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Ο∆ΗΓΙΑ .../2005/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ 

 

 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

 

Έχοντας υπόψη:  

 

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, 

 

την πρόταση της Επιτροπής, 

 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

 

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών2, 

 

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

                                                 
1  ΕΕ C 80, 30.3.2004, σ. 35. 
2  EE C 109, 30.4.2004, σ. 33. 
3  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ..... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ..... (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

 

(1) Η ανακοίνωση της Επιτροπής µε τίτλο «Ασφαλής άσκηση των δραστηριοτήτων εξόρυξης 

µεταλλευµάτων: Συνοδευτικά µέτρα παρακολούθησης των πρόσφατων ατυχηµάτων σε 

µονάδες εξόρυξης» περιλαµβάνει µεταξύ των προτεραιοτήτων της την ανάληψη 

πρωτοβουλίας για τη ρύθµιση της διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας. 

Η ενέργεια αυτή συµπληρώνει τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/105/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2003, µέσω της 

τροποποίησης της οδηγίας 96/82/EΚ του Συµβουλίου για την αντιµετώπιση των κινδύνων 

µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες1 καθώς και την σύνταξη εγγράφου 

αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που θα αφορά τη διαχείριση των στείρων και 

των απορριµµάτων κατεργασίας που προκύπτουν από τις εξορυκτικές δραστηριότητες στο 

πλαίσιο της οδηγίας 96/61/EΚ του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1996, σχετικά µε την 

ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης2. 

 

(2) Με το ψήφισµα που εξέδωσε σχετικά µε την ανακοίνωση αυτή στις 5 Ιουλίου 20013, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε ένθερµα την ανάγκη έκδοσης οδηγίας για τα απόβλητα 

της εξορυκτικής βιοµηχανίας. 

                                                 
1 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 97. 
2 ΕΕ L 257, 10.10.1996, σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, 
σ. 1) 

3  ΕΕ C 65 Ε, 14.3.2002, σ. 382. 
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(3) Η απόφαση αριθ. 1600/2002/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

22ας Ιουλίου 2002, για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το 

περιβάλλον1 θέτει ως στόχο, όσον αφορά τα απόβλητα που εξακολουθούν να παράγονται, να 

µειωθεί το επίπεδο επικινδυνότητάς τους και να ενέχουν τους µικρότερους δυνατούς 

κινδύνους, να προτιµηθεί η ανάκτηση και κυρίως η ανακύκλωση, να µειωθεί στο ελάχιστο η 

ποσότητα των απορριπτόµενων αποβλήτων και τα απόβλητα να διατίθενται ασφαλώς, η δε 

επεξεργασία των αποβλήτων που πρόκειται να απορριφθούν να πραγµατοποιείται όσο το 

δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο παραγωγής τους, αν αυτό δεν οδηγεί σε µείωση της 

αποτελεσµατικότητας των εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων. Η απόφαση αριθ. 

1600/2002/ΕΚ ορίζει επίσης ως δράσεις προτεραιότητας, όσον αφορά τα ατυχήµατα και τις 

καταστροφές, την ανάπτυξη περαιτέρω µέτρων πρόληψης κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων, µε 

ιδιαίτερη έµφαση στα προερχόµενα από εξορυκτικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη 

µέτρων για τα εξορυκτικά απόβλητα. Πέραν τούτου, ορίζει επίσης ως δράση προτεραιότητας 

την προώθηση της βιώσιµης διαχείρισης των εξορυκτικών βιοµηχανιών µε στόχο τη µείωση 

των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

 

(4) Σύµφωνα µε τους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για το περιβάλλον, είναι αναγκαίο να 

καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή µείωση τυχόν 

δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από τη διαχείριση 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, όπως των απορριµµάτων κατεργασίας (δηλαδή των 

στερεών που αποµένουν µετά την επεξεργασία των ορυκτών µε διάφορες τεχνικές), των 

στείρων εξόρυξης και των υπερκείµενων (δηλ. του υλικού που οι εξορυκτικές εργασίες 

µετακινούν κατά τη διαδικασία πρόσβασης σε µεταλλευτικό ή ορυκτό σώµα, 

συµπεριλαµβανοµένης της φάσης ανάπτυξης προ της παραγωγής) και της φυτικής γης 

(δηλαδή του ανωτέρου στρώµατος του εδάφους), εφόσον αποτελούν απόβλητα σύµφωνα µε 

τον οικείο ορισµό της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, για τα 

απόβλητα2. 

                                                 
1 ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ. 1 
2  ΕΕ L 194, 25.7.1975, σ. 39 . Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1882/2003. 
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(5) Σύµφωνα µε την παράγραφο 24 του Σχεδίου Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ για τη 

βιώσιµη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών κατά την Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη του 2002 για τη βιώσιµη ανάπτυξη, επιβάλλεται η προστασία των φυσικών 

πόρων που αποτελούν τη βάση της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και η αναστροφή 

της τρέχουσας τάσης υποβάθµισης των φυσικών πόρων, µέσω της διαχείρισης της βάσης 

αυτής κατά τρόπο βιώσιµο και ολοκληρωµένο. 

 

(6) Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να αφορά τη διαχείριση αποβλήτων από χερσαίες 

εξορυκτικές βιοµηχανίες, ήτοι των αποβλήτων που προκύπτουν από την αναζήτηση, την 

εξόρυξη (συµπεριλαµβανοµένης της φάσης ανάπτυξης πριν την παραγωγή), την επεξεργασία 

και την αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκµετάλλευση λατοµείων. Ωστόσο, η 

διαχείριση αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις αρχές και προτεραιότητες που καθορίζει η 

οδηγία 75/442/ΕΟΚ, η οποία, κατά το άρθρο της 2, παράγραφος 1, στοιχείο β), σηµείο ii), 

εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

 

(7) Προκειµένου να αποφευχθούν επαναλήψεις και δυσανάλογες διοικητικές απαιτήσεις, το 

πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να περιοριστεί στην κάλυψη των ειδικών 

εργασιών οι οποίες θεωρείται ότι συνιστούν προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων της.  

 

(8) Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται στις 

κατηγορίες αποβλήτων που, ενώ παράγονται κατά τη διάρκεια εργασιών εξόρυξης ή 

επεξεργασίας ορυκτών, δεν συνδέονται άµεσα µε τη διαδικασία εξόρυξης ή επεξεργασίας, 

όπως απόβλητα τροφίµων, χρησιµοποιηµένα ορυκτέλαια, οχήµατα στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους, χρησιµοποιηµένες στήλες και συσσωρευτές. Η διαχείριση των αποβλήτων αυτών 

θα πρέπει να υπόκειται στις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ ή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ 

του Συµβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονοµικής ταφής των αποβλήτων1 ή 

οποιασδήποτε άλλης οικείας κοινοτικής νοµοθεσίας, όπως στην περίπτωση αποβλήτων που 

παράγονται κατά την αναζήτηση, την εξόρυξη ή την επεξεργασία και µεταφέρονται σε τόπο 

που δεν αποτελεί εγκατάσταση αποβλήτων σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. 

                                                 
1 ΕΕ L 182, 16.7.1999, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003. 
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(9) Ούτε θα πρέπει οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας να εφαρµόζονται στα απόβλητα 

υπεράκτιας αναζήτησης, εξόρυξης και επεξεργασίας ορυκτών πόρων ή την έγχυση υδάτων 

και την επανέγχυση αντληµένων υπόγειων υδάτων, ενώ τα αδρανή απόβλητα, τα µη 

επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από την αναζήτηση, το µη ρυπανθέν γαιώδες υλικό 

και τα απόβλητα που προκύπτουν από την εξόρυξη, την επεξεργασία και την αποθήκευση 

τύρφης θα πρέπει να υπόκεινται σε περιορισµένο µόνο αριθµό απαιτήσεων λόγω του χαµηλού 

περιβαλλοντικού κινδύνου τους. Τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν ή να άρουν 

ορισµένες απαιτήσεις για τα µη επικίνδυνα µη αδρανή απόβλητα. Ωστόσο, οι εξαιρέσεις 

αυτές δεν θα πρέπει να εφαρµόζονται για  τις εγκαταστάσεις αποβλήτων της κατηγορίας Α. 

 

(10) Πέραν τούτου, η παρούσα οδηγία, καίτοι διέπει τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας που ενδέχεται να είναι ραδιενεργά, δεν θα πρέπει να διέπει ζητήµατα που 

αφορούν ειδικά τη ραδιενέργεια. 

 

(11) Σύµφωνα µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ και κατ’ εφαρµογή των άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης 

περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Ευρατόµ), η διαχείριση των 

αποβλήτων που προκύπτουν από την εξόρυξη υλικών που χρησιµοποιούνται για τις 

ραδιενεργές τους ιδιότητες πρέπει να εξασφαλίζει την προστασία των εργαζοµένων, του 

κοινού και του περιβάλλοντος από κινδύνους που απορρέουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες. 

Η παρούσα οδηγία δεν έχει εφαρµογή στη διαχείριση αποβλήτων αυτού του είδους εφόσον τα 

εν λόγω απόβλητα εµπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρµογής νοµοθεσίας βάσιζόµενης στη 

Συνθήκη Ευρατόµ. 

 

(12) Προκειµένου να τηρηθούν οι αρχές και προτεραιότητες που καθορίζει η οδηγία 75/442/EΟΚ 

και ιδίως τα άρθρα της 3 και 4, τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς των 

εξορυκτικών βιοµηχανιών λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την πρόληψη ή µείωση, στο 

µέτρο του δυνατού, των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου 

που συνεπάγεται ή θα µπορούσε να συνεπάγεται η διαχείριση των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας. 
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(13) Τα µέτρα αυτά θα πρέπει να βασίζονται µεταξύ άλλων στην αρχή των βελτίστων διαθεσίµων 

τεχνικών όπως ορίζονται µε την οδηγία 96/61/ΕΚ και, στο πλαίσιο της εφαρµογής των 

τεχνικών αυτών, απόκειται στα κράτη µέλη να καθορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο θα 

λαµβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων, η γεωγραφική τους θέση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

(14) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς της εξορυκτικής βιοµηχανίας που 

είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων καταρτίζουν κατάλληλα σχέδια διαχείρισης 

αποβλήτων όσον αφορά την επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων. 

Η διάρθρωση των σχεδίων αυτών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται 

κατάλληλος σχεδιασµός των µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων µε απώτερο σκοπό να µειωθεί 

στο ελάχιστο η παραγωγή και το επιβλαβές των αποβλήτων και να ενθαρρυνθεί η αξιοποίησή 

τους. Πέραν τούτου, τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας θα πρέπει να 

χαρακτηρίζονται σε σχέση µε τη σύνθεσή τους ώστε να εξασφαλίζεται, στο µέτρο του 

δυνατού, ότι αντιδρούν µόνο µε προβλέψιµο τρόπο. 

 

(15) Για να µειωθούν στο ελάχιστο οι κίνδυνοι προκλήσεως ατυχηµάτων και να διασφαλισθεί 

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου, τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε φορέας λειτουργίας εγκαταστάσεων αποβλήτων της 

κατηγορίας Α υιοθετεί και εφαρµόζει για τα απόβλητα πολιτική πρόληψης σοβαρών 

ατυχηµάτων. Όσον αφορά τα προληπτικά µέτρα, είναι σκόπιµο να περιλαµβάνουν την 

παροχή συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, σχεδίων έκτακτης ανάγκης προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση ατυχήµατος, και τη διοχέτευση σχετικών µε την ασφάλεια 

πληροφοριών σε άτοµα που πιθανώς να υποστούν τις συνέπειες σοβαρού ατυχήµατος. Σε 

περίπτωση ατυχήµατος, θα πρέπει να ζητηθεί από τους φορείς να παράσχουν στις αρµόδιες 

αρχές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τον µετριασµό των ζηµιών που προκλήθηκαν ή 

ενδέχεται να προκληθούν στο περιβάλλον. Οι ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 

ισχύουν για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας που εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/EΚ. 
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(16) Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων δεν θα πρέπει να ταξινοµούνται στην κατηγορία Α 

αποκλειστικά βάσει των κινδύνων για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των 

εργαζοµένων στις εξορυκτικές βιοµηχανίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλης 

κοινοτικής νοµοθεσίας, ειδικότερα, των οδηγιών του Συµβουλίου 92/91/ΕΟΚ1 και 

92/104/ΕΟΚ2. 

 

(17) Λόγω της ειδικής φύσης της διαχείρισης αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, είναι 

σκόπιµο να θεσπιστούν ειδικές διαδικασίες για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση αδειών 

για όλες τις εγκαταστάσεις αποβλήτων στις οποίες διοχετεύονται τέτοια απόβλητα. Επιπλέον, 

τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 

αρµόδιες αρχές περιοδικά επανεξετάζουν και, εφόσον απαραίτητο, αναπροσαρµόζουν τους 

όρους των αδειών. 

 

(18) Θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν, σύµφωνα µε τη σύµβαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ) για την πρόσβαση σε 

πληροφορίες, τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα, της 25ης Ιουνίου 1998 (Σύµβαση του Άαρχους), ότι 

το κοινό ενηµερώνεται σχετικά µε την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση αδείας διαχείρισης 

αποβλήτων και ότι ζητείται η γνώµη του ενδιαφερόµενου κοινού πριν από τη χορήγηση της 

εν λόγω αδείας. 

 

(19) Είναι αναγκαίο να οριστούν σαφώς οι απαιτήσεις τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι 

εγκαταστάσεις αποβλήτων που εξυπηρετούν εξορυκτικές βιοµηχανίες όσον αφορά τη θέση, 

τη διαχείριση, τον έλεγχο και το κλείσιµό τους καθώς και τα προληπτικά και προστατευτικά 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιµετώπιση κάθε βραχυπρόθεσµης ή 

µακροπρόθεσµης απειλής κατά του περιβάλλοντος, και ειδικότερα για την αποφυγή της 

ρύπανσης των υπογείων υδάτων µέσω της διείσδυσης εκπλυµάτων στο έδαφος. 

                                                 
1  Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1992, περί των ελαχίστων 

προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά 
την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348, 28.11.1992, 
σ. 9). 

2  Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης ∆εκεµβρίου 1992, περί των ελαχίστων 
προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 404, 
31.12.1992, σ. 10). 
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(20) Είναι αναγκαίο να ορισθούν σαφώς οι εγκαταστάσεις αποβλήτων της κατηγορίας Α στις 

οποίες διοχετεύονται απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 

πιθανές επιπτώσεις οποιασδήποτε ρύπανσης είναι δυνατό να προκύψει από τη λειτουργία της 

εν λόγω εγκαταστάσεως ή από ατύχηµα κατά το οποίο προκαλείται διαφυγή αποβλήτων από 

την εγκατάσταση αυτή. 

 

(21) Τα απόβλητα που επαναφέρονται στις κοιλότητες εκσκαφής είτε για την αποκατάσταση των 

κοιλοτήτων αυτών είτε για κατασκευαστικούς σκοπούς όσον αφορά τη διαδικασία εξόρυξης 

ορυκτών, όπως η κατασκευή ή η συντήρηση, εντός των κοιλοτήτων, µέσων πρόσβασης για 

µηχανήµατα, διαδρόµων µεταφοράς, διαφραγµάτων, φραγµάτων ασφαλείας ή αναχωµάτων, 

πρέπει επίσης να υπόκεινται σε ορισµένες απαιτήσεις ώστε να προστατεύονται τα 

επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, να διασφαλίζεται η σταθερότητα των συγκεκριµένων 

αποβλήτων και να εξασφαλίζεται κατάλληλη παρακολούθηση µετά την παύση των εν λόγω 

δραστηριοτήτων. Συνεπώς, τα απόβλητα αυτά δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις 

της παρούσας οδηγίας η οποία αφορά αποκλειστικά τις «εγκαταστάσεις αποβλήτων», εκτός 

των απαιτήσεων που µνηµονεύονται στην ειδική διάταξη περί των κοιλοτήτων εκσκαφής. 

