αυτή διατύπωση συνεπάγεται, προκειµένου το κείµενο να έχει
συνοχή, τις ακόλουθες τροποποιήσεις :
- Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 2 : απάλειψη των παραγράφων 1 και 2,
- Παράρτηµα ΙΙΙ :

. τροποποίηση του τίτλου

. απάλειψη των κωδικών που προηγούνται των επικεφαλίδων
(επειδή δεν ανταποκρίνονται πλέον στην σηµερινή κατάσταση)
και καθαρά συντακτικού χαρακτήρα διόρθωση των
επικεφαλίδων την οποία συνεπάγεται η απάλειψη των κωδικών
(ορισµένες επικεφαλίδες επανέρχονται πλέον αρκετές φορές υπό
διάφορους κωδικούς· αφού απαλείφονται οι κωδικοί, η
επανάληψη των επικεφαλίδων δεν έχει πλέον νόηµα).

Τροπολογίες 6, 7 και 8 (άρθρο 3, παράγραφος 1) :
Το Συµβούλιο αποδέχθηκε τις συντακτικού χαρακτήρα διευκρινήσεις που
έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρώτο εδάφιο.
Αντίθετα όµως, το Συµβούλιο δεν µπορεί να αποδεχθεί µια ενιαία µέθοδο
συλλογής των δεδοµένων. Η διαχείριση των αποβλήτων δεν είναι
οργανωµένη µε την ίδια δοµή σε όλα τα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε την αρχή
της επικουρικότητας, επαφίεται σε κάθε κράτος µέλος χωριστά να
προσαρµόσει τον τρόπο συλλογής δεδοµένων στο δικό του πλαίσιο. Μια
ενιαία µέθοδος συλλογής δεν είναι αναγκαία, θα ήταν ανεφάρµοστη και θα
οδηγούσε σε υψηλότερο κόστος για χαµηλότερη ποιότητα. Η συλλογή των
δεδοµένων και τα αποτελέσµατα πρέπει να βασίζονται σε ελάχιστα πρότυπα
ποιότητας, αλλά τη µέθοδο για την τήρηση των προτύπων αυτών πρέπει να
την επιλέγουν ελεύθερα τα κράτη µέλη.

Τροπολογία 10 (άρθρο 3, παράγραφος 3) :
Το Συµβούλιο αποδέχεται την απάλειψη του κειµένου την οποία ζητά το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ωστόσο, οι υφιστάµενες σε κάθε κράτος µέλος
οικονοµικές δοµές και τεχνικές συνθήκες µπορεί να δικαιολογούν το ότι το
κράτος αυτό δεν είναι σε θέση να ανακοινώνει ορισµένα δεδοµένα. Το
Συµβούλιο εκτιµά ότι η ποιότητα εκείνων των δεδοµένων που
ανακοινώνονται δεν µπορεί να πάσχει (παραδείγµατος χάριν, δεν µπορεί να
υπάρχουν εξαιρέσεις από την υποχρέωση παρουσίασης των συνολικών
αποτελεσµάτων), και ότι το ζήτηµα αυτό πρέπει να αναλυθεί και οι σχετικές
αποφάσεις να λαµβάνονται κατά περίπτωση στο πλαίσιο της διαδικασίας
επιτροπολογίας. Γι�αυτό ακριβώς το λόγο, το Συµβούλιο µεταφέρει το
απαλειφόµενο κείµενο, µε πιο περιοριστική διατύπωση, στο άρθρο 6
στοιχείο γ).
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Τροπολογία 13  (άρθρο 7, παράγραφος 1) :

Η τροπολογία δεν µπορεί να γίνει δεκτή ως έχει επειδή το να ορίζονται δύο

ή περισσότερες επιτροπές για να επικουρούν την Επιτροπή στη θέσπιση

ενός και του αυτού µέτρου είναι αντίθετο προς την απόφαση 1999/468/ΕΚ.

