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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο
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ΟΔΗΓΙΑ 1999/31/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 1999
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων
(EE L 182 της 16.7.1999, σ. 1)
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▼B
ΟΔΗΓΙΑ 1999/31/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Απριλίου 1999
περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων

Άρθρο 1
Γενικός στόχος
▼M4
1.
Προκειμένου να υποστηριχτούν οι στόχοι της Ένωσης για τη
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ
βουλίου (1), και ιδίως εκείνες των άρθρων 4 και 12, στόχος της παρού
σας οδηγίας είναι να εξασφαλιστούν η σταδιακή μείωση της υγειονομι
κής ταφής των αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλ
ληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση και, μέσω αυστηρών
λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τα απόβλητα και τους
χώρους υγειονομικής ταφής, ο καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και
κατευθυντηρίων γραμμών για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση
των αρνητικών συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά
τη ρύπανση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του εδάφους
και της ατμόσφαιρας, και για το παγκόσμιο περιβάλλον, συμπεριλαμ
βανομένου του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε
κινδύνου προκύπτει για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική
ταφή των αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομι
κής ταφής.
▼B
2.
Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χώρων υγειονομικής
ταφής, η παρούσα οδηγία περιέχει, για τους χώρους στους οποίους έχει
εφαρμογή η οδηγία 96/61/ΕΚ, τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες για τη
διατύπωση, υπό συγκεκριμένη μορφή, των γενικών απαιτήσεων της
οδηγίας 96/61/ΕΚ. Οι σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ θα
θεωρείται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
▼M4
α) ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «μη επι
κίνδυνα απόβλητα», «αστικά απόβλητα», «παραγωγός αποβλήτων»,
«κάτοχος αποβλήτων», «διαχείριση αποβλήτων», «χωριστή συλλο
γή», «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανα
κύκλωση» και «διάθεση», όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ·
__________
▼B
ε)

«αδρανή απόβλητα»: τα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημα
ντική 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 άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να

(1) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδη
γιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
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προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του
ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε
ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων
πρέπει να είναι αμελητέες, και ειδικότερα να μη θέτει σε κίνδυνο
την ποιότητα των επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων·
στ) «υπόγεια εναποθήκευση»: η μόνιμη εγκατάσταση εναποθήκευσης
αποβλήτων σε βαθιές γεωλογικές κοιλότητες όπως σε αλατωρυχεία
ή ορυχεία καλίου·
ζ)

«χώρος υγειονομικής ταφής»: κάθε χώρος διάθεσης αποβλήτων για
την απόθεση των αποβλήτων επί ή εντός του εδάφους ή υπογείως,
συμπεριλαμβανομένων:
— των εσωτερικών χώρων διάθεσης των αποβλήτων (δηλαδή των
χώρων υγειονομικής ταφής στους οποίους ένας παραγωγός απο
βλήτων πραγματοποιεί τη διάθεσή τους στον τόπο παραγωγής)
και
— κάθε μόνιμος (δηλαδή χρησιμοποιούμενος άνω του έτους)
χώρος προσωρινής εναποθήκευσης αποβλήτων,
αλλά εξαιρουμένων:
— των εγκαταστάσεων στις οποίες εκφορτώνονται τα απόβλητα με
σκοπό την προετοιμασία τους για περαιτέρω μεταφορά τους
προς ανάκτηση χρήσιμων υλών, επεξεργασία ή διάθεση αλλού
και
— της εναποθήκευσης των αποβλήτων πριν από την ανάκτηση
χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία για διάστημα μικρότερο
των τριών ετών κατά γενικό κανόνα και
— της εναποθήκευσης αποβλήτων πριν από τη διάθεση για διά
στημα μικρότερο του έτους·

η) «επεξεργασία»: οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργα
σίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα
χαρακτηριστικά των αποβλήτων προκειμένου να περιοριστούν ο
όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητές τους, να διευκολυνθεί η διακίνησή
τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών·
θ) «στραγγίσματα»: οποιοδήποτε υγρό ρέει διά μέσου των αποτεθέ
ντων αποβλήτων και εκρέει από το χώρο ταφής ή περιέχεται
μέσα του·
ι)

«αέρια χώρου ταφής»: όλα τα αέρια που παράγονται από τα από
βλητα που αποτίθενται στο χώρο ταφής·