 

(22) Προκειµένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων στις οποίες διοχετεύονται απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας, τα κράτη µέλη 

θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα µε τα οποία θα διασφαλίζεται ότι ο σχεδιασµός, η επιλογή της 

θέσης και η διαχείριση των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων διενεργούνται από άτοµα που 

διαθέτουν τα απαραίτητα τεχνικά προσόντα. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η 

εκπαίδευση και οι γνώσεις που έχουν αποκτήσει οι φορείς και το προσωπικό, τούς έχουν 

εφοδιάσει µε τις αναγκαίες δεξιότητες. Πέραν τούτου, οι αρµόδιες αρχές οφείλουν να 

επιβεβαιώνουν ότι οι φορείς προβαίνουν σε κατάλληλες ρυθµίσεις όσον αφορά την 

κατασκευή και συντήρηση νέων εγκαταστάσεων αποβλήτων ή την επέκταση ή τροποποίηση 

υφιστάµενων εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µετά το κλείσιµο φάσης. 
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(23) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν διαδικασίες παρακολούθησης για το διάστηµα της λειτουργίας 

και για µετά το κλείσιµο των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Θα πρέπει δε να προβλεφθεί µια 

περίοδος µετά το κλείσιµο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων κατηγορίας Α ανάλογη προς τον κίνδυνο που παρουσιάζει η συγκεκριµένη 

εγκατάσταση αποβλήτων, κατά τρόπο παρόµοιο µε τον προβλεπόµενο στην οδηγία 

1999/31/ΕΚ. 

 

(24) Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ο χρόνος και ο τρόπος κλεισίµατος εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που εξυπηρετούν εξορυκτικές βιοµηχανίες και να καθοριστούν οι υποχρεώσεις 

και οι ευθύνες του φορέα κατά την περίοδο µετά την παύση λειτουργίας. 

 

(25) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να απαιτούν από τους φορείς των εξορυκτικών βιοµηχανιών να 

προβαίνουν σε παρακολούθηση και διαχειριστικούς ελέγχους, ώστε να αποφεύγεται η 

ρύπανση των υδάτων και του εδάφους και να εντοπίζονται τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

για τις οποίες είναι υπεύθυνοι. Πέραν τούτου, προκειµένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η 

ρύπανση των υδάτων, η απόθεση αποβλήτων σε οιοδήποτε υδάτινο σύστηµα υποδοχής θα 

πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων1. Επίσης, µε τη βοήθεια των 

βελτίστων διαθεσίµων τεχνικών, οι συγκεντρώσεις κυανίου και κυανιούχων ενώσεων που 

προέρχονται από ορισµένες εξορυκτικές βιοµηχανίες θα πρέπει να µειωθούν στα χαµηλότερα 

δυνατά επίπεδα στις λίµνες απορριµάτων κατεργασίας, δεδοµένου ότι οι ουσίες αυτές είναι 

επιβλαβείς και τοξικές. Για να αποφευχθούν τέτοιου είδους επιπτώσεις θα ήταν σκόπιµο να 

καθοριστούν αναλόγως ανώτατα όρια συγκεντρώσεων για τις συγκεκριµένες ουσίες, 

ευθυγραµµιζόµενα, εν πάση περιπτώσει, προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
1 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ 

(ΕΕ L 331, 15.12.2001, σ. 1). 



 
16075/1/04 REV 1  CZV/thm 10 
 DG I   EL 

(26) Οι φορείς εγκαταστάσεων αποβλήτων που εξυπηρετούν εξορυκτικές βιοµηχανίες θα πρέπει 

να  καταθέσουν χρηµατική ή αντίστοιχη εγγύηση, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που θα 

αποφασίσουν τα κράτη µέλη, η οποία να εξασφαλίζει την τήρηση όλων των υποχρεώσεων 

που απορρέουν από την άδεια, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών που αφορούν το 

κλείσιµο του τόπου και την περίοδο µετά το κλείσιµο. Η χρηµατική εγγύηση θα πρέπει να 

είναι επαρκής ώστε να καλύπτει το κόστος της αποκατάστασης του τόπου από ανεξάρτητο 

τρίτο µέρος που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. Η εγγύηση αυτή εξάλλου θα πρέπει να 

παρέχεται πριν από την έναρξη των εργασιών απόθεσης στις εγκαταστάσεις αποβλήτων και 

να υπόκειται σε περιοδική αναπροσαρµογή. Πέραν τούτου, λαµβανοµένων υπόψη της αρχής 

«ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και της οδηγίας 2004/35/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον 

αφορά την πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζηµιών1, είναι σκόπιµο να 

διευκρινιστεί ότι οι φορείς εγκαταστάσεων αποβλήτων που εξυπηρετούν εξορυκτικές 

βιοµηχανίες υπέχουν προσήκουσα ευθύνη για περιβαλλοντικές ζηµίες προκαλούµενες από τις 

εργασίες τους ή για επικείµενη απειλή πρόκλησης τέτοιων ζηµιών. 

 

(27) Εφόσον η λειτουργία εγκαταστάσεων αποβλήτων εξορυκτικών βιοµηχανιών ενδέχεται να έχει 

σηµαντικές δυσµενείς διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τυχόν συνακόλουθους 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία στο έδαφος άλλους κράτους µέλους θα πρέπει να υπάρχει 

κοινή διαδικασία που να διευκολύνει τις διαβουλεύσεις µεταξύ γειτονικών χωρών. Σκοπός 

της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση επαρκούς ανταλλαγής πληροφοριών 

µεταξύ των αρχών καθώς και δέουσας ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε οποιεσδήποτε 

εγκαταστάσεις αποβλήτων θα µπορούσαν να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον 

του εν λόγω άλλου κράτους µέλους. 

                                                 
1 ΕΕ L 143, 30.4.2004, σ. 56. 



 
16075/1/04 REV 1  CZV/thm 11 
 DG I   EL 

(28) Τα κράτη µέλη οφείλουν να µεριµνούν ώστε οι αρµόδιες αρχές να εξασφαλίζουν την 

οργάνωση αποτελεσµατικού συστήµατος επιθεωρήσεων ή ισοδύναµων µέτρων ελέγχου των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας. Με την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο φορέας σύµφωνα µε την άδεια που του χορηγήθηκε, πριν 

από την έναρξη των εργασιών απόθεσης των αποβλήτων θα πρέπει να διεξάγεται επιθεώρηση 

ώστε να ελέγχεται κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόµενοι στην άδεια όροι. Πέραν τούτου, 

τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι φορείς και οι διάδοχοί τους τηρούν 

ενηµερωµένα αρχεία σχετικά µε τις εγκαταστάσεις αυτές και ότι οι φορείς διαβιβάζουν στους 

διαδόχους τους πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση και τις διεξαγόµενες εργασίες στις 

εγκαταστάσεις αποβλήτων. 

 

(29) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή εκθέσεις σχετικά µε την 

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, όπου περιλαµβάνονται πληροφορίες για ατυχήµατα ή 

παρ’ολίγον ατυχήµατα. Βάσει των εκθέσεων αυτών η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. 

 

(30) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να µεριµνούν για την εκτέλεσή τους. Οι 

κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

(31) Είναι αναγκαίο τα κράτη µέλη να διασφαλίζουν ότι διενεργείται απογραφή των κλειστών 

εγκαταστάσεων αποβλήτων που βρίσκονται στο έδαφός τους και προκαλούν σοβαρές 

δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή ενδέχεται να αποτελέσουν µεσοπρόθεσµα ή 

βραχυπρόθεσµα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 
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(32) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει κατάλληλη ανταλλαγή επιστηµονικών και τεχνικών 

πληροφοριών σχετικά µε τον τρόπο τήρησης καταλόγου κλειστών εγκαταστάσεων 

αποβλήτων σε επίπεδο κράτους µέλους, καθώς και µε την ανάπτυξη µεθόδων που θα βοηθούν 

τα κράτη µέλη στην τήρηση της παρούσας οδηγίας κατά την αποκατάσταση εγκαταστάσεων 

αποβλήτων που είχαν κλείσει. Πέραν τούτου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ανταλλαγή 

πληροφοριών σχετικά µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, εντός και µεταξύ των κρατών 

µελών. 

 

(33) Η παρούσα οδηγία θα µπορούσε να αποτελέσει χρήσιµο µέσον το οποίο να λαµβάνεται 

υπόψη για να εξακριβωθεί εάν τα έργα που τυγχάνουν κοινοτικής χρηµατοδότησης στο 

πλαίσιο αναπτυξιακής βοήθειας περιλαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα για την κατά το δυνατόν 

πρόληψη ή περιορισµό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η προσέγγιση αυτή 

είναι σύµφωνη προς το άρθρο 6 της Συνθήκης, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενσωµάτωση των 

απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας στην κοινοτική πολιτική στο πλαίσιο της 

αναπτυξιακής συνεργασίας. 
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(34) Ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων της 

εξορυκτικής βιοµηχανίας, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη εάν 

ενεργούν µεµονωµένα, δεδοµένου ότι η κακή διαχείριση των αποβλήτων µπορεί να 

προκαλέσει διασυνοριακή ρύπανση. Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» απαιτείται, 

µεταξύ άλλων, να λαµβάνονται υπόψη οι ζηµίες που προκαλούν στο περιβάλλον τα απόβλητα 

της εξορυκτικής βιοµηχανίας, η διαφορετική δε εφαρµογή της αρχής αυτής σε εθνικό επίπεδο 

µπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές ανισότητες όσον αφορά την χρηµατοοικονοµική 

επιβάρυνση των οικονοµικών φορέων. Πέραν τούτου, η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών 

πολιτικών για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας παρεµποδίζει τη 

διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου ασφαλούς και υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλήτων αυτών 

και την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. Εποµένως, 

δεδοµένου ότι, λόγω της έκτασης και των αποτελεσµάτων της παρούσας οδηγίας, ο εν λόγω 

στόχος µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα δύναται να 

θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της 

Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, η 

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

 

(35) Τα µέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/EΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον 

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1. 

 

(36) Η λειτουργία των εγκαταστάσεων αποβλήτων που υφίστανται ήδη κατά τη µεταφορά της 

παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών µελών θα πρέπει να ρυθµιστεί ώστε να 

ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την προσαρµογή τους στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 

εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, 

                                                 
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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(37) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της διοργανικής συµφωνίας για τη βελτίωση της νοµοθεσίας1 

τα κράτη µέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της 

Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι να αποτυπώνουν, στο µέτρο του δυνατού, 

την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους 

δηµοσιοποιήσουν, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

 

                                                 
1  ΕΕ C 321, 31.12.2003, σ. 1. 
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Άρθρο 1 

Αντικείµενο 

 

Η παρούσα οδηγία προβλέπει µέτρα, διαδικασίες και κατευθύνσεις για την κατά το δυνατόν 

πρόληψη ή µείωση παντός είδους δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα στον αέρα, 

στο νερό, στο έδαφος, στην πανίδα, στη χλωρίδα, και στο τοπίο, καθώς και τυχόν επακόλουθων 

κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, που προκύπτουν από τη διαχείριση αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η παρούσα οδηγία διέπει τη διαχείριση 

αποβλήτων που προκύπτουν από την αναζήτηση, την εξόρυξη, την επεξεργασία και την 

αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκµετάλλευση λατοµείων, εφεξής «εξορυκτικά 

απόβλητα». 

 

2. Από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας εξαιρούνται: 

 

(α) απόβλητα που προέρχονται από την αναζήτηση, την εξόρυξη και την επεξεργασία 

ορυκτών πόρων και από την εκµετάλλευση λατοµείων, τα οποία όµως δεν προκύπτουν 

απευθείας από τις εργασίες αυτές, 

 

(β) απόβλητα που προκύπτουν από την υπεράκτια αναζήτηση, εξόρυξη και επεξεργασία 

ορυκτών πόρων, 

 

(γ) η έγχυση υδάτων και η επανέγχυση αντληµένων υπόγειων υδάτων όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11, παράγραφος 3, στοιχείο (ι), πρώτη και δεύτερη περίπτωση, της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, εφόσον επιτρέπεται από το εν λόγω άρθρο. 
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3. Τα αδρανή απόβλητα και το µη ρυπανθέν χώµα που προέρχονται από την αναζήτηση, 

εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων και από την εκµετάλλευση λατοµείων 

καθώς και τα απόβλητα που προέρχονται από την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης 

δεν εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 11, παράγραφοι 1 και 3, 12, 13, παράγραφος 5, 14, 

και 16, εκτός εάν εναποτίθενται σε εγκατάσταση αποβλήτων της κατηγορίας Α. 

 

Η αρµόδια αρχή δύναται να περιορίζει ή να µην εφαρµόζει τις απαιτήσεις αυτές για την εναπόθεση 

µη επικινδύνων αποβλήτων που προέρχονται από την αναζήτηση ορυκτών πόρων, εκτός του 

πετρελαίου και των κοιτασµάτων εβαποριτών πλην του γύψου και του ανυδρίτη, καθώς και για την 

εναπόθεση µη ρυπανθέντος χώµατος και αποβλήτων που προέρχονται από την εξόρυξη, 

επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης, εφόσον βεβαιούται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του 

άρθρου 4. 

 

Τα κράτη µέλη δύνανται να περιορίζουν ή να µην εφαρµόζουν τις απαιτήσεις των άρθρων 11 

παράγραφος 3, 12 παράγραφοι 5 και 6, 13 παράγραφος 4, 14 και 15 για τα µη επικίνδυνα µη 

αδρανή απόβλητα, εκτός εάν εναποτίθενται σε εγκατάσταση αποβλήτων της κατηγορίας Α. 

 

4. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας, τα απόβλητα που εµπίπτουν 

στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δεν υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 1999/31/EΚ. 



 
16075/1/04 REV 1  CZV/thm 17 
 DG I   EL 

Άρθρο 3 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως: 

 

1) «απόβλητα», τα απόβλητα που ορίζονται στο άρθρο 1, στοιχείο (α), της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, 

 

2) «επικίνδυνα απόβλητα», τα απόβλητα που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, της οδηγίας 

91/689/ΕΟΚ, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα,1 

 

3) «αδρανή απόβλητα», τα απόβλητα που δεν υφίστανται καµία σηµαντική φυσική, χηµική ή 

βιολογική µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συµµετέχουν 

σε άλλες φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσµενώς σε 

άλλες ύλες µε τις οποίες έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του 

περιβάλλοντος ή να βλάψει την ανθρώπινη υγεία. Η συνολική εκπλυσιµότητα και 

περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των εκπλυµάτων πρέπει να 

είναι αµελητέες και ειδικότερα να µην θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών 

ή/και των υπογείων υδάτων, 

 

4) «µη ρυπανθέν χώµα», το χώµα που αφαιρείται από το ανώτερο στρώµα του εδάφους κατά τις 

εξορυκτικές δραστηριότητες και το οποίο δεν θεωρείται ρυπανθέν κατά το εθνικό δίκαιο του 

κράτους µέλους στο οποίο ευρίσκεται ο τόπος και την κοινοτική νοµοθεσία, 

 

5) «ορυκτός πόρος» ή «ορυκτό», το κοίτασµα οργανικής ή ανόργανης ουσίας που απαντάται 

φυσιολογικά στον φλοιό της γης, όπως τα ενεργειακά καύσιµα, τα µεταλλεύµατα, τα 

βιοµηχανικά και λατοµικά ορυκτά, εξαιρουµένου όµως του νερού, 

                                                 
1  ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 20. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/31/ΕΚ του 

Συµβουλίου (ΕΕ L 168, 2.7.1994, σ. 28). 
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6) «εξορυκτικές βιοµηχανίες», όλες οι εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την 

επιφανειακή ή υπόγεια εξόρυξη ορυκτών πόρων για εµπορικούς σκοπούς, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξόρυξης µέσω γεώτρησης ή της επεξεργασίας του εξορυχθέντος 

υλικού, 

 

7) «υπεράκτια», η περιοχή της θάλασσας και του θαλάσσιου βυθού που εκτείνονται πέραν της 

γραµµής της κατωτάτης ρηχίας της κανονικής ή µέσης παλίρροιας, 

 

8) «επεξεργασία», οι µηχανικές, φυσικές, βιολογικές, θερµικές ή χηµικές διεργασίες ή ο 

συνδυασµός διεργασιών στις οποίες υποβάλλονται οι ορυκτοί πόροι, συµπεριλαµβανοµένων 