Επειδή το υπό εξέταση κείµενο είναι ένα νοµοθετικό κείµενο για θέµατα

στατιστικών, η Επιτροπή πρέπει να επικουρείται από την επιτροπή

στατιστικού προγράµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 19 του κανονισµού (ΕΚ)

αριθ. 322/97.

Ωστόσο, λαµβανοµένης υπόψη της επιθυµίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου να ευνοηθεί η συνεργασία µεταξύ εµπειρογνωµόνων

στατιστικών αφενός και τεχνικών εµπειρογνωµόνων αφετέρου, το άρθρο 7

παράγραφος 4 τροποποιήθηκε προκειµένου να ενισχυθεί ο συµβουλευτικός

ρόλος της επιτροπής για την προσαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΚ στην

επιστηµονική και τεχνική πρόοδο.

Τροπολογία 14 (άρθρο 8, παράγραφος 2) :

Το Συµβούλιο συµµερίζεται τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

όσον αφορά την, κατά το συντοµότερο δυνατόν υποβολή των προτάσεων

για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εφόσον υπάρχει επικάλυψη.

Οι λέξεις «όταν χρειάζεται» απαλείφονται προκειµένου να ακολουθηθεί η

τροπολογία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, η πρόβλεψη της

σχετικής υποβολής έκθεσης εντός προθεσµίας έτους δεν φαίνεται να είναι

ρεαλιστική. Στην αναθεώρηση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων

µνηµονεύονται επίσης οι δράσεις που περιλαµβάνονται στην πρόταση του

6ου προγράµµατος δράσης στον τοµέα του περιβάλλοντος, το οποίο είναι

τώρα υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο· οι

αναθεωρήσεις που προβλέπονται στο πρόγραµµα αυτό και στην παρούσα

πρόταση πρέπει να διεξάγονται εκ παραλλήλου. Μια προθεσµία δύο ετών

φαίνεται να είναι εύλογη.
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Τροπολογίες 15 και 20 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 1 και Παράρτηµα Ι, Τµήµα 8,

παράγραφος 1, εδάφιο 1):

Το Συµβούλιο αποδέχεται την απάλειψη της εξαίρεσης του τµήµατος

(«division») 12 της NACE Αναθ. 1.

Όσον αφορά τα απόβλητα των τοµέων της γεωργίας, της θήρας, της

δασοκοµίας και της αλιείας, το Συµβούλιο συµµερίζεται τη γνώµη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι δραστηριότητες αυτές είναι πηγές

αποβλήτων οι οποίες δεν µπορούν να αγνοηθούν και για τις οποίες πρέπει

να δοθούν τα µέσα για µια πολιτική διαχείρισής τους. Το Συµβούλιο εκτιµά

ότι η εκπόνηση «πιλοτικών» µελετών θα χρησιµεύσει για την εκτίµηση του

κατά πόσον είναι ενδεδειγµένη και εφικτή η συλλογή δεδοµένων καθώς και

την εκτίµηση του κόστους και των ωφελειών αυτής της συλλογής των

δεδοµένων και την εκτίµηση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων σ�αυτά τα

θέµατα προσέθεσε, για το σκοπό αυτό, µια νέα παράγραφο 2 στο

παράρτηµα Ι, Τµήµα 1.

Τροπολογίες 16, 22 και 23 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 2, κατάλογος

οµαδοποιήσεων, στοιχεία υπ�αριθ. 31 και 32 (νέο)· Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 2,

πίνακας «ανάκτησης», στοιχεία υπ�αριθ. 12 και 13 (νέο)· Παράρτηµα ΙΙ,

Τµήµα 2, πίνακας «διάθεσης», στοιχείο υπ�αριθ. 5 :

Το Συµβούλιο αποδέχεται το πνεύµα της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου - που αποβλέπει στη διάκριση των ζωικών υπολειµµάτων

από τα φυτικά - όσον αφορά το παράρτηµα Ι και τον πίνακα «ανάκτησης»

