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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 6α.  Κάθε νέα έγκριση νέων χώρων 

υγειονομικής ταφής, καθώς και η 

χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε 

αυτούς τους χώρους, ανεξαρτήτως των 

πηγών χρηματοδότησης, θεωρείται 

απόκλιση από τις αρχές και τους 

σημερινούς στόχους της οδηγίας, και, 

επομένως, απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη 

της Επιτροπής, μετά από αίτηση κράτους 

μέλους.  Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο 

η αίτηση είναι επαρκώς αιτιολογημένη 

και αν βασίζεται σε επικαιροποιημένες 

μελέτες, συμβατές με την ισχύουσα 

ευρωπαϊκή νομοθεσία.  Η αίτηση θα 

πρέπει να προωθεί την υλοποίηση των 

στόχων και των διατάξεων της οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, σύμφωνα με την ιεράρχηση 

των αποβλήτων, την ανάγκη για ένα 

ελάχιστο επίπεδο χωριστής συλλογής 

χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού, 

προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και 

βιολογικών αποβλήτων και τα μέτρα για 

την επίτευξη των στόχων της 

προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση που καθορίζονται στην 

οδηγία, ενώ θα πρέπει επίσης να συνάδει 

με τον στόχο που ορίζεται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας 

οδηγίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των 
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αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η υγειονομική ταφή των αστικών αποβλήτων, σε οποιαδήποτε μορφή (χώροι υγειονομικής 

ταφής ακατέργαστων ή κατεργασμένων αποβλήτων) σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ, 

κατέχει την τελευταία θέση στην ιεράρχηση των αποβλήτων, ως έσχατη λύση για τη διαχείρισή 

τους. Πριν εξεταστεί η δυνατότητα τα τεθούν σε λειτουργία νέες εγκαταστάσεις πρέπει να 

εξετασθούν οι υφιστάμενες μονάδες, ενώ οι νέες εγκαταστάσεις δεν θα πρέπει να 

παρεμποδίζουν τη διαδικασία χωριστής συλλογής. Η μη τήρηση αυτών των προϋποθέσεων 

αποτελεί παραβίαση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

 

 