όσων προέρχονται από τη λειτουργία λατοµείων, προκειµένου να εξαχθεί το ορυκτό, 

συµπεριλαµβανοµένων της µεταβολής µεγέθους, της ταξινόµησης, του διαχωρισµού και της 

εκχύλισης, καθώς και της επανεπεξεργασίας αποβλήτων που είχαν προηγουµένως 

απορριφθεί, εξαιρουµένων όµως της τήξης, των διαδικασιών θερµικής βιοµηχανικής 

επεξεργασίας ή/και των µεταλλουργικών εργασιών, 

 

9) «απορρίµµατα κατεργασίας», τα στερεά απόβλητα ή τα πολτώδη υλικά που αποµένουν µετά 

την επεξεργασία ορυκτών µε διεργασίες διαχωρισµού (π.χ. θραύση, λειοτρίβηση, 

διαχωρισµός κατά µέγεθος, επίπλευση και άλλες φυσικοχηµικές τεχνικές) προκειµένου να 

αφαιρεθούν τα πολύτιµα ορυκτά από το λιγότερο πολύτιµο πέτρωµα, 

 

10) «σωρός»,  ο τεχνικός σχηµατισµός για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων στην επιφάνεια 

του εδάφους, 

 

11) «φράγµα», τεχνητή κατασκευή που έχει σχεδιαστεί για τη συγκράτηση ή τον περιορισµό του 

νερού και των αποβλήτων εντός λίµνης, 
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12) «λίµνη», φυσική ή τεχνητή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται για τη διάθεση λεπτόκοκκων 

αποβλήτων, συνήθως απορριµµάτων κατεργασίας, µαζί µε ποικίλες ποσότητες ελεύθερου 

ύδατος, που προκύπτουν από την επεξεργασία ορυκτών πόρων και από τον καθαρισµό και 

την ανακύκλωση λυµάτων κατεργασίας, 

 

13) «κυάνιο διασπώµενο µε ασθενές οξύ», το κυάνιο και οι κυανιούχες ενώσεις που διασπώνται 

µε ασθενές οξύ σε καθορισµένο pH, 

 

14) «έκπλυµα», κάθε υγρό που διηθείται µέσω των αποτεθέντων αποβλήτων και εκρέει από τις 

εγκαταστάσεις αποβλήτων ή περιέχεται εντός αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της ρυπανθείσας 

απορροής, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει δυσµενώς το περιβάλλον εάν δεν υποβληθεί σε 

κατάλληλη επεξεργασία, 

 

15) «εγκαταστάσεις αποβλήτων», κάθε τόπος που επιλέγεται για τη συσσώρευση ή την 

εναπόθεση εξορυκτικών αποβλήτων, υπό στερεά ή υγρά µορφή ή υπό µορφή διαλύµατος ή 

αιωρήµατος, για τις εξής χρονικές περιόδους: 

 

- µηδενική περίοδο για εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α και εγκαταστάσεις αποβλήτων 

τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί επικίνδυνα στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, 

 

- περίοδο άνω των έξι µηνών για εγκαταστάσεις επικινδύνων αποβλήτων που 

προκύπτουν απρόβλεπτα, 

 

- περίοδο άνω του έτους για εγκαταστάσεις µη επικίνδυνων µη αδρανών αποβλήτων, 
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- περίοδο άνω των τριών ετών για εγκαταστάσεις µη ρυπανθέντος χώµατος, µη 

επικινδύνων αποβλήτων από αναζήτηση ορυκτών, ή αποβλήτων από την εξόρυξη, 

επεξεργασία και αποθήκευση τύρφης και αδρανών αποβλήτων. 

 

Στις εγκαταστάσεις αυτές νοείται ότι περιλαµβάνεται κάθε φράγµα ή άλλη κατασκευή που 

χρησιµεύει για τη συγκράτηση, την αντιστήριξη, τον περιορισµό ή την κατ’ άλλον τρόπο 

στήριξη των εγκαταστάσεων αυτών, και ότι περιλαµβάνονται επίσης, µεταξύ άλλων, σωροί 

και λίµνες, εξαιρουµένων όµως των κοιλοτήτων εκσκαφής στις οποίες επανατοποθετούνται 

απόβλητα µετά την εξόρυξη του ορυκτού για λόγους αποκατάστασης και κατασκευής, 

 

16) «σοβαρό ατύχηµα», συµβάν στον τόπο των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια εργασίας 

διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων σε κάθε εγκατάσταση η οποία εµπίπτει στο πεδίο 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, το οποίο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη 

υγεία ή/και το περιβάλλον, αµέσως ή µακροπρόθεσµα, επιτόπου ή εκτός των εγκαταστάσεων, 

 

17) «επικίνδυνη ουσία», ουσία, µείγµα ή παρασκεύασµα που είναι επικίνδυνα κατά την έννοια 

της οδηγίας 67/548/EΟΚ1 ή της οδηγίας 1999/45/EΚ2, 

 

18) «βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές», οι τεχνικές που ορίζονται στο άρθρο 2, σηµείο 11, της 

οδηγίας 96/61/EΚ, 

 

19) «υδάτινο σύστηµα υποδοχής», επιφανειακά ύδατα, υπόγεια ύδατα, µεταβατικά ύδατακαι 

παράκτια ύδατα όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σηµεία 1, 2, 6 και 7, της οδηγίας 2000/60/EΚ, 

αντιστοίχως, 

                                                 
1  Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόµηση, 
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών (ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. l). Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/73/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 152, 30.4.2004, σ. 
1). 

2  Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαΐου 
1999, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών µελών που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων 
παρασκευασµάτων (ΕΕ L 200, 30.7.1999, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε 
την οδηγία 2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35). 
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20) «αποκατάσταση», η επέµβαση στο θιγέν από εγκαταστάσεις αποβλήτων έδαφος, µε στόχο 

την επαναφορά του σε ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του 

εδάφους, την άγρια χλωρίδα και πανίδα, τους φυσικούς οικότοπους, τα συστήµατα γλυκών 

υδάτων, το τοπίο και τις δέουσες επωφελείς χρήσεις, 

 

21) «αναζήτηση», η έρευνα για κοιτάσµατα ορυκτών µε οικονοµική αξία, που περιλαµβάνει τη 

δειγµατοληψία, την ολική δειγµατοληψία, τη γεώτρηση, την εκσκαφή ορυγµάτων, 

εξαιρουµένης όµως κάθε εργασίας για την αξιοποίηση των κοιτασµάτων αυτών, καθώς και 

κάθε δραστηριότητα που έχει άµεση σχέση µε υφιστάµενη εξορυκτική λειτουργία, 

 

22) «το κοινό», ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, ανάλογα µε την εθνική 

νοµοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες που τα πρόσωπα αυτά συνιστούν, 

 

23) «το ενδιαφερόµενο κοινό», το κοινό το οποίο θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου 

διακυβεύονται συµφέροντα από τις διαδικασίες λήψης περιβαλλοντικών αποφάσεων στο 

πλαίσιο των άρθρων 6 και 7 της παρούσας οδηγίας· για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, 

οι µη κυβερνητικές οργανώσεις που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος και 

πληρούν τις προβλεπόµενες από την εθνική νοµοθεσία προϋποθέσεις, θεωρείται ότι έχουν 

τέτοια συµφέροντα, 

 

24) «φορέας», το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση 

εξορυκτικών αποβλήτων, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο 

διενεργείται η διαχείριση αυτή, συµπεριλαµβανοµένης της προσωρινής αποθήκευσης 

εξορυκτικών αποβλήτων καθώς και της φάσης λειτουργίας και της µετά το κλείσιµο φάσης, 

 

25) «κάτοχος αποβλήτων», ο παραγωγός των εξορυκτικών αποβλήτων ή το φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται τα απόβλητα, 
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26) «αρµόδιος», το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις και πείρα, όπως ορίζονται 

από την εθνική νοµοθεσία του κράτους µέλους στο οποίο δραστηριοποιείται, για την 

εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 

 

27) «αρµόδια αρχή», η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κράτος µέλος ως αρµόδιες για την εκτέλεση 

των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, 

 

28) «τόπος», η συνολική έκταση σε συγκεκριµένη γεωγραφική θέση, η οποία ευρίσκεται υπό τον 

διαχειριστικό έλεγχο ενός φορέα, 

 

29) «ουσιαστική µεταβολή», η µεταβολή της δοµής ή της λειτουργίας εγκατάστασης αποβλήτων, 

η οποία, κατά τη γνώµη της αρµόδιας αρχής, ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές 

επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. 

 

Άρθρο 4 

Γενικές απαιτήσεις 

 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των 

εξορυκτικών αποβλήτων γίνεται µε τρόπο που δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, ότι δεν 

χρησιµοποιούνται µέθοδοι που θα µπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, 

τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα και ότι δεν προκαλείται όχληση από θόρυβο ή 

οσµές ούτε επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Τα κράτη 

µέλη λαµβάνουν επίσης τα απαραίτητα µέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, εκφόρτωσης 

ή ανεξέλεγκτης εναπόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων. 
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2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο φορέας λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την κατά το 

δυνατόν πρόληψη ή µείωση παντός είδους δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην 

ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν κατά τη διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. Εδώ 

περιλαµβάνεται η διαχείριση κάθε εγκατάστασης αποβλήτων ακόµη και µετά το κλείσιµό της, η 

πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων που αφορούν την εγκατάσταση αυτή, και ο περιορισµός των 

συνεπειών τους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. 

 

3. Τα µέτρα της παραγράφου 2 βασίζονται, µεταξύ άλλων, στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, 

χωρίς να επιβάλλεται η χρήση οποιασδήποτε τεχνικής ή ειδικής τεχνολογίας, λαµβάνοντας όµως 

υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τη γεωγραφική τους θέση και 

τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

Άρθρο 5 

Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 

 

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι ο φορέας καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για την 

µείωση στο ελάχιστο, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και τη διάθεση των εξορυκτικών 

αποβλήτων. 

 

2. Οι στόχοι του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων είναι οι ακόλουθοι: 

 

(α) η πρόληψη ή µείωση της παραγωγής αποβλήτων και των επιβλαβών της επιπτώσεων, 

λαµβάνοντας ιδίως υπόψη: 

 

(i) τη διαχείριση των αποβλήτων κατά το στάδιο σχεδιασµού και επιλογής της µεθόδου 

εξόρυξης και επεξεργασία του ορυκτού, 
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(ii) τις µεταβολές που δύνανται να υποστούν τα εξορυκτικά απόβλητα λόγω αύξησης της 

έκτασης που καταλαµβάνουν και της έκθεσής τους στις συνθήκες επιφανείας, 

 

(iii) την επαναφορά των εξορυκτικών αποβλήτων εντός της κοιλότητας εκσκαφής µετά την 

εξόρυξη του ορυκτού, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτό και 

περιβαλλοντικώς ορθό, σύµφωνα µε τα ισχύοντα σε κοινοτικό επίπεδο περιβαλλοντικά 

πρότυπα και τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον συντρέχουν, 

 

(iv) την επαναφορά του επιφανειακού χώµατος στην αρχική του θέση µετά το κλείσιµο των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων ή, εφόσον αυτό δεν είναι πρακτικώς εφικτό, 

την εκ νέου χρήση του επιφανειακού χώµατος αλλού, 

 

(v) τη χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών για την επεξεργασία των ορυκτών 

πόρων, 

 

(β) η προαγωγή της αξιοποίησης των εξορυκτικών αποβλήτων µέσω της ανακύκλωσης, της 

επαναχρησιµοποίησης ή της επαναξιοποίησής τους, εφόσον αυτό είναι περιβαλλοντικώς ορθό 

σύµφωνα µε τα ισχύοντα σε κοινοτικό επίπεδο περιβαλλοντικά πρότυπα και τις απαιτήσεις 

της παρούσας οδηγίας, εφόσον συντρέχουν, 

 

(γ) η εξασφάλιση ασφαλούς βραχυπρόθεσµης και µακροπρόθεσµης διάθεσης των εξορυκτικών 

αποβλήτων, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη κατά το στάδιο του σχεδιασµού µιας εγκατάστασης 

αποβλήτων τη διαχείριση κατά τη διάρκεια λειτουργίας της καθώς και µετά το κλείσιµό της 

και επιλέγοντας τη λύση που απαιτεί ελάχιστο και, ει δυνατόν, κανενός είδους 

παρακολούθηση εν τέλει, έλεγχο και διαχείριση της εγκατάστασης αποβλήτων που έκλεισε. 
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3. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

 

(α) όπου απαιτείται, την προτεινόµενη ταξινόµηση της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ: 

 

- Όταν απαιτείται εγκατάσταση αποβλήτων κατηγορίας Α, έγγραφο που αποδεικνύει ότι 

θα τεθούν σε εφαρµογή σύµφωνα µε το άρθρο 6, παράγραφος 3, πολιτική πρόληψης 

σοβαρών ατυχηµάτων, σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας για την εφαρµογή της, 

καθώς και εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, 

 

- Όταν ο φορέας κρίνει ότι δεν απαιτείται εγκατάσταση αποβλήτων κατηγορίας Α, 

επαρκείς πληροφορίες που να το αιτιολογούν και στις οποίες να εντοπίζονται πιθανοί 

κίνδυνοι ατυχηµάτων, 

 

(β) χαρακτηρισµό των αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ και εκτίµηση της συνολικής 

ποσότητας των εξορυκτικών αποβλήτων που θα παραχθούν κατά τη φάση λειτουργίας, 

 

(γ) περιγραφή της λειτουργίας από την οποία παράγονται τα απόβλητα αυτά και κάθε µετέπειτα 

επεξεργασία την οποία υφίστανται, 

 

(δ) περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο η εναπόθεση των αποβλήτων αυτών µπορεί να θίξει το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και των προληπτικών µέτρων που πρέπει να 

ληφθούν ώστε να µειωθούν στο ελάχιστο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας καθώς και µετά το κλείσιµο, συµπεριλαµβανοµένων των ζητηµάτων που 

διέπει το άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχεία (α), (β), (δ) και (ε), 
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(ε) τις προτεινόµενες διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης σύµφωνα µε το άρθρο 10, όταν 

εφαρµόζεται, και το άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (γ), 

 

(στ) το προτεινόµενο σχέδιο για το κλείσιµο, συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης, τις 

διαδικασίες που διέπουν τη φάση µετά το κλείσιµο και την παρακολούθηση, όπως προβλέπει 

το άρθρο 12, 

 

(ζ) τα µέτρα για την πρόληψη ή µείωση στο ελάχιστο της επιδείνωσης της κατάστασης των 

υδάτων και της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους σύµφωνα µε το άρθρο 13. 

 

Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων περιλαµβάνει επαρκείς πληροφορίες ώστε οι αρµόδιες αρχές να 

µπορούν να εκτιµούν την ικανότητα του φορέα να εκπληρώσει τους στόχους του σχεδίου 

διαχείρισης των αποβλήτων όπως ορίζει η παράγραφος 2, και τις υποχρεώσεις του βάσει της 

παρούσας οδηγίας. 

 

4. Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων επανεξετάζεται κάθε πέντε έτη ή/και τροποποιείται, 

εφόσον είναι αναγκαίο, σε περίπτωση ουσιωδών µεταβολών στη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων ή στα αποτιθέµενα απόβλητα. Οι τυχόν τροποποιήσεις κοινοποιούνται στην αρµόδια 

αρχή. 

 

5. Σχέδια που έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε άλλη εθνική ή κοινοτική νοµοθεσία και περιέχουν 

τις πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3 µπορούν να χρησιµοποιούνται ώστε να 

αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των παρεχόµενων πληροφοριών και των εκτελούµενων 

εργασιών από τον φορέα, υπό τον όρον ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 έως 4. 

 

6. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων βάσει διαδικασιών που θα 

αποφασιστούν από τα κράτη µέλη και παρακολουθεί την εφαρµογή του. 
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Άρθρο 6 

Πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων και ενηµέρωση 

 

1. Το παρόν άρθρο διέπει τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων της κατηγορίας Α εκτός 

των εγκαταστάσεων αποβλήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/82/EΚ. 