του παραρτήµατος ΙΙ, αλλά την επαναδιατυπώνει για να ληφθεί υπόψη η

ορολογία που χρησιµοποιείται στο παράρτηµα ΙΙΙ. ∆εν µπορεί να την

αποδεχθεί για το παράρτηµα ΙΙ, πίνακας «διάθεσης», επειδή θα ήταν

ανεφάρµοστη στην περίπτωση της υγειονοµικής ταφής, ή θα συνεπάγεται

υπερβολικά υψηλό και αδικαιολόγητο κόστος σ�αυτή την περίπτωση.
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Τροπολογίες 18 και 24 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 5 και Παράρτηµα ΙΙ,
Τµήµα 5) :
Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η µέριµνα ώστε η συλλογή δεδοµένων να είναι
ποιοτικά υψηλής στάθµης είναι σηµαντικότερη από το να επιδιωχθεί να
είναι συχνότερη η συλλογή τους. Μια έρευνα σε ετήσια βάση, σε έναν
τοµέα όπου τα δεδοµένα λίγο µεταβάλλονται από έτος σε έτος δεν
δικαιολογείται, εάν ληφθεί υπόψη το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται για
το κοινοτικό σύνολο και επιχειρήσεις. Ωστόσο, προκειµένου να
καθησυχαστούν οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και µε
γνώµονα τη συνοχή του κειµένου, το Συµβούλιο επαναφέρει τη διετία ως
διάστηµα περιοδικής κατάρτισης των στατιστικών στο πλαίσιο των δυο
παραρτηµάτων.

Τροπολογία 26 (Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 8, πίνακας «ανάκτησης») :
Το Συµβούλιο αποδέχεται την τροπολογία, διευκρινίζοντας το νέο τίτλο
(ανάκτηση «πλην της ενεργειακής ανάκτησης»), διότι η εισαγωγή της λέξης
«ανάκτηση» χωρίς καµία άλλη διευκρίνηση θα µπορούσε να οδηγήσει σε
σύγχυση, δεδοµένου ότι καλύπτει επίσης την αποτέφρωση µε ανάκτηση
ενέργειας (η οποία ήδη περιλαµβάνεται στο προηγούµενο, κατά σειρά,
«στοιχείο» του πίνακα ως «αποτέφρωση»). Για τη συνοχή του κειµένου, εν
τω συνόλω του, η ίδια διευκρίνηση γίνεται και στο παράρτηµα ΙΙ, τµήµα 2.
Το Συµβούλιο διατηρεί τα πρόσηµα «+» για να διευκρινίζεται ότι τα
δεδοµένα προς υποβολή αντιστοιχούν στο άθροισµα των δεδοµένων που
περιλαµβάνονται στο «στοιχείο» υπ� αριθ. 3.

Τροπολογία 27 (Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 8, πίνακας «διάθεσης») :
Το Συµβούλιο επαναλαµβάνει την τροπολογία όπως είναι διατυπωµένη,
αλλά διατηρεί τον επιµερισµό των εργασιών διάθεσης στα «στοιχεία»
υπ� αριθ. 4 και 5 όπως περιλαµβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής. Η
σχετική πρόθεση είναι να συγκεντρωθούν στο ίδιο «στοιχείο» του πίνακα τα
δεδοµένα τα σχετικά µε τις εργασίες διάθεσης που πραγµατοποιούνται
στους χώρους υγειονοµικής ταφής (δραστηριότητες οριστικής διάθεσης σε
συγκεκριµένο χώρο) : η διασπορά στο έδαφος (D2) δεν εµπίπτει σ� αυτή
την κατηγορία και πρέπει να παραµείνει στο «στοιχείο» υπ� αριθ. 5, ενώ η
επιφανειακή διασπορά (D4) πρέπει να παραµείνει στο «στοιχείο»
υπ� αριθ. 4.
Το Συµβούλιο διατηρεί τα πρόσηµα «+» για να διευκρινίζεται ότι τα
δεδοµένα προς υποβολή αντιστοιχούν στο άθροισµα των δεδοµένων που
περιλαµβάνονται στο «στοιχείο» υπ� αριθ. 4 και 5.
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1.3. Το Συµβούλιο δεν αποδέχθηκε τις ακόλουθες τροπολογίες :

