
PR\564271EL.doc PE 357.661v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ
2003/0107(COD)

27.4.2005

***II
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

σχετικά με την κοινή θέση 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
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Jonas Sjöstedt



PE 357.661v01-00 2/29 PR\564271EL.doc

EL

PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση 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
(16075/04 – C6-0000/2004 – 2003/0107(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (16075/04 – C6-0000/2004),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2003) 319)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου
Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8

(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 

(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 

  
1 Εγκεκριμένα κείμενα, P5_TA-PROV(2004)0240.
2 Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην ΕΕ.
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στις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ ή 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων 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.

στις διατάξεις της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ ή 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής 
ταφής των αποβλήτων ή οποιασδήποτε 
άλλης οικείας κοινοτικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς το άρθρο 2, που δεν επιτρέπει τέτοιες εξαιρέσεις.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 9

(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.

(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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 2.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11

(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.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η κατάσταση όσον αφορά τα ραδιενεργά απόβλητα έχει ήδη αποσαφηνιστεί στην αιτιολογική 
σκέψη 10.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 23

(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.

(23) Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
διαδικασίες παρακολούθησης για το 
διάστημα της λειτουργίας και για μετά το 
κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λύση «εγκατάλειψης» μετά το κλείσιμο εγκαταστάσεων αποβλήτων της εξορυκτικής 
βιομηχανίας. Στην οδηγία προβλέπονται σαφείς κανόνες για το διάστημα που ακολουθεί το 
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κλείσιμο, που έχουν εφαρμογή σε όλες τις εγκαταστάσεις αποβλήτων (βλ. άρθρο 12).

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 26

(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 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 ζημιών, 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.

(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 που 
κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων 
από ανεξάρτητο τρίτο μέρος που διαθέτει 
τα κατάλληλα προσόντα. Η εγγύηση αυτή 
εξάλλου 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 ζημιών, 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.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αποκατάσταση» στο κείμενο του Συμβουλίου καθιστά σαφέστατο ότι αφορά τον τόπο 
που κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων. Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εγγύηση θα καλύπτει την αποκατάσταση ολόκληρου του τόπου που 
κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής.
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Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 31

(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.

(31) Είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι διενεργείται απογραφή 
των τόπων που βρίσκονται στο έδαφός 
τους, δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις 
αυτές συχνά αποτελούν μέγιστο κίνδυνο 
για το περιβάλλον. Τα κράτη μέλη και η 
Κοινότητα έχουν ευθύνη για την 
αποκατάσταση εγκαταλειμμένων 
εγκαταστάσεων που είναι πιθανό να 
προκαλέσουν σοβαρές αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επομένως, 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν τα διαρθρωτικά ταμεία 
και άλλες πηγές κοινοτικής 
χρηματοδότησης για την κατάρτιση 
καταλόγων και την εφαρμογή μέτρων για 
την αποκατάσταση παρόμοιων 
εγκαταστάσεων.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 6 από την πρώτη ανάγνωση. Δεν υπάρχουν σήμερα στοιχεία σε 
κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τον αριθμό και τη θέση των κλειστών/εγκαταλελειμμένων 
εγκαταστάσεων αποβλήτων. Η έλλειψη κατάλληλων διαδικασιών, αν υπάρχουν, κατά το 
κλείσιμο καθιστά τις ήδη κλειστές ή εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ανεξέλεγκτο άχθος του 
παρελθόντος, πραγματικές «ωρολογιακές βόμβες», που πέρα από την καθημερινή ρύπανση που 
προκαλούν εγκυμονούν τον κίνδυνο ατυχήματος. Επιπλέον, ο στόχος της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα, όσον αφορά την μη περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης των υδάτων και την 
επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής κατάστασης για όλους τους υδάτινους όγκους έως το 
2015 δεν πρόκειται να επιτευχθεί παρά μόνο αν βρεθεί λύση γι’ αυτές τις 
κλειστές/εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, και η 
παρούσα οδηγία θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 7
άρθρο 1, παρ. 1 α (νέα)

Προκειμένου να υπάρχει συνέπεια στην 
εφαρμογή του άρθρου 6 της Συνθήκης, οι 
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας 
πρέπει να ενσωματώνονται στην 
εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών και 
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δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της 
προώθησης της αειφορικής ανάπτυξης.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 9 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 1

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.

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 11, παράγραφοι 1 και 3, 13, 
παράγραφος 5, 14, και 16, εκτός εάν 
εναποτίθενται σε εγκατάσταση αποβλήτων 
της κατηγορίας Α.