 

2. Με την επιφύλαξη άλλης κοινοτικής νοµοθεσίας, και ιδίως των οδηγιών 92/91/ΕΟΚ και 

92/104/ΕΟΚ, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι σοβαρών ατυχηµάτων εντοπίζονται και 

ότι τα αναγκαία στοιχεία ενσωµατώνονται στον σχεδιασµό, την κατασκευή, την λειτουργία και την 

συντήρηση, καθώς και στο κλείσιµο και στις διαδικασίες µετά το κλείσιµο των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων, µε σκοπό την πρόληψη των ατυχηµάτων αυτών και τον περιορισµό των δυσµενών 

συνεπειών τους για την ανθρώπινη υγεία ή/και το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν 

διασυνοριακών επιπτώσεων. 

 

3. Για τους σκοπούς των απαιτήσεων της παραγράφου 2, πριν από την έναρξη των εργασιών, 

κάθε φορέας καταρτίζει πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων όσον αφορά την διαχείριση 

εξορυκτικών αποβλήτων και υιοθετεί σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας εφαρµόζοντάς το 

σύµφωνα µε τα στοιχεία που καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 1, θέτει δε σε ισχύ εσωτερικό 

σχέδιο έκτακτης ανάγκης µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν επιτόπου σε περίπτωση ατυχήµατος. 

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, ο φορέας διορίζει διαχειριστή ασφάλειας υπεύθυνο για την 

εφαρµογή και την περιοδική επίβλεψη της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων. 
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Η αρµόδια αρχή καταρτίζει εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν εκτός του τόπου των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήµατος. Στα 

πλαίσια της αίτησης για χορήγηση άδειας, ο φορέας παρέχει στην αρµόδια αρχή τις αναγκαίες 

πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να καταρτίσει το εν λόγω σχέδιο. 

 

4. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης της παραγράφου 3 έχουν τους εξής στόχους: 

 

(α) τον περιορισµό και τον έλεγχο των σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων ώστε να 

µειώνονται οι επιπτώσεις τους στο ελάχιστο, και ιδίως τον περιορισµό των ζηµιών που 

προκαλούνται στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, 

 

(β) την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις σοβαρών ατυχηµάτων και άλλων συµβάντων, 

 

(γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές 

της περιοχής, 

 

(δ) τον καθαρισµό, την επαναφορά και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος µετά από σοβαρό 

ατύχηµα. 

 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος, ο φορέας παρέχει αµέσως 

στην αρµόδια αρχή όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που συµβάλλουν στην µείωση στο ελάχιστο 

των συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και στην εκτίµηση και τον περιορισµό στο ελάχιστο της 

έκτασης των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκλήθηκαν ή ενδέχεται να προκληθούν. 
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5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι παρέχεται έγκαιρα και αποτελεσµατικά στο ενδιαφερόµενο 

κοινό η δυνατότητα να συµµετάσχει στην κατάρτιση ή την αναθεώρηση του εξωτερικού σχεδίου 

έκτακτης ανάγκης που πρέπει να καταρτιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Για τον σκοπό αυτό, 

το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται για οποιαδήποτε τέτοια πρόταση, τίθενται δε στη διάθεσή 

του όλες οι σχετικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, πληροφοριών για το 

δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και για την αρµόδια αρχή στην οποία 

µπορούν να υποβάλλονται παρατηρήσεις και ερωτήσεις. 

 

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει 

παρατηρήσεις εντός λογικών χρονικών ορίων και οι παρατηρήσεις αυτές να λαµβάνονται δεόντως 

υπόψη στην απόφαση σχετικά µε το εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. 

 

6. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας και τις 

απαιτούµενες ενέργειες σε περίπτωση ατυχήµατος, οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα 

στοιχεία που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, τµήµα 2, να παρέχονται δωρεάν και συστηµατικά 

στο ενδιαφερόµενο κοινό. 

 

Οι πληροφορίες αυτές επανεξετάζονται ανά τριετία και, εφόσον απαιτείται, καθίστανται επίκαιρες. 

 

Άρθρο 7 

Αίτηση και άδεια  

 

1. Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων δεν επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς άδεια της αρµόδιας 

αρχής. Στην άδεια περιέχονται τα στοιχεία που προβλέπει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου 

και προσδιορίζεται σαφώς η κατηγορία των εγκαταστάσεων αποβλήτων σύµφωνα µε τα κριτήρια 

στα οποία παραπέµπει το άρθρο 9. 
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Με την επιφύλαξη της πλήρωσης όλων των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, τυχόν άλλες άδειες 

που έχουν εκδοθεί βάσει άλλης εθνικής ή κοινοτικής νοµοθεσίας µπορούν να συνδυάζονται για να 

αποτελέσουν µια ενιαία άδεια, εφόσον µε τον τρόπο αυτό αποφεύγονται περιττές επαναλήψεις των 

παρεχόµενων πληροφοριών και των εκτελούµενων εργασιών από τον φορέα ή την αρµόδια αρχή. 

Τα στοιχεία της παραγράφου 2 µπορούν να καλύπτονται από µία ή περισσότερες άδειες, εφόσον 

τηρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

 

2. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

(α) την ταυτότητα του φορέα, 

 

(β) την προτεινόµενη θέση της εγκατάστασης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων άλλων 

πιθανών θέσεων, 

 

(γ) το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 5, 

 

(δ) επαρκείς ρυθµίσεις υπό µορφή χρηµατικής εγγύησης ή ισοδύναµου µέσου, όπως απαιτείται 

από το άρθρο 14, 

 

(ε) τις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 5 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ1, 

εάν απαιτείται εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο της οδηγίας αυτής. 

 

3. Η αρµόδια αρχή χορηγεί άδεια µόνον εφόσον βεβαιούται ότι: 

 

(α) ο φορέας τηρεί τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 

                                                 
1  Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίµηση των 

επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (ΕΕ L 175, 
5.7.1985, σ. 40). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2003/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 156, 25.6.2003, σ. 17). 



 
16075/1/04 REV 1  CZV/thm 31 
 DG I   EL 

(β) η διαχείριση των αποβλήτων δεν έρχεται σε άµεση αντίθεση ή δεν παρακωλύει µε άλλο 

τρόπο την εφαρµογή του αντίστοιχου σχεδίου ή σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 75/442/EΟΚ. 

 

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι οι αρµόδιες αρχές 

επανεξετάζουν περιοδικά και, όταν χρειάζεται, αναπροσαρµόζουν τους όρους της άδειας: 

 

- όταν υπάρχουν ουσιώδεις αλλαγές στη λειτουργία της εγκατάστασης αποβλήτων ή στα 

αποτιθέµενα απόβλητα, 

 

- βάσει αποτελεσµάτων παρακολούθησης που αναφέρει ο φορέας σύµφωνα µε το άρθρο 11, 

παράγραφος 3, ή επιθεωρήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το άρθρο 17, 

 

- κατόπιν ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά µε ουσιώδεις αλλαγές των βέλτιστων διαθέσιµων 

τεχνικών στο πλαίσιο του άρθρου 21, παράγραφος 3. 

 

5. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε άδεια που χορηγείται στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου 

διατίθενται στις αρµόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές εφόσον ζητούνται για σκοπούς 

στατιστικής. ∆εν δηµοσιοποιούνται ευαίσθητες πληροφορίες αµιγώς εµπορικού χαρακτήρα, όπως 

πληροφορίες σχετικά µε επαγγελµατικές σχέσεις, συνιστώσες του κόστους και του όγκου των 

οικονοµικών αποθεµάτων ορυκτών. 
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Άρθρο 8 

Συµµετοχή του κοινού 

 

1. Κατά τα αρχικά στάδια της διαδικασίας χορήγησης αδείας ή, το αργότερο, µόλις καταστεί 

ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών, το κοινό ενηµερώνεται, µε ανακοινώσεις ή άλλα 

πρόσφορα µέσα, όπως τα ηλεκτρονικά µέσα όπου αυτά είναι διαθέσιµα, για τα ακόλουθα 

ζητήµατα: 

 

(α) την αίτηση για χορήγηση άδειας, 

 

(β) εφόσον απαιτείται, το γεγονός ότι η λήψη της απόφασης σχετικά µε την αίτηση υπόκειται 

στη διεξαγωγή διαβουλεύσεων µεταξύ των κρατών µελών σύµφωνα µε το άρθρο 16, 

 

(γ) λεπτοµερή στοιχεία των αρµοδίων αρχών που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, 

των αρχών από τις οποίες µπορούν να ζητηθούν να ληφθούν σχετικές πληροφορίες, των 

αρχών στις οποίες µπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήσεις, και λεπτοµέρειες 

σχετικά µε τις ισχύουσες προθεσµίες για τη διαβίβαση παρατηρήσεων και ερωτήσεων, 

 

(δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων, 

 

(ε) εφόσον απαιτείται, τις λεπτοµέρειες της πρότασης για την ενηµέρωση της αδείας ή ή την 

προσαρµογή των όρων αυτής, 

 

(στ) γνωστοποίηση του χρόνου, του τόπου και των µέσων διάθεσης των σχετικών πληροφοριών, 

 

(ζ) λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την συµµετοχή του κοινού σύµφωνα µε την 

παράγραφο 7. 
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2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εντός ευλόγων χρονικών ορίων, τίθενται στη διάθεση του 

ενδιαφερόµενου κοινού τα εξής: 

 

(α) σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, οι σπουδαιότερες εκθέσεις και  τα στοιχεία που 

διαβιβάζονται στην ή στις αρµόδιες αρχές κατά το διάστηµα της διαδικασίας ενηµέρωσης του 

κοινού σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 

 

(β) σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές 

πληροφορίες1, πληροφορίες, πέραν των πληροφοριών που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου, που είναι συναφείς µε την απόφαση σύµφωνα µε το άρθρο 7 της 

παρούσας οδηγίας και οι οποίες έχουν καταστεί διαθέσιµες µόνον αφού είχε ενηµερωθεί το 

κοινό σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα δέοντα µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το κοινό 

ενηµερώνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σχετικά µε τυχόν τροποποίηση 

των όρων της άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 4. 

 

4. Πριν ληφθεί απόφαση παρέχεται στο ενδιαφερόµενο κοινό το δικαίωµα να απευθύνει 

παρατηρήσεις και γνώµες προς την αρµόδια αρχή. 

 

5. Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 

λαµβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης. 

                                                 
1  ΕΕ L 41, 14.2.2003, σ. 26. 
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6. Μετά τη λήψη απόφασης, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει το κοινό σύµφωνα µε την κατάλληλη 

διαδικασία και θέτει στη διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

(α) το περιεχόµενο της απόφασης, συµπεριλαµβανοµένου αντιγράφου της άδειας, 

 

(β) τους λόγους και το σκεπτικό στα οποία βασίζεται η απόφαση. 

 

7. Οι λεπτοµερείς ρυθµίσεις σχετικά µε τη συµµετοχή του κοινού στο πλαίσιο του παρόντος 

άρθρου καθορίζονται από τα κράτη µέλη κατά τρόπον ώστε το ενδιαφερόµενο κοινό να είναι σε 

θέση να προετοιµαστεί και να συµµετάσχει ουσιαστικά στην όλη διαδικασία. 

 

Άρθρο 9 

Σύστηµα ταξινόµησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, οι αρµόδιες αρχές ταξινοµούν δεδοµένη εγκατάσταση 

αποβλήτων στην κατηγορία Α σύµφωνα µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ.  
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Άρθρο 10 

Κοιλότητες εκσκαφής 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας, όταν, για λόγους αποκατάστασης και 

κατασκευής, επαναφέρει στις κοιλότητες εκσκαφής εξορυκτικά απόβλητα που έχουν παραχθεί είτε 

από επιφανειακές είτε από υπόγειες εξορύξεις, λαµβάνει κατάλληλα µέτρα ώστε: 

 

(1) να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των εξορυκτικών αποβλήτων σύµφωνα, µε το άρθρο 11, 

παράγραφος 2, τηρουµένων των αναλογιών,  

 

(2) να προλαµβάνεται η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 

σύµφωνα µε το άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 3, τηρουµένων των αναλογιών, 

 

(3) να διασφαλίζεται η παρακολούθηση των εξορυκτικών αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 12, 

παράγραφοι 4 και 5, τηρουµένων των αναλογιών.  

 

2. Η οδηγία 1999/31/ΕΚ εξακολουθεί να εφαρµόζεται στα απόβλητα, πλην των εξορυκτικών 

αποβλήτων, που χρησιµοποιούνται για την πλήρωση κοιλοτήτων εκσκαφής. 
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Άρθρο 11 

Κατασκευή και διαχείριση των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαχείριση των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων να ανατίθεται σε πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα και να 

εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της τεχνικής εξέλιξης και η κατάρτιση του προσωπικού. 

 

2. Η αρµόδια αρχή βεβαιούται ότι, κατά την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αποβλήτων ή τη 

µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων, ο φορέας µεριµνά ώστε: 

 

(α) οι εγκαταστάσεις αποβλήτων να χωροθετούνται καταλλήλως, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη 

των γεωλογικών, υδρολογικών, υδρογεωλογικών, σεισµικών και γεωτεχνικών παραγόντων, 

και να σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι προβλεπόµενοι όροι για την 

βραχυπρόθεσµη και τη µακροπρόθεσµη αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους, του αέρα και 

των υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις οδηγίες 76/464/ΕΟΚ1, 

80/68/ΕΟΚ2 και 2000/60/ΕΚ, να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική συλλογή των 

µολυσµένων υδάτων και εκπλυµάτων, όπως και όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της 

αδείας, και να περιορίζεται η διάβρωση που προκαλείται από το νερό ή τον αέρα, εφόσον 

αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και οικονοµικώς βιώσιµο, 

 

(β) η κατάλληλη κατασκευή, διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων να 

εξασφαλίζουν τη φυσική τους σταθερότητα και την πρόληψη της ρύπανσης ή µόλυνσης του 

εδάφους, του αέρα και των επιφανειακών ή των υπογείων υδάτων, βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα, και να µειώνουν κατά το δυνατόν στο ελάχιστο τη ζηµία στον 

περιβάλλοντα χώρο, 

                                                 
1  Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 4ης Μαΐου 1976, περί ρυπάνσεως που προκαλείται 

από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας 
(ΕΕ L 129, 18.5.1976, σ. 23). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 
2000/60/ΕΚ. 

2  Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης ∆εκεµβρίου 1979, περί προστασίας των 
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες 
(ΕΕ L 20, 26.1.1980, σ. 43). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία του Συµβουλίου 
91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377, 31.12.1991, σ. 48). 
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(γ) να υπάρχουν κατάλληλα σχέδια και ρυθµίσεις για την τακτική παρακολούθηση και 

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων από αρµόδιους και για την ανάληψη δράσης 

σε περίπτωση αποτελεσµάτων που παρέχουν ενδείξεις αστάθειας ή µόλυνσης των υδάτων ή 

του εδάφους, 

 

(δ) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθµίσεις για την αποκατάσταση του εδάφους και το κλείσιµο 

των εγκαταστάσεων αποβλήτων, 

 

(ε) να προβλέπονται κατάλληλες ρυθµίσεις όσον αφορά την φάση µετά το κλείσιµο των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων. 

 

Τα αρχεία των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και επιθεώρησης του στοιχείου (γ) τηρούνται 

στον φάκελλο της άδειας, ώστε να εξασφαλίζεται κατάλληλη διαβίβαση των πληροφοριών, ιδίως 

στην περίπτωση αλλαγής φορέα. 

 

3. Ο φορέας κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή, αµελλητί, και οπωσδήποτε το αργότερο εντός 48 

ωρών, κάθε συµβάν που ενδέχεται να επηρεάζει την σταθερότητα των εγκαταστάσεων αποβλήτων 

καθώς και τυχόν σοβαρές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται κατά τις 

διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων. Ο φορέας εφαρµόζει το 

εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, αν χρειάζεται, και συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε άλλη 

εντολή της αρµόδιας αρχής σχετικά µε τα επανορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

 

Το κόστος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν βαρύνει τον φορέα. 
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Με συχνότητα που καθορίζει η αρµόδια αρχή, και οπωσδήποτε τουλάχιστον άπαξ του έτους, ο 

φορέας αναφέρει στις αρµόδιες αρχές τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, µε βάση 

συγκεντρωτικά στοιχεία, ώστε να αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της αδείας και να 

βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά των αποβλήτων και της εγκατάστασης 

αποβλήτων. Βάσει της έκθεσης αυτής, η αρµόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι χρειάζεται 

επικύρωση από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. 