Τροπολογίες 9 (άρθρο 3, παράγραφος 2) και 19 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 7,

παράγραφος 1):

Πρόκειται για προδιαγραφές τεχνικού χαρακτήρα που δεν αφορούν ένα

νοµοθετικής υφής κείµενο και οι οποίες, εξάλλου, δεν έχουν επαρκή

θεµελίωση ως προς τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί. Τέτοιου είδους

προδιαγραφές πρέπει να προσδιορίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας

επιτροπολογίας, ύστερα από διεξοδική εξέταση όλων των παραγόντων που

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη.

Τροπολογία 17 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 2, κατάλογος οµαδοποιήσεων, πρώην

«στοιχείο» υπ� αριθ. 35, παρουσιαζόµενο ως υπ� αριθ. 36 στην κοινή

θέση) :

∆εδοµένου ότι η απόφαση 2000/532/ΕΚ τροποποίησε τον Ευρωπαϊκό

Κατάλογο Αποβλήτων (CED) ως προς το σηµείο αυτό, το Συµβούλιο

εκτιµά ότι είναι εύλογο το παράρτηµα ΙΙΙ πρώτα να προσαρµοστεί στη νέα

απόφαση και κατόπιν να διευκρινιστεί κατά πόσον πρέπει να προστεθεί ένα

συγκεκριµένο «στοιχείο» σ� αυτό τον κατάλογο του κανονισµού το οποίο

να αφορά τις «λυµατολάσπες βυθοκόρησης».

Τροπολογίες 21 (Παράρτηµα Ι, Τµήµα 8, παράγραφος 2) και 28

(Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 8, παράγραφος 4) :

Το Συµβούλιο εκτιµά ότι πρέπει να επαφίεται στα κράτη µέλη η επιλογή της

στατιστικής τους µεθοδολογίας συναρτήσει των καταλόγων των

επιχειρήσεων που έχουν στη διάθεσή τους, αφού µάλιστα το γεγονός ότι η

συλλογή των στατιστικών δεδοµένων γίνεται είτε από τοπικές µονάδες είτε

από µονάδες οικονοµικής δραστηριότητας δεν εµποδίζει να παρέχονται

συγκρίσιµα αποτελέσµατα.
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2. Τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής

2.1. Η κοινή θέση του Συµβουλίου διαφέρει από την τροποποιηµένη πρόταση

της Επιτροπής κατά τα εξής :

τις τροπολογίες 2 και 11 (µεταβατική περίοδος),

τις τροπολογίες 15 και 20 (γεωργία, θήρα, δασοκοµία και αλιεία),

τις τροπολογίες 16, 22 και 23 («στοιχείο» για τα «ζωικά υπολείµµατα»). Για

τις τροπολογίες 16 και 22, το Συµβούλιο εκτιµά ότι µόνο µετά τις

«πιλοτικές» µελέτες που θα εκπονηθούν για την ένταξη του τοµέα της

γεωργίας στις στατιστικές (βλ. ανωτέρω, σηµείο 1.2. τροπολογίες 15 και 20)

θα γνωρίζουµε κατά πόσον πρέπει να ενσωµατωθεί το «στοιχείο» «ζωικά

περιττώµατα, ούρα και κόπρος», το οποίο περιλαµβάνεται στην

τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής· η δυνατότητα να ενσωµατωθεί

εξακολουθεί πράγµατι να υφίσταται στο πλαίσιο της διαδικασίας

επιτροπολογίας,

τροπολογία 17 (Παράρτηµα Ι, κατάλογος οµαδοποίησης : λυµατολάσπες

βυθοκόρησης»,

τροπολογία 24 (συχνότητα παροχής δεδοµένων στο πλαίσιο του

παραρτήµατος ΙΙ),

τροπολογία 27 (Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 8, επιµερισµός των εργασιών

διάθεσης στα «στοιχεία» υπ�αριθ. 4 και 5).
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2.2. Το Συµβούλιο υιοθέτησε τις διευκρινίσεις σύνταξης που έκανε η Επιτροπή

στο Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 7, παρ. 1 και στο Τµήµα 8, παρ. 1.

