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Ιστορικό 

Το πακέτο της κυκλικής οικονομίας, υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 2 Δεκεμβρίου 
2015, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος στις 24 Ιανουαρίου 2017 και έχει 
δημιουργήσει μια σημαντική συγκυρία για υποστήριξη της μετάβασης σε μια πιο κυκλική 
οικονομία εντός της Ε.Ε· το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία συμπληρώνει την 
πρόταση αυτή θέτοντας μέτρα ώστε να «κλείσει ο κύκλος» της κυκλικής οικονομίας. 
Είναι μέρος της στρατηγικής της Επιτροπής για: 

▪ να διευκρινίσει τους κανόνες για τα υπό-προιόντα στην αναθεωρημένη πρόταση για 
τα απόβλητα με σκοπό να διευκολύνει τη βιομηχανική συμβίωση και να δημιουργήσει 
ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού· 

▪ να επιτρέψει στα ανακυκλωμένα υλικά να επακατηγοροποιηθούν ως μη-απόβλητα, 
όποτε αυτά πληρούν ένα σύνολο γενικών όρων, τα οποία είναι τα ίδια σε όλη την Ε.Ε. 
(End of Waste). 

Στις περιπτώσεις όπου κριτήρια αποχαρακτηρισμού αποβλήτων (EoW) δεν έχουν τεθεί  
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (Άρθρο 6(4) WFD), τα Κράτη Μέλη δύναται να αποφασίσουν σε 
εθνικό επίπεδο εάν κάποια απόβλητα παύουν να θεωρούνται απόβλητα, είτε σχετικά με 
κατηγορίες υλικών που ανακτώνται από τα απόβλητα είτε με αποφάσεις μιας και μόνης 
υποθέσεως (μεμονωμένης).  

Η απουσία Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών κανονισμών έχει δημιουργήσει σοβαρά κρίσιμα 
ζητήματα στις διαδικασίες αδειοδότησης και στην έλλειψη ομοιομορφίας, καθιστώντας 
απαραίτητη τη δημιουργία σαφούς διαδικασίας αδειοδότησης και ενός συμπαγούς 
συστήματος επιθεωρήσεων.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε τον κρίσιμο ρόλο των συστημάτων επαλήθευσης / 
επιθεώρησης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, προκειμένου να ελέγχεται η 
συμμόρφωση με τα κριτήρια της οδηγίας. 

Περιεχόμενα εν συντομία 

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας, με επίκεντρο τα 
σχετικά BREFs. Θα διερευνηθεί η σχέση μεταξύ της κατάστασης EοW και των οικολογικών 
καινοτομιών, οι οποίες συνεπάγονται την παραγωγή νέων δευτερογενών υλικών / προϊόντων 
από τα απόβλητα μέσω νέων μεθόδων επεξεργασίας / παραγωγής, καθώς και τη σχέση 
μεταξύ της εφαρμογής των κριτηρίων αποχαρακτηρισμού αποβλήτων και των κανονισμών 
REACH και TFS. 
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Εξετάζοντας το κατώτατο σημείο της πυραμίδας «ιεράρχηση αποβλήτων», η απαίτηση για 
προεπεξεργασία των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή μερικές φορές 
παραβλέπεται στα Κ.Μ., όπως υπογραμμίστηκε από τα αποτελέσματα του έργου «Landfill 
Project», το 2017. Θα μπορούσε να είναι σημαντικό να καθοριστούν κοινά κριτήρια 
αξιολόγησης της ανάγκης προεπεξεργασίας, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους γενικούς 
περιβαλλοντικούς στόχους της οδηγίας για την Υγειονομική Ταφή των Αποβλήτων - LFD 
(στάδιο αδειοδότησης). Η επιλογή επεξεργασίας για τα απόβλητα που προορίζονται για 
υγειονομική ταφή, πρέπει συνάδει με τον ορισμό της επεξεργασίας. Στο στάδιο της 
επιθεώρησης, αυτό συνεπάγεται μια «δοκιμασία τριών σημείων» έναντι της οποίας πρέπει να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης επιλογής επεξεργασίας· αυτό ισχύει 
τόσο για τα οικιακά όσο και για τα βιομηχανικά απόβλητα. 