Αιτιολόγηση

Τα αδρανή απόβλητα μπορεί να μην είναι «επικίνδυνα» από χημική άποψη, δηλ. να μην είναι 
άμεσα δηλητηριώδη/τοξικά. Ωστόσο, αυτός ο τύπος αποβλήτων μπορεί εύκολα να προκαλέσει 
το θάνατο ανθρώπων από ασφυξία, και το ίδιο ισχύει για την υδρόβια χλωρίδα και πανίδα. Η 
φύση της επίπτωσής τους καθορίζεται κυρίως από τις παραγόμενες ποσότητες, και τα μη 
επικίνδυνα αδρανή απόβλητα αποτελούν τον κύριο όγκο της παραγωγής αποβλήτων στην ΕΕ.
Επίσης, το μη μολυσμένο έδαφος υφίσταται διαδικασίες λιπασματοποίησης ορισμένες από τις 
οποίες προκαλούν την παραγωγή όξινων εκχειλισμάτων. Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει 
την ιδέα της πρώτης ανάγνωσης, ότι ο συγκεκριμένος τύπος αποβλήτων θα πρέπει να 
καλύπτεται από περιορισμένο αριθμό άρθρων.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 2

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 

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 
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εναπόθεση μη ρυπανθέντος χώματος και 
αποβλήτων που προέρχονται από την 
εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση 
τύρφης, εφόσον βεβαιούται ότι πληρούνται 
οι απαιτήσεις του άρθρου 4.

εναπόθεση αποβλήτων που προέρχονται 
από την εξόρυξη, επεξεργασία και 
αποθήκευση τύρφης, εφόσον βεβαιούται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 4 
και δεν αποτίθενται σε εγκατάσταση 
αποβλήτων της κατηγορίας Α.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις δεν θα πρέπει να αίρονται όταν τα απόβλητα αποτίθενται σε εγκατάσταση 
κατηγορίας Α. Το μη μολυσμένο έδαφος υφίσταται διαδικασίες λιπασματοποίησης ορισμένες 
από τις οποίες προκαλούν την παραγωγή όξινων εκχειλισμάτων.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 3, εδάφιο 3

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.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η «νέα» αυτή κατηγορία μη επικίνδυνων μη αδρανών αποβλήτων δεν έχει καμιά απολύτως 
επιστημονική βάση. Η αστοχία σε εγκατάσταση που περιέχει τα λεγόμενα «μη επικίνδυνα» 
απόβλητα θα μπορούσε να έχει φυσική επίπτωση με την καταπλάκωση και το θάνατο 
ανθρώπων (για παράδειγμα 268 άνθρωποι πέθαναν στην Stava της Ιταλίας το 1985 σε ατύχημα 
που συνέβη σε λίμνη αδρανών από εξόρυξη φθορίτη, υδρόβιων φυτών και ζώων. Επιπλέον, τα 
απόβλητα αυτά -ως «μη αδρανή»- είναι υδατοδιαλυτά και θα μπορούσαν να μεταβάλουν τη 
χημική σύνθεση του υδρολογικού περιβάλλοντος, για παράδειγμα ευνοώντας την ελευθέρωση 
«επικίνδυνων» ουσιών (π.χ. μολύβδου και ψευδαργύρου). Συνεπώς, εγκαταστάσεις στις οποίες 
αποθηκεύονται τέτοια απόβλητα δεν θα πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις για ανάληψη 
δράσης μετά την παρακολούθηση ή κατά το διάστημα μετά το κλείσιμο ή από την υποχρέωση 
οικονομικής εγγύησης.

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, σημείο (8)

8) «επεξεργασία», οι μηχανικές, φυσικές, 
βιολογικές, θερμικές ή χημικές διεργασίες 
ή ο συνδυασμός διεργασιών στις οποίες 
υποβάλλονται οι ορυκτοί πόροι, 

8) «επεξεργασία», οι μηχανικές, φυσικές, 
βιολογικές, θερμικές ή χημικές διεργασίες 
ή ο συνδυασμός διεργασιών στις οποίες 
υποβάλλονται οι ορυκτοί πόροι, 
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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,

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 άλλης από την καύση 
ασβεστολίθου ή/και των μεταλλουργικών 
εργασιών,

Αιτιολόγηση

Στην πρώτη ανάγνωση (τροπολογία 17) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με μεγάλη 
πλειοψηφία τη συμπερίληψη των θερμικών κατεργασιών. Η κοινή θέση εξαιρεί, χωρίς 
διάκριση, όλες τις θερμικές μεταποιητικές διεργασίες. Η συμπερίληψη των αποβλήτων από την 
καύση ασβεστολίθου προσφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα: η διαχείριση των 
αποβλήτων θα γίνεται στο λατομείο σύμφωνα με τη σχετική διάταξη της παρούσα οδηγίας. Για 
παράδειγμα, ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί, με λεπτομερές σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων 
και ελέγχους, ένα δυναμικό ανακύκλωσης ασβεστολιθικών αποβλήτων: σταθερότητα των 
σωρών, επιφανειακή ασφάλεια των εξεδρών, και εμπορικές ευκαιρίες από τη διάθεση του 
άκαυτου και του υπερθερμασμένου ασβεστόλιθου για γεωργική χρήση.