 

Άρθρο 12 

∆ιαδικασίες που διέπουν το κλείσιµο των εγκαταστάσεων αποβλήτων και την µετέπειτα φάση 

 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση προς τις 

παραγράφους 2 έως 5. 

 

2. Η διαδικασία για το κλείσιµο εγκαταστάσεων αποβλήτων αρχίζει µόνον εφόσον πληρούται 

µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(α) συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην άδεια, 

 

(β) η αρµόδια αρχή χορηγεί την σχετική έγκριση µετά από αίτηση του φορέα, 

 

(γ) η αρµόδια αρχή εκδίδει αιτιολογηµένη σχετική απόφαση. 

 

3. Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων µπορούν να θεωρούνται οριστικά κλειστές µόνον αφού η 

αρµόδια αρχή έχει, χωρίς περιττή καθυστέρηση, διενεργήσει τελική επιτόπου επιθεώρηση, 

αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που υπέβαλε ο φορέας, βεβαιώσει την αποκατάσταση του τόπου και 

κοινοποιήσει στον φορέα την έγκρισή της για το κλείσιµο. 
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Η έγκριση αυτή δεν περιορίζει σε καµία περίπτωση τις υποχρεώσεις του φορέα βάσει των όρων της 

αδείας ή του νόµου. 

 

4. Μετά το οριστικό κλείσιµο εγκαταστάσεων αποβλήτων και µε την επιφύλαξη τυχόν εθνικής ή 

κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπει την ευθύνη του κατόχου των αποβλήτων, ο φορέας είναι 

υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχό τους κατά τη µετά το κλείσιµο 

φάση για όσο χρονικό διάστηµα απαιτεί η αρµόδια αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση και τη 

διάρκεια των ενδεχόµενων κινδύνων, εκτός εάν η αρµόδια αρχή αποφασίσει να αναλάβει από τον 

φορέα τις εν λόγω εργασίες. 

 

5. Εφόσον η αρµόδια αρχή το κρίνει αναγκαίο µετά το κλείσιµο εγκαταστάσεων αποβλήτων, ο 

φορέας ελέγχει ειδικότερα τη φυσική και χηµική σταθερότητα των εγκαταστάσεων και περιορίζει 

στο ελάχιστο τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ιδίως στα επιφανειακά και τα 

υπόγεια ύδατα, διασφαλίζοντας ότι: 

 

(α) όλες οι σχετικές µε τις εγκαταστάσεις κατασκευές παρακολουθούνται και συντηρούνται µε 

εξοπλισµό ελέγχου και µετρήσεων πάντοτε έτοιµο προς χρήση, 

 

(β) όπου υπάρχουν, οι οχετοί υπερχείλισης και οι υπερχειλιστές διατηρούνται καθαροί και 

ελεύθεροι εµποδίων. 

 

6. Μετά το κλείσιµο εγκαταστάσεων αποβλήτων, ο φορέας κοινοποιεί αµελλητί στην αρµόδια 

αρχή κάθε συµβάν ή εξέλιξη που ενδέχεται να επηρεάσει τη σταθερότητα των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων καθώς και τυχόν σοβαρές δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται 

κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης. Ο φορέας εφαρµόζει το εσωτερικό σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης, αν χρειάζεται, και συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε άλλη εντολή της αρµόδιας 

αρχής σχετικά µε τα επανορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
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Το κόστος των µέτρων που πρέπει να ληφθούν βαρύνει τον φορέα. 

 

Στις περιπτώσεις και µε τη συχνότητα που καθορίζει η αρµόδια αρχή, ο φορέας αναφέρει στις 

αρµόδιες αρχές τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης, µε βάση συγκεντρωτικά στοιχεία, ώστε να 

αποδεικνύεται η τήρηση των όρων της αδείας και να βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά µε τη 

συµπεριφορά των αποβλήτων και της εγκατάστασης αποβλήτων. 

 

Άρθρο 13 

Πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων και της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους 

 

1. Η αρµόδια αρχή βεβαιούται ότι ο φορέας έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε: 

 

(α) να αξιολογείται η δυναµικότητα παραγωγής εκπλυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των ρύπων 

που αυτά περιέχουν, των αποβλήτων που εναποτίθενται τόσο κατά τη φάση λειτουργίας όσο 

και κατά τη µετά το κλείσιµο φάση των εγκαταστάσεων αποβλήτων και να προσδιορίζεται το 

υδατικό ισοζύγιο των εγκαταστάσεων αυτών, 

 

(β) να προλαµβάνεται ή να µειώνεται στο ελάχιστο η παραγωγή εκπλυµάτων και η µόλυνση των 

επιφανειακών ή/και των υπόγειων υδάτων και του εδάφους από τα απόβλητα, 

 

(γ) να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα µολυσµένα ύδατα και τα εκπλύµατα που συλλέγονται 

από τις εγκαταστάσεις αποβλήτων, ώστε να πληρούνται οι δέουσες προδιαγραφές που 

απαιτούνται για την αποχέτευσή τους. 
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2. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο φορέας έχει λάβει τα δέοντα µέτρα για την πρόληψη ή τη 

µείωση των εκποµπών σκόνης και αερίων. 

 

3. Εάν βάσει εκτίµησης των περιβαλλοντικών κινδύνων, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις οδηγίες 

76/464/EΟΚ, 80/68/EΟΚ ή 2000/60/EΚ, ανάλογα µε την περίπτωση, η αρµόδια αρχή αποφασίσει 

ότι δεν απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία των εκπλυµάτων ή εάν διαπιστωθεί ότι οι 

εγκαταστάσεις αποβλήτων δεν αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για το έδαφος, τα υπόγεια ή τα 

επιφανειακά ύδατα, οι απαιτήσεις της παραγράφου 1, στοιχεία (β) και (γ), µπορούν να 

περιοριστούν ή να µην εφαρµόζονται αντιστοίχως. 

 

4. Τα κράτη µέλη εξαρτούν τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων υπό στερεά, πολτώδη ή υγρά 

µορφή σε οποιοδήποτε υδάτινο σύστηµα υποδοχής, εκτός εκείνων που έχουν κατασκευασθεί ειδικά 

για τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων, από την συµµόρφωση του φορέα προς τις σχετικές 

απαιτήσεις των οδηγιών 76/464/ΕΟΚ, 80/68/ΕΟΚ και 2000/60/EΚ. 

 

5. Σε περίπτωση παρουσίας κυανίου σε λίµνη, ο φορέας εξασφαλίζει ότι η συγκέντρωση του 

διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου εντός της λίµνης περιορίζεται στα χαµηλότερα δυνατά 

επίπεδα µε τη χρησιµοποίηση των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και, οπωσδήποτε, στην 

περίπτωση εγκαταστάσεων που είχαν ήδη λάβει άδεια ή λειτουργούσαν ήδη κατά την ..........∗, ότι η 

συγκέντρωση του διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου στο σηµείο απόρριψης των απορριµµάτων 

κατεργασίας από τη µονάδα επεξεργασίας εντός της λίµνης δεν υπερβαίνει τα 50 ppm από ..........*, 

τα 25 ppm από ..........∗∗, τα 10 ppm από ..........∗∗∗  και τα 10 ppm σε εγκαταστάσεις στις οποίες 

χορηγείται άδεια µετά την .......*. 

                                                 
∗  Ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
∗∗  Πέντε έτη από την ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
∗∗∗  ∆έκα έτη από την ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
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Εάν το ζητήσει η αρµόδια αρχή, ο φορέας αποδεικνύει, µέσω εκτίµησης κινδύνων στην οποία 

λαµβάνονται υπόψη οι ειδικές για τον τόπο των εγκαταστάσεων συνθήκες, ότι οι οριακές αυτές 

συγκεντρώσεις δεν χρειάζεται να µειωθούν περισσότερο. 

 

Άρθρο 14 

Χρηµατική εγγύηση 

 

1. Πριν από την έναρξη εργασιών που περιλαµβάνουν συσσώρευση ή εναπόθεση εξορυκτικών 

αποβλήτων σε εγκατάσταση αποβλήτων, η αρµόδια αρχή απαιτεί τη σύσταση χρηµατικής εγγύησης 

(π.χ. υπό µορφή χρηµατικής κατάθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των χρηµατοδοτούµενων από τη 

βιοµηχανία ταµείων αµοιβαίων εγγυήσεων) ή άλλου ισοδύναµου µέσου, σύµφωνα µε διαδικασίες 

που θα αποφασιστούν από τα κράτη µέλη, ώστε: 

 

(α) να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια που εκδόθηκε στο πλαίσιο 

της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που εφαρµόζονται στη µετά το 

κλείσιµο φάση, 

 

(β) να υπάρχουν ανά πάσα στιγµή αµέσως διαθέσιµα κεφάλαια για την αποκατάσταση του 

συγκεκριµένου τόπου. 

 

2. Η εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 υπολογίζεται µε βάση: 

 

(α) τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων αποβλήτων, λαµβάνοντας ιδίως 

υπόψη την κατηγορία των εγκαταστάσεων αποβλήτων, τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων 

και τη µελλοντική χρήση του αποκατασταθέντος εδάφους, 

 

(β) την υπόθεση ότι ανεξάρτητοι τρίτοι που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα θα αναλάβουν 

την εκτίµηση και εκτέλεση όλων των απαιτούµενων εργασιών αποκατάστασης. 
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3. Το ύψος της εγγύησης προσαρµόζεται δεόντως ανάλογα µε τις απαιτούµενες εργασίες 

αποκατάστασης στις εγκαταστάσεις αποβλήτων. 

 

4. Εφόσον η αρµόδια αρχή εγκρίνει το κλείσιµο εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12, 

παράγραφος 3, παρέχει στον φορέα έγγραφη δήλωση µε την οποία τον αποδεσµεύει από την 

υποχρέωση της εγγύησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εξαιρουµένων 

των µετά το κλείσιµο υποχρεώσεων του άρθρου 12, παράγραφος 4. 

 

Άρθρο 15 

Περιβαλλοντική ευθύνη 

 

 

 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 2004/35/ΕΚ προστίθεται το εξής σηµείο:  

 

«13. Η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων σύµφωνα µε την οδηγία 2005/…/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ..........., σχετικά µε τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας*. 

 

_______________________ 

* ΕΕ L ...». 
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Άρθρο 16 

∆ιασυνοριακές επιπτώσεις 

 

1. Όταν ένα κράτος µέλος, στο οποίο υπάρχει εγκατάσταση, γνωρίζει ότι η λειτουργία 

εγκαταστάσεων αποβλήτων κατηγορίας Α ενδέχεται να έχει σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και τυχόν συνακόλουθους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία σε άλλο κράτος µέλος, ή 

όταν ένα κράτος µέλος το οποίο ενδέχεται να θιγεί κατά τον τρόπο αυτόν, διατυπώσει σχετικό 

αίτηµα, το κράτος µέλος στην επικράτεια του οποίου υποβλήθηκε αίτηση για χορήγηση άδειας 

σύµφωνα µε το άρθρο 7 διαβιβάζει στο άλλο κράτος µέλος τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν 

σύµφωνα µε το άρθρο αυτό την ίδια στιγµή που τις θέτει στη διάθεση των υπηκόων του. 

 

Οι πληροφορίες αυτές χρησιµοποιούνται ως βάση των τυχόν απαιτουµένων διαβουλεύσεων στο 

πλαίσιο των διµερών σχέσεων µεταξύ των δύο κρατών µελών σε αµοιβαία και ισοδύναµη βάση. 

 

2. Στο πλαίσιο των διµερών τους σχέσεων, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις 

της παραγράφου 1, οι αιτήσεις τίθενται επίσης στη διάθεση του κοινού του κράτους µέλους το 

οποίο ενδέχεται να θιγεί, για επαρκές χρονικό διάστηµα ώστε να έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει 

τις παρατηρήσεις του προτού ληφθεί η απόφαση της αρµόδιας αρχής. 

 

3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση ατυχήµατος το οποίο αφορά εγκαταστάσεις 

αποβλήτων της παραγράφου 1, οι πληροφορίες που παρέχει ο φορέας στην αρµόδια αρχή σύµφωνα 

µε το άρθρο 6, παράγραφος 4, διαβιβάζονται αµέσως στο άλλο κράτος µέλος µε σκοπό την µείωση 

στο ελάχιστο των συνεπειών του ατυχήµατος για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και την εκτίµηση και 

τον περιορισµό στο ελάχιστο της έκτασης των περιβαλλοντικών ζηµιών που προκλήθηκαν ή 

ενδέχεται να προκληθούν. 
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Άρθρο 17 

Επιθεωρήσεις από την αρµόδια αρχή 

 

1. Πριν από την έναρξη των εργασιών εναπόθεσης αποβλήτων και στη συνέχεια, 

συµπεριλαµβανοµένης της µετά το κλείσιµο φάσης, σε τακτά χρονικά διαστήµατα που καθορίζει το 

ενδιαφερόµενο κράτος µέλος, η αρµόδια αρχή επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 7 ώστε να εξασφαλίζει ότι πληρούν τους σχετικούς 

όρους της αδείας. Ένα θετικό πόρισµα δεν περιορίζει µε κανένα τρόπο την ευθύνη που υπέχει ο 

φορέας από τους όρους της αδείας. 

 

2. Τα κράτη µέλη απαιτούν από τον φορέα να τηρεί ενήµερα αρχεία όλων των εργασιών 

διαχείρισης αποβλήτων και να τα θέτει στη διάθεση της αρµόδιας αρχής προς επιθεώρηση, να 

εξασφαλίζει δε ότι, σε περίπτωση αλλαγής του φορέα κατά τη διάρκεια της διαχείρισης 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, οι σχετικές επίκαιρες πληροφορίες και αρχεία που αφορούν τις 

εγκαταστάσεις αποβλήτων διαβιβάζονται δεόντως στο νέο φορέα. 

 

Άρθρο 18 

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων 

 

1. Ανά τριετία, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηµατολογίου ή υποδείγµατος το οποίο 

καταρτίζει η Επιτροπή µε τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2. Η έκθεση διαβιβάζεται 

στην Επιτροπή εντός εννέα µηνών από την λήξη της τριετούς περιόδου την οποία καλύπτει. 
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Εντός εννέα µηνών από την παραλαβή των εκθέσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή δηµοσιεύει 

έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

 

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ετησίως στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε συµβάντα που 

έχουν κοινοποιηθεί από τους φορείς σύµφωνα µε το άρθρο 11, παράγραφος 3, και το άρθρο 12, 

παράγραφος 6. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση των κρατών µελών εφόσον 

υποβληθεί σχετικό αίτηµα. Με την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την πρόσβαση 

του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, τα κράτη µέλη θέτουν µε τη σειρά τους τις 

πληροφορίες αυτές στη διάθεση του ενδιαφερόµενου κοινού εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα. 

 

Άρθρο 19 

Κυρώσεις 

 

Τα κράτη µέλη καθορίζουν κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των 

διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία και λαµβάνουν όλα 

τα αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

 

Άρθρο 20 

Απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων 

 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι διενεργείται απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταλελειµµένων εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στο έδαφός τους 

και προκαλούν σοβαρές δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή ενδέχεται να αποτελέσουν 

µεσοπρόθεσµα ή βραχυπρόθεσµα σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, και 

ότι η απογραφή αυτή ενηµερώνεται τακτικά. Η εν λόγω απογραφή, η οποία καθίσταται προσιτή στο 

κοινό, διενεργείται εντός τεσσάρων ετών από ..........∗, λαµβανοµένων υπόψη των µεθόδων που 

προβλέπονται στο άρθρο 21, εάν είναι διαθέσιµες. 