Το Συµβούλιο, επί πλέον :

- απάλειψε τους κωδικούς που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ,

Τµήµα 3, παράγραφος 1 και στο Τµήµα 8, παράγραφος 1, επειδή

πλέον είναι χωρίς χρησιµότητα,

- αποφάσισε ότι το Παράρτηµα ΙΙ, Τµήµα 8, παράγραφος 1 πρέπει να

αναφέρεται στα τρία «στοιχεία» του Τµήµατος 3 και όχι µόνο στη

συνολική ποσότητα των υποβληθέντων σε επεξεργασία αποβλήτων

(«στοιχείο» αριθ. 3).

________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 22.04.2002
SEC(2002) 419 τελικό

1999/0010 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων
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1999/0010 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις στατιστικές των αποβλήτων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Υποβολή της πρότασης στο Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
(COM(1999) 31, 1999/0010(COD)) : 27 Ιανουαρίου 1999

Ευνοϊκή γνωµοδότηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής : 22 Σεπτεµβρίου 1999

Υποβολή (τροποποιηµένης) πρότασης στο Κοινοβούλιο
και το Συµβούλιο
(COM(2001) 137, 1999/0010(COD)) : 9 Μαρτίου 2001

Γνωµοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
(πρώτη ανάγνωση): 4 Σεπτεµβρίου 2001

Έκδοση (2ης) τροποποιηµένης πρότασης από την Επιτροπή
(COM(2001) 737, 1999/0010(COD)) : 10 ∆εκεµβρίου 2001

Έκδοση κοινής θέσης από το Συµβούλιο:  15.04.2002

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις
στατιστικές των αποβλήτων έχει ως κύριο στόχο τη θέσπιση ενός εναρµονισµένου
συστήµατος πληροφοριών για τη δηµιουργία και την επεξεργασία αποβλήτων στην
Κοινότητα.

Η πρόταση θα εξασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της ένα σύστηµα
στατιστικών πληροφοριών υψηλής ποιότητας, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις για
την εφαρµογή και την παρακολούθηση της πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα.
Καλύπτει τα εξής:

(1) δηµιουργία αποβλήτων κατά οικονοµική δραστηριότητα και από τα νοικοκυριά

(2) ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων.
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Θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στα ίδια τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν
σταδιακά τις στατιστικές τους για τα απόβλητα και να τις καταστήσουν ένα εργαλείο
µε υψηλές δυνατότητες πληροφόρησης.

Οι στατιστικές των αποβλήτων βασίζονται σήµερα στην εθελοντική συλλογή
δεδοµένων από την Eurostat και σε ορισµένες υποχρεώσεις παροχής στοιχείων στην
Γ∆ «Περιβάλλον» όσον αφορά συγκεκριµένες ροές αποβλήτων (π.χ. απορρίµµατα
συσκευασιών). Οι διαθέσιµες πληροφορίες είναι ανεπαρκείς για την παροχή
χρήσιµων πληροφοριών όσον αφορά την εφαρµογή των πολιτικών διαχείρισης
αποβλήτων λόγω των κενών στα δεδοµένα της έλλειψης συγκρισιµότητας και του µη
έγκαιρου χαρακτήρα. Οι πληροφορίες είναι επίσης ανεπαρκείς για την παροχή
εισροών στον περιβαλλοντικό τοµέα των ∆ιαρθρωτικών ∆εικτών, που
χρησιµοποιούνται στην ετήσια Συγκεφαλαιωτική Έκθεση της Επιτροπής.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1 Γενικές παρατηρήσεις