Τροπολογία 12
Άρθρο 3, σημείο (15)

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:

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, ο οποίος 
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,

- μηδενική περίοδο για εγκαταστάσεις της 
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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,
- 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, 

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 21 από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να απαλειφθεί από τον 
ορισμό οποιαδήποτε χρονική αναφορά σε σχέση με αποθέσεις αποβλήτων.  Δεδομένων των 
σημαντικών όγκων αποβλήτων εξόρυξης που παράγονται σε ορισμένες περιπτώσεις και/ή του 
οικολογικού και χημικού αντικτύπου στους υδροβιότοπους, θα μπορούσαν να υπάρχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε περιόδους μικρότερες ακόμη 
και από ένα έτος. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να μην παρακολουθούνται, όπως προτείνει 
τώρα το Συμβούλιο,  επί τρία χρόνια τα ζητήματα σταθερότητας των αδρανών, που θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αστοχία και θανάτους ανθρώπων.

Τροπολογία 13
Άρθρο 3, σημείο (20)

20) «αποκατάσταση», η επέμβαση στο 
θιγέν από εγκαταστάσεις αποβλήτων 
έδαφος, με στόχο την επαναφορά του σε 

(20) «αποκατάσταση», η επέμβαση στο 
θιγέν από εγκαταστάσεις αποβλήτων 
έδαφος, με στόχο την επαναφορά του σε 
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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,

ικανοποιητική κατάσταση, ιδίως όσον 
αφορά τουλάχιστον την ποιότητα του 
εδάφους (με ιδιαίτερη αναφορά στη 
σύσταση και τη δομή), την άγρια χλωρίδα 
και πανίδα, τους φυσικούς οικότοπους, τα 
συστήματα γλυκών υδάτων, το τοπίο και 
τις δέουσες επωφελείς χρήσεις, 
προκειμένου να επιτευχθούν τουλάχιστον 
οι συνθήκες προ των εργασιών·

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 22 από την πρώτη ανάγνωση (με μικρές αλλαγές στη 
διατύπωση). Η ανωτέρω αλλαγή είναι αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες 
πρακτικές που είναι περισσότερο φιλόδοξες από ό,τι συνεπάγεται ο τρέχων ορισμός της 
«αποκατάστασης», και επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση 
του τόπου.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 2, σημείο (α) (ι)

(ι) τη διαχείριση των αποβλήτων κατά το 
στάδιο σχεδιασμού και επιλογής της 
μεθόδου εξόρυξης και επεξεργασία του 
ορυκτού,

(ι) τις επιλογές διαχείρισης των 
αποβλήτων κατά το στάδιο σχεδιασμού και 
επιλογής της μεθόδου εξόρυξης και 
επεξεργασία του ορυκτού,

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 26 από την πρώτη ανάγνωση. Κατά τη λήψη (και την 
αιτιολόγηση) αποφάσεων σχετικά με τις μελετούμενες επιλογές/μεθόδους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται η πρόληψη και ο περιορισμός της παραγωγής και της επικινδυνότητας των 
αποβλήτων.

Τροπολογία 15
άρθρο 5, παράγραφος 2, σημείο (γ)

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 

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 
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απαιτεί ελάχιστο και, ει δυνατόν, κανενός 
είδους παρακολούθηση εν τέλει, έλεγχο 
και διαχείριση της εγκατάστασης 
αποβλήτων που έκλεισε.

απαιτεί ελάχιστο και, ει δυνατόν, κανενός 
είδους παρακολούθηση εν τέλει, έλεγχο 
και διαχείριση της εγκατάστασης 
αποβλήτων που έκλεισε, ώστε να 
αποτρέπονται ή τουλάχιστον να 
ελαχιστοποιούνται οποιεσδήποτε 
μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις 
που μπορεί να συνδέονται με τη 
μετανάστευση αερομεταφερόμενων ή 
υδατικών ρύπων από την εγκατάσταση 
αποβλήτων, και να εξασφαλίζεται η 
μακροπρόθεσμη γεωτεχνική σταθερότητα 
οποιωνδήποτε φραγμάτων ή σωρών 
υψώνονται πάνω από την προϋπάρχουσα 
επιφάνεια του εδάφους.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 29 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 16
άρθρο 5, παράγραφος 3, σημείο (ζ)

(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.

(ζ) τα μέτρα για την πρόληψη της 
επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων 
και της ρύπανσης του αέρα και του 
εδάφους σύμφωνα με το άρθρο 13.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα διάταξη χρειάζεται για την επίτευξη ενός από τους στόχους της οδηγίας πλαισίου 
της ΕΕ για τα ύδατα, η οποία αφορά την «πρόληψη» και όχι την «ελαχιστοποίηση» της 
επιδείνωσης της κατάστασης των υδάτων (πρβλ. αρχική πρόταση της Επιτροπής).