                                                 
∗  Ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
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Άρθρο 21 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

 

1. Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 23, εξασφαλίζει ότι 

πραγµατοποιείται η κατάλληλη ανταλλαγή τεχνικών και επιστηµονικών πληροφοριών µεταξύ 

κρατών µελών µε σκοπό την ανάπτυξη µεθόδων για: 

 

(α) την εφαρµογή του άρθρου 20, 

 

(β) την αποκατάσταση των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων που έχουν προσδιοριστεί στο 

πλαίσιο του άρθρου 20 κατά τρόπον ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4. Οι 

µέθοδοι αυτές επιτρέπουν τον καθορισµό των πλέον καταλλήλων διαδικασιών εκτίµησης του 

κινδύνου και επανορθωτικών µέτρων λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλία των γεωλογικών, 

υδρογεωλογικών και κλιµατολογικών χαρακτηριστικών της Ευρώπης. 

  

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η αρµόδια αρχή παρακολουθεί ή ενηµερώνεται για τις 

εξελίξεις που σηµειώνονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. 

 

3. Η Επιτροπή οργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και των 

ενδιαφεροµένων οργανώσεων όσον αφορά τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, τη σχετική 

παρακολούθηση και τις εξελίξεις τους. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής 

πληροφοριών. 
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Άρθρο 22 

Μέτρα εφαρµογής και τροποποίησης 

 

1. Έως την ..........∗, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2, τις 

διατάξεις που απαιτούνται για τα εξής, δίδοντας προτεραιότητα στα στοιχεία ε), στ) και ζ): 

 

(α) την εναρµόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 7, 

παράγραφος 5, και το άρθρο 12, παράγραφος 6, της παρούσας οδηγίας, 

 

(β) την εφαρµογή του άρθρου 13, παράγραφος 5, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών 

απαιτήσεων όσον αφορά τον ορισµό του διασπώµενου µε ασθενές οξύ κυανίου και των 

µεθόδων µετρήσεώς του, 

 

(γ) την κατάρτιση τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τη σύσταση της χρηµατικής 

εγγύησης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 14, παράγραφος 2, 

 

(δ) την κατάρτιση τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά τις επιθεωρήσεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 17, 

 

(ε) τη συµπλήρωση των τεχνικών απαιτήσεων του Παραρτήµατος ΙΙ όσον αφορά τον 

χαρακτηρισµό των αποβλήτων, 

 

(στ) την ερµηνεία του ορισµού που περιλαµβάνεται στο άρθρο 3, σηµείο 3, 

 

(ζ) τον καθορισµό των κριτηρίων για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, 

 

(η) τον προσδιορισµό εναρµονισµένων προτύπων για τις µεθόδους δειγµατοληψίας και ανάλυσης 

που απαιτούνται για την τεχνική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας. 

                                                 
∗  ∆ύο έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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2. Οι τυχόν επόµενες τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρµογή των 

Παραρτηµάτων στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο θεσπίζονται από την Επιτροπή µε τη 

διαδικασία του άρθρου 23, παράγραφος 2. 

 

Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

Άρθρο 23 

Επιτροπή 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/EΟΚ, εφεξής 

«η επιτροπή». 

 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 

1999/468/EΚ, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

 

Η προθεσµία του άρθρου 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/EΚ ορίζεται τρίµηνη. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Άρθρο 24 

Μεταβατική διάταξη 

 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις αποβλήτων στις οποίες έχει 

χορηγηθεί άδεια ή οι οποίες λειτουργούν ήδη στις ..........∗, συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας έως την ..........∗∗, µε εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

14, παράγραφος 1, η συµµόρφωση των οποίων πρέπει να εξασφαλιστεί έως την ..........∗∗∗, καθώς 

και τις εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13, παράγραφος 4, η συµµόρφωση των οποίων 

πρέπει να εξασφαλιστεί σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του εν λόγω άρθρου.  

 

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις αποβλήτων που έχουν κλέισει µέχρι 

και τις ..........*. 

 

3. Τα άρθρα 5 έως 11, 12 παράγραφοι 1, 2, 5 και 6, 13 παράγραφοι 4 και 5, και 14, 

παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις αποβλήτων οι οποίες: 

 

– σταµάτησαν να δέχονται απόβλητα πριν από την ......*, 

– ολοκληρώνουν τις διαδικασίες κλεισίµατος σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική ή εθνική 

νοµοθεσία ή σύµφωνα µε προγράµµατα που έχει εγκρίνει η αρµόδια αρχή και 

– θα έχουν κλείσει οριστικά έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

 

Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν τις περιπτώσεις αυτές στην Επιτροπή έως την ..........∗∗∗∗ και 

εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης κατά τρόπο που 

δεν θίγει την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και εκείνων κάθε άλλης κοινοτικής 

νοµοθετικής πράξης, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

                                                 
∗  Ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
∗∗  Τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
∗∗∗  Έξι έτη από την ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
∗∗∗∗  Τρεις µήνες από την ηµεροµηνία του άρθρου 25, παράγραφος 1. 
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Άρθρο 25 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν από την ..........∗. Πληροφορούν 

αµέσως την Επιτροπή σχετικά. 

 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα 

οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτήν κατά την επίσηµη έκδοσή τους. Ο τρόπος της 

αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη. 

 

2. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις 

οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.  

 

Άρθρο 26 

Έναρξη ισχύος 

 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

                                                 
∗  24 µήνες από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 27 

Αποδέκτες 

 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

 

Έγινε  

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων και 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόµενο κοινό 

 

1. Πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων 

 

Η πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων και το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας που 

υιοθετεί ο φορέας πρέπει να είναι ανάλογα προς τους κινδύνους σοβαρού ατυχήµατος που 

συνεπάγεται η εγκατάσταση αποβλήτων. Για τους σκοπούς της εφαρµογής τους λαµβάνονται 

υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

(1) η πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων θα πρέπει να περιλαµβάνει τους γενικούς 

στόχους και τις αρχές δράσης του φορέα όσον αφορά τον έλεγχο των κινδύνων πρόκλησης 

σοβαρών ατυχηµάτων, 

 

(2) το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας θα πρέπει να ενσωµατώνει το τµήµα του γενικού 

συστήµατος διαχείρισης που περιλαµβάνει την οργανωτική δοµή, τις αρµοδιότητες, τις 

πρακτικές, τις διαδικασίες, τις διεργασίες και τους πόρους για τη χάραξη και την εφαρµογή 

της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων, 

 

(3) το σύστηµα διαχείρισης της ασφάλειας διέπει τους εξής τοµείς: 

 

(α) οργάνωση και προσωπικό - ρόλοι και αρµοδιότητες του προσωπικού που ασχολείται µε 

τη διαχείριση των σοβαρών κινδύνων σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης· 

προσδιορισµός των αναγκών κατάρτισης του προσωπικού αυτού και παροχή της 

σχετικής κατάρτισης· σύµπραξη των εργαζοµένων και, ενδεχοµένως, των 

υπεργολάβων, 
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(β) προσδιορισµός και εκτίµηση των σοβαρών κινδύνων - θέσπιση και εφαρµογή 

διαδικασιών για τον συστηµατικό προσδιορισµό σοβαρών κινδύνων που προκύπτουν 

από την κανονική και τη µη κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκτίµηση της 

πιθανότητας και της σοβαρότητάς τους, 

 

(γ) έλεγχος της λειτουργίας - θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών και οδηγιών για την 

ασφαλή λειτουργία, συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων, τις διεργασίες, τον εξοπλισµό και τις προσωρινές διακοπές 

λειτουργίας, 

 

(δ) διαχείριση των αλλαγών - θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών για τον σχεδιασµό 

τροποποιήσεων στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις ή για τον σχεδιασµό νέων 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, 

 

(ε) προγραµµατισµός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης - θέσπιση και εφαρµογή 

διαδικασιών για τον προσδιορισµό προβλέψιµων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης µέσω 

συστηµατικής ανάλυσης, και για την προετοιµασία, τη δοκιµή και την αναθεώρηση 

σχεδίων έκτακτης ανάγκης προς αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών, 

 

(στ) παρακολούθηση επιδόσεων - θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών για τη συνεχή 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τους στόχους της πολιτικής πρόληψης σοβαρών 

ατυχηµάτων και του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας που υιοθετεί ο φορέας, 

καθώς και των µηχανισµών διερεύνησης και λήψης διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση 

µη συµµόρφωσης. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καλύπτουν το σύστηµα που 

υιοθετεί ο φορέας για την αναφορά σοβαρών ατυχηµάτων ή ατυχηµάτων που παρ’ 

ολίγον να συµβούν, ιδίως δε εκείνων στα οποία παρατηρήθηκε αστοχία των 

προστατευτικών µέτρων, καθώς και τη διερεύνησή τους και τη συνέχεια που δόθηκε 

βάσει των συναχθέντων διδαγµάτων, 
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(ζ) έλεγχος και επανεξέταση - θέσπιση και εφαρµογή διαδικασιών για την περιοδική 

συστηµατική αξιολόγηση της πολιτικής πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων και της 

αποτελεσµατικότητας και της καταλληλότητας του συστήµατος διαχείρισης της 

ασφάλειας· τεκµηριωµένη επανεξέταση, από διευθυντικά στελέχη, των επιδόσεων της 

πολιτικής και του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας και ενηµέρωσή του. 

 

2. Πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο ενδιαφερόµενο κοινό 

 

(1) Ονοµατεπώνυµο του φορέα και διεύθυνση των εγκαταστάσεων αποβλήτων. 

 

(2) Στοιχεία για την ιδιότητα του προσώπου που παρέχει τις πληροφορίες. 

 

(3) Επιβεβαίωση ότι οι εγκαταστάσεις αποβλήτων υπόκεινται στις κανονιστικές ή/και διοικητικές 

διατάξεις εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και, εφόσον απαιτείται, ότι έχουν υποβληθεί στην 

αρµόδια αρχή οι σχετικές µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 

πληροφορίες. 

 

(4) Επεξήγηση, µε σαφή και απλό τρόπο, της ή των δραστηριοτήτων που ασκούνται στον 

συγκεκριµένο τόπο. 

 

(5) Η κοινή ονοµασία ή η γενική ονοµασία ή η γενική κατηγορία κινδύνου των ουσιών και 

παρασκευασµάτων που χρησιµοποιούνται ή υπάρχουν στις εγκαταστάσεις αποβλήτων καθώς 

και των αποβλήτων που θα µπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχηµα, µε ένδειξη των 

κυριοτέρων επικίνδυνων χαρακτηριστικών τους. 

 

(6) Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη φύση των κινδύνων σοβαρών ατυχηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων επιπτώσεών τους στον γύρω πληθυσµό και στο 

περιβάλλον. 
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(7) Επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο προειδοποίησης και ενηµέρωσης του γύρω 

πληθυσµού σε περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος. 

 

(8) Επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα τα οποία θα πρέπει να λαµβάνει ο 

ενδιαφερόµενος πληθυσµός και για τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να συµπεριφέρεται σε 

περίπτωση σοβαρού ατυχήµατος. 

 

(9) Επιβεβαίωση ότι ο φορέας υποχρεούται να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα επιτόπου, ιδίως σε 

συνεργασία µε τις υπηρεσίες άµεσης επέµβασης, για την αντιµετώπιση των σοβαρών 

ατυχηµάτων και τον περιορισµό των επιπτώσεών τους στο ελάχιστο. 

 

(10) Αναφορά στο εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης το οποίο καταρτίζεται για την 

αντιµετώπιση τυχόν εξωτερικών συνεπειών του ατυχήµατος, συνοδευόµενη από συµβουλές 

όσον αφορά τη συµµόρφωση προς τις οδηγίες ή υποδείξεις των υπηρεσιών άµεσης 

επέµβασης κατά τη στιγµή του ατυχήµατος. 

 

(11) Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις υπηρεσίες από τις οποίες µπορούν να ληφθούν περισσότερες 

πληροφορίες, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας που προβλέπει η εθνική 

νοµοθεσία. 

 

 

______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Χαρακτηρισµός αποβλήτων 

 

Τα εξορυκτικά απόβλητα χαρακτηρίζονται µε τρόπο που να εξασφαλίζει τη µακροχρόνια φυσική 

και χηµική σταθερότητα της δοµής της εγκατάστασης και την πρόληψη σοβαρών ατυχηµάτων. Ο 

χαρακτηρισµός των αποβλήτων περιλαµβάνει, εφόσον απαιτείται και αναλόγως της κατηγορίας 

των εγκαταστάσεων, τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

(1) περιγραφή των αναµενόµενων φυσικών και χηµικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων που 

θα αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα, µε ιδιαίτερη αναφορά στη 

σταθερότητά τους υπό ατµοσφαιρικές/µετεωρολογικές συνθήκες επιφανείας, 

 

(2) ταξινόµηση των αποβλήτων σύµφωνα µε την αντίστοιχη καταχώρησή τους στην απόφαση 

2000/532/EΚ1, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους, 

 

(3) περιγραφή των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούνται κατά την επεξεργασία του ορυκτού 

πόρου, καθώς και της σταθερότητάς τους, 

 

(4) περιγραφή της µεθόδου εναπόθεσης των αποβλήτων, 

 

(5) περιγραφή του χρησιµοποιούµενου συστήµατος µεταφοράς αποβλήτων.  

 

 

______________________ 

 

                                                 
1  Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2000, για αντικατάσταση της 

απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύµφωνα µε το άρθρο 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του 
Συµβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρµογή του 
άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα επικίνδυνα 
απόβλητα (ΕΕ L 226, 6.9.2000, σ. 3). Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 
2001/573/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 203, 28.7.2001, σ. 18). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Κριτήρια για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων  

 

Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων ταξινοµούνται στην κατηγορία Α εάν: 

 

- βάσει εκτίµησης κινδύνων κατά την οποία λαµβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το παρόν ή 

το µελλοντικό µέγεθος, η θέση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εγκαταστάσεων 

αποβλήτων, συµπεραίνεται ότι θα µπορούσε να προκληθεί σοβαρό ατύχηµα λόγω βλάβης ή 

λανθασµένου χειρισµού, όπως η κατάρρευση σωρού αποβλήτων ή η ρήξη φράγµατος, ή  

 

- περιέχουν απόβλητα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ 

σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο, ή 

 

- περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσµατα που ταξινοµούνται ως επικίνδυνα στο πλαίσιο των 

οδηγιών 67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΚ, σε ποσότητες που υπερβαίνουν ορισµένο όριο. 

 

 

__________________ 
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 ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 12 Απριλίου 2005 για 

τη θέσπιση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας και την 
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ 

 
 

 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο την πρότασή της στις 3 Ιουνίου 20031. Η πρόταση 

βασίζεται στο άρθρο 175 παράγραφος 1 της Συνθήκης. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώµη της στις 11 ∆εκεµβρίου 

20032. 

 

3. Η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε τη γνώµη της στις 11 Φεβρουαρίου 20043. 

 

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

31 Μαρτίου 20044. 

 

5. Στις 12 Απριλίου 2005, το Συµβούλιο διατύπωσε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το 

άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ 

 

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι ο καθορισµός ελάχιστων απαιτήσεων για τη βελτίωση 

της διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, αντιµετωπίζοντας, ειδικότερα, 

τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου που εγκυµονούν οι φάσεις της 

επεξεργασίας, της ανάκτησης και της διάθεσης των εν λόγω αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, 

η πρόταση περιέχει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία: όρους για τις άδειες λειτουργίας, γενικές 

υποχρεώσεις που καλύπτουν τη διαχείριση των αποβλήτων, την υποχρέωση χαρακτηρισµού 

των αποβλήτων πριν από τη διάθεση ή επεξεργασία τους, µέτρα για την ασφάλεια των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης των αποβλήτων, την απαίτηση κατάρτισης σχεδίων για το 

κλείσιµο εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, την υποχρέωση για την εξασφάλιση 

κατάλληλης χρηµατοδοτικής ασφάλειας. 