Στην πρώτη ανάγνωσή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε εικοσιοκτώ
τροπολογίες, οι οποίες σχολιάζονται στην Κοινή Θέση του Συµβουλίου. Επτά
τροπολογίες, που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, ενσωµατώθηκαν στην Κοινή
Θέση. Επτά τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή δεν
ενσωµατώθηκαν στην Κοινή Θέση. Για εννέα τροπολογίες, η Επιτροπή τροποποίησε
την πρότασή της για να λάβει εν µέρει υπόψη τις ανησυχίες που είχε εκφράσει το
Κοινοβούλιο, και επτά από αυτές γίνονται αποδεκτές στην Κοινή Θέση. Άλλες πέντε
τροπολογίες δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, ούτε από το Συµβούλιο στην
Κοινή Θέση του.

3.2 Αποφάσεις σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µετά την
πρώτη ανάγνωση

3.2.1 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην Κοινή
Θέση

Αυτές οι επτά τροπολογίες αποσαφηνίζουν το κείµενο. Η τροπολογία 1 δίνει έµφαση
στην ανάγκη ανάπτυξης στατιστικών µέσων για την αποσύνδεση της δηµιουργίας
αποβλήτων και της ανάλωσης πόρων. Η τροπολογία 5 προσθέτει έναν ορισµό της
«αποτέφρωσης» στον κατάλογο ορισµών. Οι τροπολογίες 7 και 8 ενθαρρύνουν τη
χρήση των ήδη παρεχοµένων στοιχείων και άλλων πηγών. Οι τροπολογίες 25, 26 και
27 αποσαφηνίζουν τις απαιτήσεις δεδοµένων για την ανάλυση των δεδοµένων κατά
την ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων.

3.2.2 Τροπολογίες που έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή, αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην
Κοινή Θέση

Οι τροπολογίες 15 και 20 επεκτείνουν τη στατιστική κάλυψη στη δηµιουργία
αποβλήτων στη γεωργία και την αλιεία. Η γνώµη της Επιτροπής ήταν ευνοϊκή όσον
αφορά την ανάγκη για τα δεδοµένα αυτά και αποδέχθηκε τις τροπολογίες, ενώ η
Κοινή Θέση παραπέµπει τους τοµείς αυτούς στις πιλοτικές µελέτες για τη
διερεύνηση µεθόδων για τη συλλογή δεδοµένων.
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Η Επιτροπή αποδέχθηκε την τροπολογία 24 σχετικά µε την ετήσια συλλογή
δεδοµένων για όλους τους τύπους επεξεργασίας αποβλήτων, συµφωνώντας µε την
άποψη ότι τα ετήσια δεδοµένα έχουν ουσιαστική σηµασία όχι µόνο για την
αποτέφρωση και τη διάθεση αλλά και για την ανάκτηση και την ανακύκλωση. Στην
Κοινή Θέση προτείνεται µια συµβιβαστική θέση που απαιτεί τη συλλογή δεδοµένων
κάθε δύο χρόνια για όλους τους τύπους επεξεργασίας. Η Επιτροπή διατηρεί τη θέση
της, δεδοµένου ότι η συλλογή δεδοµένων σε ετήσια βάση για όλους τους τύπους
επεξεργασίας αποβλήτων έχει κρίσιµη σηµασία για την παρακολούθηση των
πολιτικών διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, θα διευκολύνει τη διεργασία
αναθεώρησης των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που απαιτούνται από τη λοιπή
νοµοθεσία.

Για τέσσερις τροπολογίες (16, 17, 22, 23), προτείνεται περαιτέρω διαχωρισµός των
κατηγοριών αποβλήτων. Οι προτάσεις αυτές θα οδηγήσουν στη συλλογή
ξεχωριστών πληροφοριών για τις κατηγορίες ζωικά απόβλητα και λάσπες
βυθοκόρησης.