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 3, εδάφιο 2

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 

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 
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παρούσας οδηγίας. παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, το σχέδιο 
εξηγεί, πώς η επιλογή και η μέθοδος που 
έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2
στοιχείο (α) i παραπάνω, εκπληρώνουν 
τους στόχους του σχεδίου διαχείρισης 
αποβλήτων όπως αυτοί εκτίθενται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο (a).

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 34 από την πρώτη ανάγνωση. Κατά τη λήψη (και την 
αιτιολόγηση) αποφάσεων σχετικά με τις μελετούμενες επιλογές/μεθόδους θα πρέπει να 
διασφαλίζονται η πρόληψη και ο περιορισμός της παραγωγής και της επικινδυνότητας των 
αποβλήτων.

Τροπολογία 18
άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο (β) α (νέο)

(βα) ο τύπος του ορυκτού του η των 
ορυκτών που εξορύσσονται και η φύση 
των υπερκείμενων και/ή στείρων 
πετρωμάτων που μετατοπίζονται κατά 
τις εξορυκτικές εργασίες.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 38 από την πρώτη ανάγνωση. Στην αίτηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία σχετικά με τα εξορυσσόμενα ορυκτά και τα υπερκείμενα 
πετρώματα, δεδομένου ότι ο κίνδυνος και τα προληπτικά μέσα που θα πρέπει να ληφθούν 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα στοιχεία αυτά.

Τροπολογία 19
άρθρο 10, παράγραφος 1

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. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ο 
φορέας, όταν, για λόγους αποκατάστασης 
και κατασκευής, επαναφέρει στις 
κοιλότητες εκσκαφής εξορυκτικά 
απόβλητα και άλλα εξορυγμένα υλικά 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 

(1) να εξασφαλίζεται η σταθερότητα των 
εξορυκτικών αποβλήτων και των 
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άρθρο 11, παράγραφος 2, τηρουμένων των 
αναλογιών,

κοιλοτήτων εκσκαφής 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,

(2) να προλαμβάνεται η ρύπανση του 
εδάφους και των επιφανειακών και 
υπογείων υδάτων σύμφωνα με το άρθρο 
13, παράγραφοι 1, 3, και 4α τηρουμένων 
των αναλογιών,

(3) να διασφαλίζεται η παρακολούθηση 
των εξορυκτικών αποβλήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 12, παράγραφοι 4 και 5, 
τηρουμένων των αναλογιών.

(3) να διασφαλίζεται η παρακολούθηση 
των εξορυκτικών αποβλήτων και των 
κοιλοτήτων εκσκαφής σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφοι 4 και 5, 
τηρουμένων των αναλογιών.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση των τροπολογιών 42, 43, 44 και 45 από την πρώτη ανάγνωση (η επιλογή του 
όρου «εξορυγμένα υλικά» θα διασφαλίσει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα). Η σταθερότητα των 
αποβλήτων δεν μπορεί να διασφαλιστεί αν οι κοιλότητες εκσκαφής δεν είναι επίσης σταθερές. Η 
συντήρηση και η παρακολούθηση των αποβλήτων για τη διασφάλιση της φυσικής και της 
χημικής σταθερότητας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αν το κενό της εκσκαφής (που συμβάλλει, 
δυνητικά, περισσότερο στη ρύπανση των υδάτων) δεν παρακολουθείται επίσης.

Τροπολογία 20
άρθρο 11, παράγραφος 2, σημείο (α)

(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/ΕΟΚ, 80/68/ΕΟΚ 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 

(α) οι εγκαταστάσεις αποβλήτων να 
χωροθετούνται καταλλήλως, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη κοινοτικών ή 
των εθνικών υποχρεώσεων για τις 
προστατευόμενες περιοχές, και 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/ΕΟΚ, 80/68/ΕΟΚ 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 
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οικονομικώς βιώσιμο, προκαλείται από το νερό ή τον αέρα, 
εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό και 
οικονομικώς βιώσιμο,

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 46 από την πρώτη ανάγνωση. Οι κοινοτικές υποχρεώσεις για 
τη διατήρηση του οικοσυστήματος και των ειδών επηρεάζουν τη χρήση γης και θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή του τόπου κατασκευής της εγκατάστασης αποβλήτων.
Επισημαίνεται ότι η παράγραφος αναφέρεται σε «εγκαταστάσεις αποβλήτων» και όχι στις 
«εξορυκτικές εργασίες» αυτές καθαυτές, που σημαίνει ότι η θέση τους δεν καθορίζεται από την 
παρουσία κοιτασμάτων ορυκτών, κ.λπ.