Όσον αφορά τη βιομηχανική επεξεργασία αποβλήτων, είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη διαδικασία ανάμιξης, δηλαδή σε μια συνήθη χρησιμοποιούμενη επεξεργασία, 
ειδικά για να τηρηθεί ο "κανόνας μη αραιώσεως" του άρθρου 5 της LFD. 

Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη έχουν χαιρετίσει θετικά την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων 
σχετικά με τις κοινές επιθεωρήσεις των χώρων υγειονομικής ταφής. Η ανάγκη 
εξειδικευμένης κατάρτισης αποτελεί συνεχή απαίτηση, κατά συνέπεια θα αναπτυχθεί 
μεσοπρόθεσμα ένα πρόγραμμα κατάρτισης κατά τη διάρκεια του έργου. 

Επιθυμητό αποτέλεσμα 

Συνοψίζοντας, το σχέδιο σκοπεύει να αναπτύξει, κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου, 
τους ακόλουθους κλάδους μελέτης: 

▪ Αποχαρακτηρισμός Αποβλήτων: Εξέταση της αίτησης, σε όλα τα Κ.Μ., του Άρθρου 6 της Οδηγίας 
2008/98 τόσο από πλευράς αδειοδότησης όσο και από πλευράς επιθεώρησης, κυρίως δε των 
αποφάσεων "μιας και μόνης υποθέσεως". Να εξερευνήσει τη σχέση των οικολογικών καινοτομιών 
και των Κανονισμών του REACH και του TFS. Να προσδιορίσει τα σημαντικά ρεύματα αποβλήτων που 
αναφέρονται στα BREFs και υπόκεινται σε διαφορετική διαδικασία παραγωγής, τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε διαδικασία ανάκτησης σύμφωνα με τις νομοθεσίες των Κ.Μ. 

▪ Υποπροϊόντα: Εξέταση της εφαρμογής, σε όλα τα Κ.Μ., του Άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/98 τόσο από 
πλευράς αδειοδότησης όσο και από πλευράς επιθεώρησης και να συζητήσει σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές ή τις διαδικασίες των Κ.Μ. για να εκτιμήσουν κατά πόσον ένα υποπροϊόν 
συμμορφώνεται με τον ορισμό της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Απόβλητα. 

▪ Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις σε χώρους 
υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας αποβλήτων μέσω "πραγματικά κοινών επιθεωρήσεων", 
δειγματοληπτικών δραστηριοτήτων και παρουσίασης περιπτωσιολογικών μελετών· τη χρήση της 
λίστας ελέγχου και του καθοδηγητικού κειμένου (που εκπονήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη) για τη 
διεξαγωγή κοινών επιθεωρήσεων. 

▪ Προεπεξεργασία των αποβλήτων (δημοτικών και βιομηχανικών) πριν από την υγειονομική ταφή: να 
τελειοποιηθεί η Τελική Έκθεση του 2017 ώστε να συμπεριληφθούν οι ορθές πρακτικές 
προεπεξεργασίας των αποβλήτων πριν από την υγειονομική ταφή και των κρίσιμων σημείων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη στις δραστηριότητες αδειοδότησης και επιθεώρησης. Να υποστηρίξει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ενδεχόμενη εφαρμογή της LFD, προκειμένου να καθορίσει τα κριτήρια και 
την ανάγκη προεπεξεργασίας. 

▪ Συνεργασία (και αμοιβαία συνδρομή) μεταξύ των χωρών μελών του IMPEL για την επίτευξη ενός 
συνεκτικού ρυθμιστικού και εφαρμοστικού καθεστώτος. 

▪ Ανατροφοδότηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σχετικά με την (αποτελεσματικότητα) 
διάφορων προσεγγίσεων και πρακτικών στον τομέα της αδειοδότησης και επιθεώρησης στις χώρες 
μέλη του IMPEL στα θέματα που καλύπτει το έργο. 

▪ Διάδοση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από τους ελέγχους και των κατευθυντήριων 
γραμμών / κατάλογων ελέγχου στα Κράτη Μέλη από τους Εθνικούς Συντονιστές και να ζητηθεί 
ανατροφοδότηση. 

Landfill 
End of Waste 
By-products 
Pre-treatment of waste 
Joint inspections 

https://www.impel.eu/
https://www.impel.eu/projects/landfill-inspections-project/
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2017/04/FR-2016-08-Landfill-Inspection-Guidance-Book-revised-version-2016.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/end_of_waste.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