3.2.3 Τροπολογίες για τις οποίες η Επιτροπή τροποποίησε µερικά την πρότασή της

Η Επιτροπή τροποποίησε την πρότασή της όσον αφορά εννέα τροπολογίες του
Κοινοβουλίου για να ληφθούν εν µέρει υπόψη οι ανησυχίες που εξέφρασε το
Κοινοβούλιο.

3.2.3.1 Τροποποιήσεις της Επιτροπής που ενσωµατώνονται στην Κοινή Θέση

Επτά από τις τροπολογίες αυτές ενσωµατώνονται στην Κοινή Θέση.

∆ύο από τις τροπολογίες (3 και 12) αφορούν τα δεδοµένα για την εισαγωγή και την
εξαγωγή αποβλήτων, για τα οποία η Επιτροπή πρότεινε πιλοτικές µελέτες για να
αποσαφηνιστούν οι κατάλληλοι τρόποι συλλογής των δεδοµένων αυτών. Οι
τροπολογίες του Κοινοβουλίου καθιστούν υποχρεωτικές αυτές τις µεταβλητές χωρίς
µεταβατική περίοδο. Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής συντοµεύει την
προθεσµία για τις πιλοτικές µελέτες και περιλαµβάνει τη διαδικασία επιτροπολογίας
για τις αποφάσεις σχετικά µε τα µέτρα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές µελέτες.
Αυτό γίνεται αποδεκτό στην Κοινή Θέση.

Η τροπολογία 4 αφορά την προσαρµογή της ταξινόµησης αποβλήτων (ΕΚΑ-Στατ)
στο νέο ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (ΕΚΑ). Η Επιτροπή προτείνει ένα νέο
κείµενο στην τροποποιηµένη πρότασή της και το ίδιο κείµενο συµπεριλαµβάνεται
στην Κοινή Θέση.

Η τροπολογία 10 δεν επιτρέπει καµία εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής
στοιχείων σε ορισµένα κελιά της ανάλυσης κατά οικονοµικές δραστηριότητες και
κατηγορίες αποβλήτων. Η αυστηρότερη διατύπωση που εισάγεται υπό τις
διαδικασίες επιτροπολογίας, όπως αντικατοπτρίζονται στην τροποποιηµένη πρόταση
της Επιτροπής, περιλαµβάνεται στην Κοινή Θέση.

Στην τροπολογία 13 προτείνονται δύο επιτροπές που θα επικουρούν, σε ισότιµη
βάση, την Επιτροπή στη διαδικασία επιτροπολογίας. Αυτό δεν είναι δυνατόν από
νοµική άποψη. Η τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής αποσαφηνίζει το ρόλο των
δύο επιτροπών. Η Κοινή Θέση χρησιµοποιεί την ίδια διατύπωση.
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Σύµφωνα µε την τροπολογία 14 ζητείται από την Επιτροπή να υποβάλει αναφορά
σχετικά µε την κατάργηση των υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων που
αλληλεπικαλύπτονται. Εντούτοις, η τροπολογία δεν είναι σαφής όσον αφορά το
χρόνο της αναφοράς. Η Επιτροπή άλλαξε τη διατύπωση της παραγράφου στην
τροποποιηµένη πρότασή της και η Κοινή Θέση δέχεται το νέο κείµενο.

Μια ουσιαστική τροπολογία (18) αφορά την περιοδικότητα της συλλογής δεδοµένων
για τη δηµιουργία αποβλήτων. Το Κοινοβούλιο ζήτησε να συλλέγονται τα δεδοµένα
κάθε έτος και όχι κάθε τρία έτη. Η Επιτροπή συµφωνεί µε το Κοινοβούλιο σχετικά
µε την ανάγκη συχνότερης συλλογής δεδοµένων. Στην τροποποιηµένη πρότασή της
προτείνεται να συλλέγονται τα δεδοµένα κάθε δύο έτη και αυτό γίνεται αποδεκτό
στην Κοινή Θέση.