Τροπολογία 21
Άρθρο 11, παράγραφος 2, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) υπάρχουν κατάλληλες ρυθμίσεις όσον 
αφορά την ανεξάρτητη επαλήθευση  του 
σχεδιασμού, της θέσης και της 
κατασκευής της εγκατάστασης 
αποβλήτων, από εμπειρογνώμονα που δεν 
απασχολείται από τον φορέα 
εκμετάλλευσης, πριν από την έναρξη 
λειτουργίας. Ειδικότερα, ότι οι εκθέσεις 
από αυτές τις ανεξάρτητες επικυρώσεις 
υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, η 
οποία στη συνέχεια τις χρησιμοποιεί για 
να εγκρίνει το σχεδιασμό, τη θέση και την 
κατασκευή της εγκατάστασης 
αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 48 από την πρώτη ανάγνωση. Ο εξωτερικός, ανεξάρτητος 
έλεγχος που αναφέρεται άμεσα στην αρμόδια αρχή έχει αποφασιστική σημασία για την 
ασφάλεια της εγκατάστασης αποβλήτων.

Τροπολογία 22
άρθρο 12, παράγραφος 5, σημείο (β) α (νέο)

(βα) δημιουργούνται εγκαταστάσεις 
παθητικής ή ενεργητικής κατεργασίας 
υδάτων, αν τούτο είναι αναγκαίο για την 
πρόληψη της μετανάστευσης μολυσμένων 
εκπλυμάτων από την εγκατάσταση σε 
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υπόγεια ή επιφανειακά υδάτινα σώματα.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 55 από την πρώτη ανάγνωση. Τα ανωτέρω σημεία αφορούν, 
όπως αναφέρθηκε, μόνο τη φυσική σταθερότητα και την πρόληψη της διάβρωσης λόγω 
υπερβολικής ροής.  Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα για την 
ποιότητα των υδάτων, και προς το σκοπό αυτό απαιτείται συχνά παθητική ή ενεργητική 
κατεργασία.

Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 6, εδάφιο 3

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.

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.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 56 από την πρώτη ανάγνωση. Αυτονόητη.

Τροπολογία 24
Άρθρο 13, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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

1.  Η αρμόδια αρχή βεβαιούται ότι ο 
φορέας έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
την τήρηση των περιβαλλοντικών 
προτύπων, ιδίως προκειμένου να 
αποτρέψει, σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/EΚ, την επιδείνωση της 
τρέχουσας κατάστασης των υδάτων, 
μεταξύ άλλων με:

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 58 από την πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 25
άρθρο 13, παράγραφος 1, σημείο (β) α (νέο)

(βα) να συλλέγονται τα μολυσμένα ύδατα 
και τα εκπλύματα·

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 61 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 26
άρθρο 13, παρ. 4 α (νέα)

4α. Στην περίπτωση των κοιλοτήτων 
εκσκαφής, συμπεριλαμβανομένων 
υπόγειων θαλάμων και επιφανειακών 
εκσκαφών που λιθογομώνονται, τα οποία 
κατακλύζονται με νερό μετά το κλείσιμο, 
ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα 
αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της 
υποβάθμισης των υδάτων και της 
μόλυνσης του εδάφους, παρέχει δε στην 
αρμόδια αρχή πληροφορίες σχετικά με τα 
ακόλουθα στοιχεία τουλάχιστον έξι μήνες 
πριν από τον τερματισμό της 
αποστράγγισης των κοιλοτήτων 
εκσκαφής·
(α) τις θέσεις των κοιλοτήτων εκσκαφής, 
με σαφή ένδειξη εκείνων που θα 
κατακλυστούν μετά την αποστράγγιση, 
και λεπτομερή γεωλογικά στοιχεία·
(β) συνόψιση της ποσότητας και της 
ποιότητας των υδάτων που συναντώνται 
στα κοιλώματα εκσκαφής τουλάχιστον 
κατά την τελευταία διετία της 
λειτουργίας·
(γ) προβλέψεις σχετικά με την επίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων της θέσης και της 
ποσότητας, των μελλοντικών ρυπογόνων 
αποθέσεων από τις εκσκαφές στα υπόγεια 
και τα επιφανειακά ύδατα, καθώς και 
σχέδια για τη σταδιακή μείωση και την
αποκατάσταση των αποθέσεων αυτών·
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(δ) προτάσεις σχετικά με την εποπτεία 
της διαδικασίας κατακλυσμού των 
κοιλοτήτων εκσκαφής, ώστε να 
διαπιστώνεται έγκαιρα η ανάγκη λήψης 
μέτρων αντιμετώπισης.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 65 από την πρώτη ανάγνωση. Από πλευράς όγκου, τα 
προβλήματα της ρύπανσης από εγκαταλελειμμένες κοιλότητες εκσκαφής ορυχείων στην ΕΕ ήταν 
περισσότερα από εκείνα των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, και τούτο δεν θα πάψει 
να ισχύει όσο τα κράτη μέλη διαθέτουν πλήρη ελευθερία στην αντιμετώπιση ή όχι του 
προβλήματος. Θα πρέπει επομένως οι κοιλότητες να υπόκεινται επίσης σε κατάλληλους 
ελέγχους. Οι διατάξεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των κοιλωμάτων 
εκσκαφής στα ορυχεία δεν είναι επαχθείς (υπάρχουν ήδη στη νομοθεσία του Ηνωμένου 
Βασιλείου, για παράδειγμα, και βρίσκονται σε ισχύ εδώ και μια πενταετία χωρίς σοβαρή 
δαπάνη ή ενόχληση για τη βιομηχανία, αλλά με μεγάλο όφελος όσον αφορά τη λήψη 
αποφάσεων για τους νομοθέτες).