                                                 
1  Έγγρ. 10143/03 - COM(2003) 319 τελικό. 
2  EE C 80, 30.3.2004, σ. 35-38. 
3  EE C 109, 30.4.2004, σ. 33-45. 
4  Έγγρ. 7940/04. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικά 

 

Η κοινή θέση ουσιαστικά είναι σύµφωνη µε τις θέσεις της Επιτροπής και του 

Κοινοβουλίου, δεδοµένου ότι: 

 

- επιβεβαιώνει όλους τους στόχους και τα βασικά στοιχεία της πρότασης της 

Επιτροπής,  που υποστηρίζονται επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

- λαµβάνει στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ενσωµατώνοντας, ως προς το γράµµα ή ως προς το πνεύµα τους, 

µεγάλο αριθµό τροπολογιών. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο αποδέχθηκε, µε την 

επιφύλαξη ορισµένων προσαρµογών, στοιχεία των τροπολογιών που αφορούν το 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, τον ορισµό της εγκατάστασης επεξεργασίας 

αποβλήτων, τη χρηµατική εγγύηση και την απογραφή των κλειστών 

εγκαταστάσεων αποβλήτων, (για συγκεκριµένες παρατηρήσεις βλέπε την 

παράγραφο 2). 

 

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

Κατά την ψηφοφορία της 31ης Μαρτίου 2004, η ολοµέλεια του ΕΚ ενέκρινε σε πρώτη 

ανάγνωση 74 τροπολογίες της πρότασης. Η κοινή θέση έχει ενσωµατώσει 

(εξ ολοκλήρου, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, µε την ίδια ή παρόµοια διατύπωση, ή ως προς 

το πνεύµα τους) 43 τροπολογίες. 

 

α) Οι τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν µπορούν να οµαδοποιηθούν ως εξής 

 

(Οι τροπολογίες παρατίθενται παρακάτω µε τη σειρά που ενσωµατώθηκαν στην κοινή 

θέση) 

 

19 τροπολογίες έγιναν δεκτές (σχεδόν ) κατά γράµµα: 3, 7, 11, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 

35, 39, 93, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 75. 

 

24 τροπολογίες έγινα δεκτές εν µέρει ή ως προς το πνεύµα τους. 
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Αιτιολογικές σκέψεις 

 

Τροπολογία 2: ∆ιευκρινίστηκε ότι τα απόβλητα της εξορυκτικής βιοµηχανίας πρέπει 

να είναι απόβλητα σύµφωνα µε τον ορισµό που περιλαµβάνεται στην Οδηγία-πλαίσιο 

για τα απόβλητα, προκειµένου να εφαρµόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

 

Τροπολογία 5: Η τροπολογία αυτή ενσωµατώθηκε µε ορισµένες µικρές αλλαγές 

προκείµενου να διαφυλαχθεί η συνοχή. 

 

Τροπολογία 86: Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή ως προς την αρχή (βλέπε επίσης την 

τροπολογία 98). Επί πλέον, για τα µη επικίνδυνα µη αδρανή απόβλητα, τα κράτη µέλη 

έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν ή να µην τηρούν ορισµένες απαιτήσεις. Επιπλέον, το 

Συµβούλιο νοµίζει ότι τα απόβλητα που προκύπτουν από εξόρυξη και αποθήκευση 

τύρφης θα πρέπει επίσης να υπόκεινται µόνο σε µια περιορισµένη σειρά απαιτήσεων. 

 

Τροπολογία 6: βλέπε τις τροπολογίες 71-72. 

 

Άρθρα 

 

Τροπολογία 13: Το πνεύµα της τροπολογίας αυτής έχει ενσωµατωθεί στην αιτιολογική 

σκέψη 8. 

 

Τροπολογία 98: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε για τα µη επικίνδυνα αδρανή 

απόβλητα, το µη ρυπανθέν χώµα και τα µη επικίνδυνα απόβλητα από την αναζήτηση 

ορυκτών πόρων να εφαρµόζεται περιορισµένη σειρά απαιτήσεων. Το Συµβούλιο 

συµπεριέλαβε την τροπολογία αυτή και διευκρίνισε ότι τα απόβλητα εγκαταστάσεων 

της κατηγορίας Α θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να υπόκεινται σε όλες τις διατάξεις 

της παρούσας οδηγίας. Ακόµη, το Συµβούλιο θεωρεί ότι τα απόβλητα που προέρχονται 

από την εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση της τύρφης θα πρέπει επίσης να 

υπόκεινται µόνο σε περιορισµένη σειρά απαιτήσεων. Επιπλέον, το Συµβούλιο 

περιέλαβε τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να µειώνουν ή να µην εφαρµόζουν 

ορισµένες απαιτήσεις για τα µη επικίνδυνα µη αδρανή απόβλητα, εκτός εάν αυτά  

εναποτίθενται σε εγκατάσταση της κατηγορίας Α. 
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Τροπολογία 17: Στον κατάλογο των διεργασιών στις οποίες υποβάλλονται οι ορυκτοί 

πόροι για την εξόρυξη του ορυκτού προστέθηκε η «θερµική» διεργασία. 

 

Τροπολογία 21. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε να µην εφαρµόζεται χρονικό 

όριο για την αποθήκευση των αποβλήτων πριν να µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

εγκατάσταση αποβλήτων. Το Συµβούλιο δέχθηκε την προσέγγιση αυτή για όλες τις 

εγκαταστάσεις αποβλήτων κατηγορίας και για εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων 

που έχουν χαρακτηριστεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων και προέβλεψε µια 

περισσότερο αναλογική προσέγγιση για τις λιγότερο επικίνδυνες κατηγορίες 

αποβλήτων. 

 

Τροπολογία 25: Η ελαχιστοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων προστέθηκε στην 

επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση αποβλήτων. 

 

Τροπολογία 27: Το πρώτο µέρος της τροπολογίας ενσωµατώθηκε κατά γράµµα. 

 

Τροπολογία 29: Η τροπολογία έγινε δεκτή ως προς το πνεύµα της. Οι λεπτοµέρειες 

απαλείφθηκαν δεδοµένου ότι κρίθηκαν πολύ συγκεκριµένες. 

 

Τροπολογία 31: Η τροπολογία έγινε δεκτή µε ελαφρά λεκτική αναδιατύπωση. 

 

Τροπολογία 36: Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να προστεθεί η απαίτηση να 

συµπεριληφθεί µια έκθεση επί της ασφαλείας και ένα εσωτερικό σχέδιο έκτακτης 

ανάγκης στην πολιτική πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων την απαιτούµενη κατά το 

άρθρο 6 παράγραφος 3. Στην κοινή θέση η απαίτηση για µια έκθεση επί της ασφαλείας 

και ένα εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης εισάγονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3(α) 

µαζί µε το σχέδιο πρόληψης σοβαρών ατυχηµάτων, θα περιλαµβάνεται σε ένα έγγραφο 

το οποίο θα συνοδεύει το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων για τις εγκαταστάσεις 

αποβλήτων κατηγορίας Α. 

 

Τροπολογία 37: Το πνεύµα της τροπολογίας αυτή αντανακλάται στο άρθρο 7 

παράγραφος 4, όπου έχουν περιληφθεί όλες οι περιστάσεις που επιβάλλουν 

επανεξέταση και, όπου απαιτείται, επικαιροποίηση των όρων χορήγησης της άδειας. 
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Τροπολογία 44: Η πρόληψη της ρύπανσης του εδάφους έχει περιληφθεί ως ένα από τα 
µέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει ο φορέας όταν επαναφέρει τα εξορυκτικά απόβλητα 
στις κοιλότητες εκσκαφής για σκοπούς αποκατάστασης και κατασκευής. 
 
Τροπολογία 47: Το αίτηµα για τακτική παρακολούθηση και επιθεώρηση των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων ενσωµατώθηκε στο κείµενο. 
 
Τροπολογία 63: Το Συµβούλιο επικέντρωσε την προσοχή του στις εκποµπές σκόνης 
και αερίων. 

 
Τροπολογίες 66-67-68: Οι τροπολογίες αυτές αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό προς τα 
στοιχεία που το Συµβούλιο έχει θεσπίσει στην κοινή θέση του: οι διαδικασίες για τη 
σύσταση χρηµατικής εγγύησης θα αποφασίζονται από τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα 
καταρτίζει σχετικές κατευθυντήριες γραµµές (Άρθρο 22 παράγραφος 1 γ)), ενώ δεν θα 
είναι δυνατή η χωρίς εγγύηση έναρξη εναπόθεσης αποβλήτων σε εγκατάσταση 
αποβλήτων (Άρθρο 7 παράγραφος 2 δ)).Ο όρος «χρηµατική εγγύηση (πχ. υπό µορφή 
χρηµατικής κατάθέσης, συµπεριλαµβανοµένων αµοιβαίων εγγυητικών κεφαλαίων µε τη 
στήριξη της βιοµηχανίας) ή άλλο ισοδύναµο µέσο» χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να 
ληφθεί υπόψη η ποικιλία των νοµικών συστηµάτων στα κράτη µέλη. 
 
Τροπολογία 70: Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή µε την επιφύλαξη να διασφαλίσει ότι η 
κοινοτική νοµοθεσία για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική νοµοθεσία 
είναι εφαρµόσιµη. 
 
Τροπολογίες 71-72: Το Συµβούλιο δέχεται το πνεύµα της τροπολογίας ότι θα πρέπει να 
γίνει απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων που έχουν σοβαρό αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον ή που ενδέχεται να καταστούν, µεσοπρόθεσµα ή 
µακροπρόθεσµα, σοβαρές απειλές για την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον. Κατά 
την αναδιατύπωση της τροπολογίας, το Συµβούλιο προσπάθησε να συµβιβάσει τους 
στόχους της επίτευξης υψηλού βαθµού προστασίας του περιβάλλοντος και της 
ελαχιστοποίησης των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την 
υποχρέωση της διενέργειας της απογραφής. 
 
Τροπολογία 76: Η πρώτη περίπτωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ αναδιατυπώθηκε, µε µνεία 
του «σοβαρού ατυχήµατος». Ο αντίστοιχος ορισµός (Άρθρο 3 παράγραφος 16) 
περιλαµβάνει τη διατύπωση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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β) Οι ακόλουθες τροπολογίες δεν ενσωµατώθηκαν στην πρόταση 

 

Αιτιολογικές σκέψεις 

 

Τροπολογία 4: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να απαλειφθεί η εν λόγω 

αιτιολογική σκέψη η οποία διευκρινίζει ότι η οδηγία-πλαίσιο εξακολουθεί να 

εφαρµόζεται σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης αποβλήτων της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας που δεν καλύπτει η παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία 8: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει να απαλειφθεί τυποποιηµένη 

διάταξη σχετικά µε την εφαρµογή της αρχής της επικουρικότητας στην παρούσα 

πρόταση. 

 

Άρθρα 

 

Τροπολογίες 42, 43, 45: Οι τροπολογίες αυτές υπερβαίνουν το πεδίο εφαρµογής της 

οδηγίας. Η τροπολογία 42 συνεπάγεται την εφαρµογή της οδηγίας σε µη απόβλητα 

υλικά, ενώ οι τροπολογίες 43 και 45 επεκτείνουν τα µέτρα που αφορούν την επαναφορά 

αποβλήτων στις κοιλότητες εκσκαφής. 

 

Τροπολογίες 9, 90, 22, 24, 26, 34, 38, 40, 41, 48, 53, 55, 56, 61, 74: Οι τροπολογίες 

αυτές περιέχουν διευκρινίσεις τις οποίες το Συµβούλιο θεωρεί υπερβολικά λεπτοµερείς 

κατευθυντήριες για να ενσωµατωθούν σε οδηγία, ή οι οποίες έχουν ήδη περιληφθεί σε 

άλλα άρθρα της πρότασης. Η τροπολογία 90 έχει περιληφθεί στην αιτιολογική σκέψη 4. 

 

Τροπολογία 65: Το Συµβούλιο εκτιµά ότι η τροπολογία αυτή είναι εκτός του πεδίου 

εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία 69: Η εν λόγω τροπολογία µεταβάλλει τη διατύπωση που έχει ληφθεί από 

τη Σύµβαση του ΟΗΕ για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

διασυνοριακά πλαίσια (Συµφωνία του Έσπο). 

 

Τροπολογίες 19, 20, 88: Οι τροπολογίες αυτές αφορούν γλωσσικά ή ορολογικά θέµατα 

που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο για λόγους συνοχής του συνόλου της πρότασης. 
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Τροπολογίες 46, 54, 58, 73: Οι τροπολογίες αυτές περιέχουν αναφορές στην κοινοτική 

νοµοθεσία η οποία εφαρµόζεται ούτως ή άλλως. Τα εν λόγω κοινοτικά περιβαλλοντικά 

πρότυπα πρέπει να τηρούνται ούτως ή άλλως. 

 

Τροπολογίες 62 και 64: Το άρθρο 13 παράγραφος 4 ήδη απαιτεί τα κράτη µέλη να 

εξαρτούν τη διάθεση εξορυκτικών αποβλήτων σε οποιοδήποτε υδάτινο σύστηµα 

υποδοχής, εκτός εκείνων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τη διάθεση εξορυκτικών 

αποβλήτων, από τη συµµόρφωση του φορέα προς τις σχετικές απαιτήσεις των οδηγιών 

76/464/ΕΟΚ, 80/68/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ. 

 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Παρά το γεγονός ότι το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να αποδεχθεί όλες τις τροπολογίες που 

ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κρίνει ότι η κοινή θέση του ανταποκρίνεται σε µεγάλο 

βαθµό προς τις ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε το Κοινοβούλιο και είναι ευθυγραµµισµένη µε 

την τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής. 

 

================= 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 27.4.2005 
COM(2005) 170 τελικό 

2003/0107 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

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

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 
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2003/0107 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 
 

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

σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο 
(έγγραφο COM(2003)319 τελικό – 2003/0107 COD): 

2 Ιουνίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

11η ∆εκεµβρίου 2003 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά 
την πρώτη ανάγνωση: 

31η Μαρτίου 2004 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης : 12 Απριλίου 2005 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Στόχος της πρότασης είναι να καθιερωθούν ελάχιστες απαιτήσεις ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος 
µε τον οποίο γίνεται η διαχείριση των αποβλήτων από την εξορυκτική βιοµηχανία. Οι δύο 
κύριοι τεχνικοί στόχοι της προτεινόµενης οδηγίας έχουν ως εξής: 

• να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου των 
ρυπανθεισών απορροών από εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (σωρούς και 
ταµιευτήρες απορριµµάτων κατεργασίας), που λόγω µεγάλου όγκου και χαρακτηριστικών 
των αντιστοίχων αποβλήτων, ενδέχεται να συνεπάγονται µακροπρόθεσµες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα συνεχισθούν πολύ µετά από το κλείσιµο της 
αντίστοιχης εγκατάστασης και των αντίστοιχων ορυχείων ή λατοµείων· 

• πρόληψη, ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ατυχηµάτων και ιδίως η εξασφάλιση της 
µακροπρόθεσµης σταθερότητας των φραγµάτων και των ταµιευτήρων απορριµµάτων 
κατεργασίας, δεδοµένου ότι τυχόν υποχωρήσεις φραγµάτων µπορεί να συνεπάγονται 
περιβαλλοντικές ζηµίες µεγάλης κλίµακας, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων για τη 
ζωή του ανθρώπου. 

Οι στόχοι της πρότασης θα πρέπει να επιτευχθούν µε µέτρα τα οποία να βασίζονται στις 
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές καλύπτοντας το σχεδιασµό, τη χορήγηση αδείας, τη λειτουργία 
και το ενδεχόµενο κλείσιµο και τη µέριµνα µετά από την παύση λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε την εξορυκτική βιοµηχανία, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
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έµφαση στη σταθερότητα των εν λόγω εγκαταστάσεων και την πρόληψη της ρύπανσης του 
νερού και του εδάφους. 

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1 Γενικά σχόλια 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής 46 από τις 74 τροπολογίες 
που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. 41 εξ αυτών 
έχουν πλέον ενσωµατωθεί, επί λέξει ή κατά το νόηµα, στην κοινή θέση. 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις τροποποιήσεις που βελτιώνουν τη νοµική σαφήνεια 
του κειµένου, διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας ως προς το φάσµα των 
καλυπτόµενων υλικών, προάγουν µακροπρόθεσµα την ασφαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων καθιστώντας αυστηρότερες τις διατάξεις σχετικά µε το 
κλείσιµο και τη µέριµνα µετά από την παύση λειτουργίας και αντιµετωπίζουν τη 
ρύπανση από τις περιοχές που είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό. 