3.2.3.2 Οι τροποποιήσεις της Επιτροπής που δεν ενσωµατώνονται στην Κοινή Θέση

Για δύο τροπολογίες (2, 11) η Επιτροπή προτείνει τροποποιήσεις, που δεν
ενσωµατώνονται στην Κοινή Θέση. Αφορούν τις µεταβατικές περιόδους τις οποίες
το Κοινοβούλιο δεν θεωρεί απαραίτητες. Η Επιτροπή το δέχεται αυτό εκτός από
τους πρόσφατα εισαχθέντες τοµείς της γεωργίας και της αλιείας, όπου διατηρούνται
περίοδοι παρέκκλισης. Η Κοινή Θέση αναδιατυπώνει τις µεταβατικές περιόδους µε
διαφορετικό τρόπο, που δεν συµφωνεί µε την πρόταση της Επιτροπής.

3.2.4 Τροπολογίες που δεν έγιναν αποδεκτές από την Επιτροπή ούτε ενσωµατώθηκαν στην
Κοινή Θέση

Απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το Συµβούλιο δύο τροπολογίες (21, 28), οι
οποίες προτείνουν τη χρήση ενός µόνο τύπου στατιστικής µονάδας ως βάσης για τη
συλλογή δεδοµένων για τον κανονισµό. Στην πρόταση της Επιτροπής και την Κοινή
Θέση, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν µεταξύ δύο στατιστικών µονάδων ως
βάση για τη συλλογή δεδοµένων. Αυτή η ελεύθερη επιλογή διευκολύνει τη συλλογή
δεδοµένων και το αρνητικό αποτέλεσµα όσον αφορά τη συγκρισιµότητα των
δεδοµένων δεν είναι σηµαντικό.

Μια άλλη τροπολογία (µέρος της 6) είναι υπέρ µιας οµοιόµορφης µεθοδολογίας.
Επιβάλλει έναν περιττό περιορισµό στη συλλογή δεδοµένων στα κράτη µέλη. Η
Επιτροπή διατηρεί τη θέση της.

Οι τροπολογίες 9 και 19 απορρίπτονται. Οι τροπολογίες αυτές απαιτούν
ακριβέστερες και πιο ειδικές ενδείξεις όσον αφορά την κάλυψη των δεδοµένων.
Αυτές οι ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα προδιαγραφές αναπτύσσονται καλύτερα στη
διαδικασία επιτροπολογίας.

3.3 Νέες διατάξεις που έχουν εισαχθεί από τη θέση του Συµβουλίου και της
Επιτροπής

Το Συµβούλιο αναδιατύπωσε ορισµένα τµήµατα του κειµένου για να το καταστήσει
περισσότερο κατανοητό.

3.4 Προβλήµατα επιτροπολογίας που αντιµετωπίστηκαν κατά την έγκριση της
Κοινής Θέσης (και της θέσης που εξέδωσε η Επιτροπή).

∆εν αντιµετωπίστηκαν προβλήµατα.
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4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή διατηρεί τη θέση της σχετικά µε (µέρος της) τροπολογίας 6: δεν µπορεί
να δεχθεί µια οµοιόµορφη µεθοδολογία για τη συλλογή δεδοµένων όπως προτείνει
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή διατηρεί τη θέση της σχετικά µε την τροπολογία 24 που αφορά την
ετήσια συλλογή δεδοµένων για την επεξεργασία αποβλήτων: οι ετήσιες στατιστικές
έχουν µεγάλη ζήτηση για την αξιολόγηση πολιτικής και είναι απαραίτητες για την
κατάρτιση του διαρθρωτικού δείκτη για τα απόβλητα.

Η Επιτροπή αποδέχθηκε 23 από τις 28 τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Πέντε τροπολογίες δεν έγιναν αποδεκτές. Στην Κοινή Θέση δεν ενσωµατώνονται
αυτές οι πέντε και άλλες εννέα τροπολογίες. Εποµένως, η Επιτροπή µπορεί να
συµφωνήσει κατά ένα µέρος µόνο µε την Κοινή Θέση που εξέδωσε οµόφωνα το
Συµβούλιο.