Τροπολογία 27
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

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:

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 ή άλλου 
ισοδύναμου μέσου, συμπεριλαμβανομένων 
των χρηματοδοτούμενων από τη 
βιομηχανία ταμείων αμοιβαίων 
εγγυήσεων), σύμφωνα με διαδικασίες που 
θα αποφασιστούν από τα κράτη μέλη και 
θα εγκρίνει η Επιτροπή, ώστε:

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 66 από την πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία 28
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

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

(β) να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή αμέσως 
διαθέσιμα κεφάλαια για την αποκατάσταση 
του συγκεκριμένου τόπου και του τόπου 
που κατέστρεψε η εγκατάσταση 
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αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «αποκατάσταση» στο κείμενο του Συμβουλίου καθιστά σαφέστατο ότι αφορά τον τόπο 
που κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων. Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι η εγγύηση θα καλύπτει την αποκατάσταση ολόκληρου του τόπου που 
κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων, όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 29
άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Το ύψος της εγγύησης προσαρμόζεται 
δεόντως ανάλογα με τις απαιτούμενες 
εργασίες αποκατάστασης στις 
εγκαταστάσεις αποβλήτων.

3. Το ύψος της εγγύησης προσαρμόζεται 
δεόντως περιοδικά, σύμφωνα με τις 
απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης 
στις εγκαταστάσεις αποβλήτων και στον 
τόπου που κατέστρεψε η εγκατάσταση 
αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση του αρχικού κειμένου της Επιτροπής. Ο όρος «αποκατάσταση» στο κείμενο του 
Συμβουλίου καθιστά σαφέστατο ότι αφορά τον τόπο που κατέστρεψε η εγκατάσταση 
αποβλήτων. Η τροποποίηση είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εγγύηση θα 
καλύπτει την αποκατάσταση ολόκληρου του τόπου που κατέστρεψε η εγκατάσταση αποβλήτων, 
όπως προβλεπόταν στο αρχικό κείμενο της Επιτροπής.

Τροπολογία 30
Άρθρο 20

Απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων 
αποβλήτων

Απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων

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 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
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προσιτή στο κοινό, διενεργείται εντός 
τεσσάρων ετών από .........., 
λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων που 
προβλέπονται στο άρθρο 21, εάν είναι 
διαθέσιμες.