Η Επιτροπή απέρριψε ιδίως τις τροπολογίες που ήταν υπέρµετρα κανονιστικές και 
λεπτοµερείς ή είχαν σαν αποτέλεσµα να διευρύνεται κατά πολύ το πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας. 

Το Συµβούλιο ως επί το πλείστον έλαβε υπόψη τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου 
και πραγµατοποίησε ορισµένες επιπλέον αλλαγές. Ενώ η Επιτροπή θα προτιµούσε η 
εν λόγω οδηγία να έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής, αποφεύγοντας πολλές 
δυνατότητες παρεκκλίσεως ιδίως σε ό,τι αφορά τα µη επικίνδυνα µη αδρανή 
(ακίνδυνα και δραστικά) απόβλητα, θεωρεί ότι η κοινή θέση γενικά δεν µεταβάλλει 
την αρχική προσέγγιση και τους σκοπούς της οδηγίας και ως εκ τούτου µπορεί να 
την υποστηρίξει. 

3.2 Λεπτοµερή σχόλια 

3.2.1. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και 
ενσωµατώθήκαν πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής στην κοινή θέση 

Οι κάτωθι τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή πλήρως, εν µέρει ή επί 
της αρχής ενσωµατώθηκαν επίσης στην κοινή θέση: τροπολογίες 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 44, 47, 50, 51, 52, 57, 59, 60, 
63, 66, 67, 70, 71, 72, 75, 76, 86, 93, 98. 

3.2.2. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και το Συµβούλιο 
και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι τροπολογίες 4 και 8 πρότειναν να διαγραφεί µέρος του κειµένου το οποίο 
προσφέρει χρήσιµες διασαφηνίσεις. Κατά συνέπεια κρίθηκε σκόπιµο να διατηρηθεί 
το κείµενο αυτό. 

Οι τροπολογίες 9, 90, 24, 38, 53, 61 και 64 πρότειναν προσθήκες που θεωρήθηκαν 
περιττές δεδοµένου ότι οι περισσότερες εξ αυτών καλύπτονται, άµεσα ή έµµεσα, από 
διατάξεις σε άλλα σηµεία του ήδη υφιστάµενου κειµένου. 
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Οι τροπολογίες 20 και 88 είναι γλωσσικού χαρακτήρα και δεν θεωρήθηκαν 
απαραίτητες. 

Οι τροπολογίες 22, 34, 40, 41, 48, 55, 56 και 74 πρότειναν προσθήκες που 
θεωρήθηκαν υπέρµετρα λεπτοµερείς και ως εκ τούτου δεν συµπεριλήφθηκαν στην 
οδηγία. 

Οι τροπολογίες 43, 45 και 65 πρότειναν να διευρυνθούν οι διατάξεις που αφορούν τα 
απόβλητα που χρησιµοποιούνται ως υλικά λιθογόµωσης ώστε να ισχύουν για τα 
διάκενα εκσκαφής, µε αποτέλεσµα το περιεχόµενό τους να είναι εκτός του πεδίου 
εφαρµογής της παρούσας πρότασης. 

Οι τροπολογίες 58, 62 και 73 προσθέτουν παραποµπές σε άλλες νοµοθετικές πράξεις 
της Κοινότητας που ούτως ή άλλως ισχύουν κατά περίπτωση.  

Η τροπολογία 69 αναδιατυπώνει το απόσπασµα από την Espoo ήτοι τη σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
διασυνοριακό πλαίσιο. 

3.2.3. Κοινοβουλευτικές τροπολογίες που έγιναν δεκτές πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής εκ 
µέρους της Επιτροπής αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Η τροπολογία 19 θεωρήθηκε γλωσσικού χαρακτήρα. 

Η τροπολογία 26 αποδίδει έµφαση σε εναλλακτικές δυνατότητες όσον αφορά τη 
διαχείριση και θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στο σχέδιο διαχείρισης των 
αποβλήτων. Μολονότι η Επιτροπή συµµερίστηκε την άποψη ότι η προτεινόµενη 
προσθήκη θα διευκρίνιζε περαιτέρω το κείµενο, το Συµβούλιο έκρινε ότι ανάλογη 
προσθήκη θα ήταν υπέρµετρα κανονιστική. 

Η τροπολογία 42 πρότεινε ότι οι διατάξεις που ισχύουν για τα απόβλητα που 
επανατοποθετούνται σε διάκενα εκσκαφής θα έπρεπε να καλύπτουν επίσης και άλλα 
κατάλοιπα κατεργασίας. Η Επιτροπή δέχθηκε τη συγκεκριµένη προσθήκη, µε 
ελαφρά διαφορετική διατύπωση, ώστε να αποφευχθεί οιαδήποτε νοµική αβεβαιότητα 
(ασάφεια δικαίου) όσον αφορά τα υλικά λιθογόµωσης. Εντούτοις το Συµβούλιο 
θεώρησε ότι το θέµα αυτό δεν αφορούσε τα απόβλητα και ως εκ τούτου ότι δεν 
ενέπιπτε στο πεδίό εφαρµογής της παρούσας πρότασης. 

Η τροπολογία 46 αναφέρεται σε προστατευόµενες περιοχές ως σηµαντικός παράγων 
που θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό της τοποθεσίας των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της Κοινότητας όσον αφορά τις 
προστατευόµενες φυσικές περιοχές ούτως ή άλλως θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
κατά περίπτωση. 

Η τροπολογία 54 διευκρινίζει ότι λαµβανόµενα τα µέτρα για τις κλειστές 
εγκαταστάσεις αποβλήτων θα πρέπει είναι σύµφωνα µε τα περιβαλλοντικά πρότυπα 
της Κοινότητας. Ανάλογα πρότυπα ωστόσο πρέπει να ισχύουν ούτως ή άλλως σε 
ανάλογες περιπτώσεις και ως εκ τούτου η προσθήκη αυτή δεν κρίθηκε αναγκαία. 
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3.2.4. Κοινοβουλευτικές τροποποιήσεις που αν και δεν έγιναν δεκτές από την Επιτροπή 
ενσωµατώθηκαν πλήρως, εν µέρει ή επί της αρχής στην κοινή θέση 

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η τροπολογίες 46 και 68 θα πρέπει να ενσωµατωθούν στην 
κοινή θέση. Η Επιτροπή δεν θεώρησε απαραίτητο να γίνουν δεκτές αυτές οι 
τροπολογίες δεδοµένου ότι θεωρεί ότι το περιεχόµενό τους καλύπτεται ήδη από την 
πρόταση της Επιτροπής. 

3.2.5. Επιπλέον αλλαγές του Συµβουλίου στην πρόταση 

Αιτιολογικές σκέψεις 

Πολλές αλλαγές αποσκοπούν στην προσαρµογή του κειµένου ώστε να αντανακλά τις 
επιµέρους αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στα άρθρα του. Επιπλέον, αξίζει να 
υπογραµµισθούν οι εξής αλλαγές: 

Στην αιτιολογική σκέψη 4 διευκρινίζεται ότι τα απόβλητα τα οποία παράγονται κατά 
τη φάση ανάπτυξης προ της παραγωγής θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από τον 
ορισµό των αποβλήτων. 

Στην αιτιολογική σκέψη 6 προσετέθη η παραποµπή στον ορισµό των εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

Στην αιτιολογική σκέψη 8 διευκρινίζεται ότι η λοιπή νοµοθεσία για τα απόβλητα 
ισχύει κατά περίπτωση για τα παραγόµενα απόβλητα που δεν σχετίζονται µε 
εξορυκτικές δραστηριότητες καθώς και για τα εξορυκτικά απόβλητα που 
µεταφέρονται σε τόπο που δεν αποτελεί εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων. 

Προσετέθη νέα αιτιολογική σκέψη 11 για να διευκρινισθεί ότι τα απόβλητα από την 
εξόρυξη υλικών που χρησιµοποιούνται για τις ραδιενεργές τους ιδιότητες δεν 
καλύπτονται από την οδηγία εφόσον καλύπτονται από τη νοµοθεσία που έχει 
θεσπισθεί βάσει της συνθήκης ΕΚΑΕ (Ευρατόµ). Η Επιτροπή τονίζει ότι η 
συνδυασµένη ανάγνωση των αιτιολογικών σκέψεων 10 κα 11 συνεπάγεται ότι 
ανάλογα απόβλητα δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την παρούσα οδηγία στο 
µέτρο που υφίσταται άλλη κοινοτική νοµοθεσία η οποία έχει εγκριθεί βάσει της 
συνθήκης Ευρατόµ γα την επιδίωξη των µη περιβαλλοντικών στόχων, αν καλύπτει 
τις πτυχές που αφορούν την παρούσα οδηγία. 

Προσετέθη νέα αιτιολογική σκέψη 16 για να διευκρινισθεί ότι η ταξινόµηση των 
εγκαταστάσεων των αποβλήτων στην κατηγορία Α δεν θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο βάσει των κινδύνων για την ασφάλεια και 
την προστασία της υγείας των εργαζοµένων δεδοµένου ότι το θέµα αυτό καλύπτεται 
από άλλη σχετική κοινοτική νοµοθεσία. 

Προσετέθή νέα αιτιολογική σκέψη 23 για να δοθεί έµφαση στην ανάγκη θέσπισης 
περιόδου µετά το κλείσιµο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α. 

Προσετέθη νέα αιτιολογική σκέψή 37 για να ενθαρρυνθούν τα κράτη µέλη να 
δείχνουν το συσχετισµό µεταξύ της οδηγίας και των µέτρων µεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο. 
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Άρθρα  

Στο άρθρο 1 αποδόθηκε επιπλέον έµφαση στην προστασία του νερού, της πανίδας, 
της χλωρίδας, του εδάφους, του αέρα και του τοπίου. 

Στο άρθρο 2 η έγχυση υδάτων και η επανέγχυση αντληµένων υπόγειων υδάτων 
εξαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρµογής όπως και στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Οι 
περιορισµένες διατάξεις που ισχύουν για τα αδρανή απόβλητα (που πλέον, σύµφωνα 
µε την τροπολογία 98, καλύπτουν επίσης το µη ρυπανθέν χώµα και τα απόβλητα από 
τις διαδικασίες αναζήτησης), διευρύνθηκαν ώστε να περιλαµβάνουν πλήρως τις 
διατάξεις του άρθρου 5. Τα απόβλητα που προκύπτουν κατά την εξόρυξη τύρφης 
κατέστησαν επίσης αντικείµενο των ως άνω περιορισµένων διατάξεων. Ωστόσο 
διευκρινίσθηκε ότι οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας Α για ανάλογα απόβλητα 
υπόκεινται στις πλήρεις διατάξεις της οδηγίας. ∆όθηκε δυνατότητα στις αρµόδιες 
αρχές να περιορίσουν τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα µη επικίνδυνα απόβλητα 
που προκύπτουν από τις διαδικασίες αναζήτησης, καθώς και για το µη ρυπανθέν 
χώµα και τα απόβλητα που προκύπτουν κατά την εξόρυξη της τύρφης. Επιπλέον, 
δηµιουργήθηκε µια νέα κατηγορία µη επικινδύνων µη αδρανών αποβλήτων 
(ακίνδυνων και δραστικών αποβλήτων) που τα κράτη µέλη έχουν το δικαίωµα να 
εξαιρούν από τις διατάξεις περί οικονοµικών εγγυήσεων (άρθρο 14) και τις διατάξεις 
σχετικά µε την κοινοποίηση συµβάντων που επηρεάζουν τη σταθερότητα (άρθρα 11 
παράγραφος 3 και 12 παράγραφοι 5 και 6) εκτός των προαναφεροµένων 
εγκαταστάσεων της κατηγορίας Α. 

Προσετέθησαν στο άρθρο 3 οι περιορισµοί για το µη ρυπανθέν χώµα, τις υπεράκτιες 
αναζητήσεις και τις ουσιαστικές αλλαγές. Εν µέρει βάσει της τροπολογίας 21, 
καθιερώθηκε διαφοροποιηµένη προσέγγιση σε ό,τι αφορά τον ορισµό της 
«εγκατάστασης αποβλήτων» ανάλογα µε τους κινδύνους που συνεπάγεται έκαστο 
είδος αποβλήτων, ενώ διευκρινίστηκε ότι ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει επίσης τα 
διάκενα εκσκαφής εντός των οποίων επανατοποθετούνται τα απόβλητα για λόγους 
που δεν αφορούν αποκατάσταση ή κατασκευή. ∆ιευκρινίστηκε ότι οι ευθύνες του 
φορέα εκµετάλλευσης καλύπτουν επίσης την προσωρινή αποθήκευση των 
αποβλήτων., 

Στο άρθρο 4 διευρύνθηκαν οι γενικές απαιτήσεις ώστε να καλύπτεται κάθε 
διαχείριση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης και της διαχείρισης που λαµβάνει 
χώρα κατά την προσωρινή αποθήκευση, ενώ στο άρθρο αυτό ενσωµατώθήκαν 
επίσης πλήρως οι διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 75%442/ΕΟΚ. 

Στο άρθρο 5 οι απαιτήσεις για την ταξινόµηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων 
µετακινήθηκαν από το άρθρο 7 ώστε να καταστούν µέρος του σχεδίου διαχείρισης 
των αποβλήτων. Προσετέθη νέα παράγραφος βάσει της οποία απαιτείται έγκριση 
του εν λόγω σχεδίου από την αρµόδια αρχή. 

Στο άρθρο 6 διευκρινίσθηκε πότε είναι διαθέσιµες οι ρυθµίσεις για τα µεγάλα 
(µείζονα) ατυχήµατα. 

Στο άρθρο 9 απλοποιήθηκε το σύστηµα ταξινόµησης των εγκαταστάσεων 
αποβλήτων και τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτηµα ΙΙΙ 
προσαρµόστηκαν στον ορισµό του «µεγάλου (µείζονος) ατυχήµατος». 
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Στο άρθρο 11 προσετέθησαν πολλά άλλα στοιχεία που θα πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη για την τοποθεσία των εγκαταστάσεων αποβλήτων. 

Στο άρθρο 13 µειώθήκαν ώστε να καταστούν κατά το δυνατόν αυστηρότερες, οι 
οριακές τιµές για τις συγκεντρώσεις του κυανίου. 

Στο άρθρο 14 διευκρινίστηκε ότι οι οικονοµικές εγγυήσεις µπορούν επίσης να 
περιλαµβάνουν ισότιµα συστήµατα. Η Επιτροπή τονίζει ότι οιοδήποτε ανάλογο 
σύστηµα ανεξάρτητα της µορφής του, πρέπει να εξασφαλίζει τη διαθεσιµότητα 
πιστώσεων ανά πάσα στιγµή για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών 
αποκατάστασης σε περίπτωση «πτώχευσης ή αποχώρησης» του φορέα 
εκµετάλλευσης. Οι απαιτήσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη 
συµπεριλήφθηκαν σε χωριστό άρθρο το οποίο διευκρινίζει ότι οι διατάξεις της 
αντίστοιχης οδηγίας ισχύουν για κάθε είδος διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων. 

Στο άρθρο 20 καθορίστηκαν προτεραιότητες για τα καθήκοντα που πρέπει να 
διεκπεραιωθούν µέσω της επιτροπολογίας και προστέθηκα στα καθήκοντα αυτά η 
ερµηνεία του ορισµού των αδρανών αποβλήτων. 

Στο άρθρο 22 προσετέθη νέα διάταξη για τις εγκαταστάσεις αποβλήτων που έχουν 
σταµατήσει να λαµβάνουν απόβλητα ήδη κατά την ηµεροµηνία µεταφοράς της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο αλλά δεν έχουν εισέτι ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες για το κλείσιµό τους. 

Παραρτήµατα 

Το πρώτο εδάφιο του παραρτήµατος ΙΙΙ αναδιατυπώθηκε ώστε να καταστεί σαφής η 
άµεση σχέση µε τον ορισµό του «µεγάλου (µείζονος) ατυχήµατος» ως παρατίθεται 
στην πρόταση. 

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Οι αλλαγές που επέφερε το Συµβούλιο διευκρινίζουν περαιτέρω τους όρους της 
πρότασης και, µολονότι εν µέρει περιορίζουν το πεδίο εφαρµογής της δεν θίγουν την 
αρχική προσέγγιση. Ως εκ τούτου η Επιτροπή είναι σε θέση να υποστηρίξει την 
κοινή θέση. 