(1) Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας διενεργείται 
απογραφή των κλειστών εγκαταστάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων όσων δεν 
χρησιμοποιούνται) που βρίσκονται στο 
έδαφός τους. Η καταγραφή αυτή, που θα 
είναι διαθέσιμη για το κοινό, πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες 
για τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τη γεωγραφική θέση της 
εγκατάστασης·
(β) τον τύπο του ορυκτού ή των ορυκτών 
που εξορύσσονταν·
(γ) τους τύπους αποβλήτων που 
συναντώνται στην εγκατάσταση·
(δ) τη φυσική και τη χημική σταθερότητα 
της εγκατάστασης·
(ε) αν παράγονται όξινα ή αλκαλικά 
στραγγίσματα ή συγκεντρώσεις 
μετάλλων·
(στ) τις περιβαλλοντικές συνθήκες της 
εγκατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ποιότητα του εδάφους, τα επιφανειακά 
ύδατα και τις λεκάνες απορροής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των κατώτερων 
λεκανών των ποταμών, και τα υπόγεια 
ύδατα·
(2) οι εγκαταστάσεις που παρατίθενται 
στον κατάλογο της παραγράφου 1 
κατατάσσονται σύμφωνα με την 
επίπτωσή τους στην ανθρώπινη υγεία και 
το περιβάλλον· Το ανώτερο τμήμα του 
καταλόγου θα περιλαμβάνει επομένως 
κλειστές εγκαταστάσεις με σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ή 
που ενδέχεται να αποτελέσουν στο εγγύς 
μέλλον σοβαρή απειλή για την ανθρώπινη 
υγεία, το περιβάλλον και/ή τις περιουσίες.
Το κατώτερη τμήμα του καταλόγου θα 
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περιλαμβάνει εγκαταστάσεις που δεν 
έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον ούτε ενδέχεται να 
αποτελέσουν στο μέλλον απειλή για την 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και/ή τις 
περιουσίες.
(3) μέσα σε μία τετραετία από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας οδηγίας, αρχίζει η 
αποκατάσταση των εγκαταστάσεων που 
έχουν καταταγεί στο ανώτερο τμήμα του 
καταλόγου κατά τρόπο ώστε να 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 
4 της οδηγίας 75/442/EΟΚ. Αν η αρμόδια 
αρχή δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι η 
έναρξη όλων των αναγκαίων μέτρων 
αποκατάστασης θα μπορεί γίνει 
ταυτόχρονα, μπορεί να αποφασίζει σε 
ποιες εγκαταστάσεις θα γίνει πρώτα 
αποκατάσταση·
(4) το οικονομικό κόστος της 
συμμόρφωσης προς την απαίτηση του 
σημείου (3) φέρει ο παραγωγός των 
αποβλήτων, εφόσον είναι γνωστός και 
προσιτός· Αν ο παραγωγός δεν είναι 
γνωστός ή είναι απρόσιτος, εφαρμόζονται 
οι εθνικοί ή οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά 
με την ευθύνη.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 71 από την πρώτη ανάγνωση. Δεν υπάρχουν σήμερα στοιχεία 
σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά με τον αριθμό και τη θέση των κλειστών/εγκαταλελειμμένων 
εγκαταστάσεων αποβλήτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο όλων αυτών των 
εγκαταστάσεων. Πρέπει να διασφαλιστεί η αποκατάσταση σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον από κλειστές ή εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στην Κεντρική και την 
Ανατολική Ευρώπη (κάτι που το Συμβούλιο αγνοεί εντελώς στην κοινή του θέση). Η έλλειψη 
κατάλληλων διαδικασιών, αν υπάρχουν, κατά το κλείσιμο καθιστά τις ήδη κλειστές ή 
εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις ανεξέλεγκτο άχθος του παρελθόντος, πραγματικές 
«ωρολογιακές βόμβες», που πέρα από την καθημερινή ρύπανση που προκαλούν εγκυμονούν τον 
κίνδυνο ατυχήματος.

Τροπολογία 31
άρθρο 21, παράγραφος 1

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

1. Η Επιτροπή, επικουρούμενη από την 
επιτροπή του άρθρου 23, εξασφαλίζει ότι 
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υφίσταται κατάλληλη ανταλλαγή τεχνικών 
και επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ 
κρατών μελών με σκοπό την ανάπτυξη 
μεθόδων για:

υφίσταται κατάλληλη ανταλλαγή τεχνικών 
και επιστημονικών πληροφοριών μεταξύ 
κρατών μελών με σκοπό την ανάπτυξη 
μεθόδων για την εκπλήρωση των στόχων 
του άρθρου 20:

(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.

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.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 20.

Τροπολογία 32
άρθρο 24, παρ. 2 α (νέα)

2α. 1α. με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας 
και ανεξάρτητα από οποιοδήποτε 
κλείσιμο εγκατάστασης αποβλήτων 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορέας 
εκμετάλλευσης:
(α) διασφαλίζει ότι η εν λόγω 
εγκατάσταση είναι σε λειτουργία και, σε 
περίπτωση κλεισίματός της, υπάρχει 
διαχείριση μετά το κλείσιμο κατά τρόπο 
που να μην βλάπτει την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων της οδηγίας ή εκείνων 
οποιασδήποτε άλλης σχετικής κοινοτικής 
νομοθετικής πράξης 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ·
(γ) διασφαλίζει ότι η συγκεκριμένη 
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εγκατάσταση δεν προκαλεί υποβάθμιση 
της ποιότητας των επιφανειακών ή των 
υπόγειων υδάτων σύμφωνα με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ ή ρύπανση του εδάφους λόγω 
εκπλυμάτων, μολυσμένων υδάτων, 
οποιουδήποτε άλλου ρύπου, σε στερεή, 
πολφώδη ή αέρια μορφή·
(δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για 
την αποκατάσταση των συνεπειών από 
οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων 
της παραγράφου (β) προκειμένου να 
επιτευχθεί η συμμόρφωση προς τη 
σχετική κοινοτική νομοθεσία 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 74 από την πρώτη ανάγνωση. Η ισχύουσα κοινοτική 
περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία δεν θα πρέπει να υποστούν περαιτέρω υποβάθμιση με 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας ενώ οι υπάρχουσες επιπτώσεις θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν.

Είναι,  επομένως,  δικαιολογημένο και αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι καμία «υπάρχουσα» 
εγκατάσταση δεν θα συνεχίσει να προκαλεί αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτός είναι 
και ο μόνος τρόπος για να βελτιωθεί η κατάσταση και να τηρηθούν οι διατάξεις των άρθρων 
1και 4 της προτεινόμενης οδηγίας μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία 33
άρθρο 24, παράγραφος 3

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:

Διαγράφεται

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 
Δεκεμβρίου 2010.
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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.

Αιτιολόγηση

Το κείμενο του Συμβουλίου δεν είναι συνεπές, δεδομένου ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε 
να αποτρέψουμε το βεβιασμένο κλείσιμο εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και τις 
συνακόλουθες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παρούσα οδηγία 
εγκρίνεται με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και 
την προστασία των ανθρώπων και του  περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις τους. Δεν θα πρέπει 
να ενθαρρύνει το εσπευσμένο ή βεβιασμένο κλείσιμο «υπαρχουσών» εγκαταστάσεων για την 
αποφυγή τις εφαρμογής σημαντικών διατάξεων. Δεν αποτελεί ορθή περιβαλλοντική πρακτική η 
θέσπιση νομοθεσίας μόνο για το κλείσιμο εγκαταστάσεων αποβλήτων που δεν υπάρχουν ακόμη, 
παραβλέποντας σε ένα βαθμό τις ήδη λειτουργούσες.

Τροπολογία 34
Άρθρο 25, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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.
____
* 24 μήνες από την ημερομηνία ενάρξεως 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

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.

____
* 18 μήνες από την ημερομηνία ενάρξεως 
ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

18 μήνες θα πρέπει να επαρκούν για τη θέσπιση εθνικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς 
την οδηγία, όπως προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής. Δεδομένης της επιτακτικής 
ανάγκης να καλυφθούν τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά στην ΕΕ και να προληφθούν, η 
περαιτέρω ρύπανση από εξορυκτικά απόβλητα και οι επιπτώσεις της στην Ευρώπη, οι 
προθεσμίες για τη μεταφορά της οδηγίας δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες.
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Τροπολογία 35
Παράρτημα ΙΙ, σημείο (1)

(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,

(1) περιγραφή των αναμενόμενων 
φυσικών, χημικών και ραδιολογικών 
χαρακτηριστικών των αποβλήτων που θα 
αποτεθούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 
μακροπρόθεσμα, με ιδιαίτερη αναφορά στη 
σταθερότητά τους υπό 
ατμοσφαιρικές/μετεωρολογικές συνθήκες 
επιφανείας,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου ο χαρακτηρισμός να είναι σωστός και πλήρης, πρέπει να περιληφθούν τα 
ραδιολογικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων.

Τροπολογία 36
Παράρτημα ΙΙΙ

Οι εγκαταστάσεις αποβλήτων 
ταξινομούνται στην κατηγορία Α εάν:

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

- βάσει εκτίμησης της επικινδυνότητας 
κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως το μέγεθος, η θέση και οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
εγκαταστάσεων αποβλήτων, δεν είναι 
δυνατόν να αποκλεισθεί λογικά το 
ενδεχόμενο απώλειας ανθρώπινης ζωής ή 
μείζονος περιβαλλοντικής καταστροφής 
σε περίπτωση ρήγματος ή βλάβης, ή

– περιέχουν απόβλητα ταξινομούμενα ως 
επικίνδυνα δυνάμει της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ σε ποσότητες που 
υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, ή

– περιέχουν απόβλητα ταξινομούμενα ως 
επικίνδυνα δυνάμει της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ, ή

– περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα 
ταξινομούμενα ως επικίνδυνα δυνάμει των
οδηγιών 67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΚ, σε 
ποσότητες που υπερβαίνουν ένα ορισμένο 
όριο.

– περιέχουν ουσίες ή παρασκευάσματα 
ταξινομούμενα ως επικίνδυνα δυνάμει των 
οδηγιών 67/548/EΟΚ ή 1999/45/ΕΚ.
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Αιτιολόγηση

Αποκατάσταση της τροπολογίας 76 από την πρώτη ανάγνωση (καθώς και των τροπολογιών 77 
και 78 που θεωρήθηκαν γλωσσικού χαρακτήρα για την ψηφοφορία στην ολομέλεια κατά την 
πρώτη ανάγνωση). Το κείμενο του Συμβουλίου αποδυναμώνει τα κριτήρια κατάταξης για τις πιο 
επικίνδυνες εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων -κατηγορία Α- και είναι συνεπώς 
απαράδεκτο. Αντιστρέφει το βάρος της αποδείξεως σχετικά με το πώς θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της ανάλυσης κινδύνου. Η αλλαγή που προτείνεται εδώ 
διορθώνει την αδυναμία αυτή.
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