κ) «έκλουσμα»: το διάλυμα που λαμβάνεται κατά την εργαστηριακή
δοκιμή της απόπλυσης·
λ) «φορέας εκμετάλλευσης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φέρει
την ευθύνη για το χώρο ταφής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο τελευταίος· το πρόσωπο
αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό μεταξύ των φάσεων προετοιμα
σίας του χώρου και μέριμνας έπειτα από την παύση λειτουργίας
του·
μ) «βιοαποδομήσιμα απόβλητα»: κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να
υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα
τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι·
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▼M4
__________
▼B
ξ) «αιτών»: οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για να του χορη
γηθεί άδεια χώρου ταφής, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·
ο) «αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζουν τα κράτη μέλη ως
αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που προκύπτουν από
την παρούσα οδηγία·
π) «υγρά απόβλητα»: οποιοδήποτε απόβλητο σε υγρή μορφή, συμπε
ριλαμβανομένων των λυμάτων, αλλά εξαιρουμένης της ιλύος·
ρ) «απομονωμένος οικισμός»: ο οικισμός:
— με 500 το πολύ κατοίκους ανά κοινότητα ή οικισμό και με
πέντε το πολύ κατοίκους ανά τετραγωγικό χιλιόμετρο και
— στον οποίον η απόσταση από την πλησιέστερη αστική περιοχή
με 250 τουλάχιστον κατοίκους ανά τετραγωγικό χιλιόμετρο
είναι το λιγότερο 50 χιλιόμετρα, ή ο οποίος έχει δύσκολη πρό
σβαση οδικώς προς τέτοιες πλησιέστερες αστικές περιοχές,
λόγω δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών επί εκτεταμένη
περίοδο του έτους.
▼M4
Στις εξόχως απόκεντρες περιοχές κατά την έννοια του άρθρου 349
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρ
μόσουν τον ακόλουθο ορισμό:
«απομονωμένος οικισμός»: οικισμός:
— με όχι περισσότερους από 2 000 κατοίκους ανά οικισμό και όχι
περισσότερους από πέντε κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμε
τρο, ή με περισσότερους από 2 000 αλλά λιγότερους από 5 000
κατοίκους ανά οικισμό και όχι περισσότερους από πέντε κατοί
κους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και του οποίου η παραγωγή
αποβλήτων δεν υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ετησίως, και
— η απόσταση του οποίου από την πλησιέστερη αστική περιοχή
με τουλάχιστον 250 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο δεν
είναι μικρότερη από 100 χιλιόμετρα και ο οποίος δεν έχει οδική
πρόσβαση.
▼B
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1.
Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για κάθε χώρο
υγειονομικής ταφής, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ).
2.
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας, εξαιρού
νται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι ακόλουθες δρα
στηριότητες:
— η διασπορά ιλύος, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού
λυμάτων και της ιλύος της προερχόμενης από εργασίες βυθοκόρη
σης, καθώς και παρεμφερών υλών στο έδαφος για τη λίπανση ή τη
βελτίωσή του,
— η χρήση κατάλληλων αδρανών αποβλήτων σε εργασίες ανάπλασης/
αποκατάστασης και για επιχωματώσεις ή κατασκευαστικούς σκο
πούς, σε χώρους υγειονομικής ταφής,
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▼B
— η απόθεση μη επικίνδυνων ιλύων βυθοκόρησης κατά μήκος μικρών
υδατορευμάτων από τα οποία έχουν αφαιρεθεί καθώς και μη επι
κίνδυνων ιλύων σε επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της
κοίτης και του υποστρώματός της.
▼M4

__________
3.
Η διαχείριση αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες,
δηλαδή αποβλήτων από μεταλλευτική έρευνα, εξόρυξη, συμπεριλαμβα
νομένης της φάσης ανάπτυξης πριν από την παραγωγή, κατεργασία και
αποθήκευση ορυκτών πόρων, και από εκμετάλλευση λατομείων, εξαι
ρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας όταν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής άλλων ενωσιακών νομοθετικών πράξεων.

▼B
4.
Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη
μπορούν να δηλώσουν ότι το άρθρο 6 στοιχείο δ), το άρθρο 7 στοιχείο
ι), το άρθρο 8 στοιχείο α) σημείο iv), το άρθρο 10, το άρθρο 11
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 12 στοιχεία α) και γ),
το παράρτημα I σημεία 3 και 4, το παράρτημα II (πλην του σημείου 3,
επίπεδο 3 και του σημείου 4) και το παράρτημα III σημεία 3 έως 5 της
παρούσας οδηγίας, δεν ισχύουν, εν μέρει ή εν συνόλω:
α) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλή
των, με συνολική χωρητικότητα 15 000 τόνων το πολύ ή με ετήσια
ικανότητα απορρόφησης 1 000 τόνων το πολύ, οι οποίοι εξυπηρε
τούν νησιά, όταν πρόκειται για το μόνο χώρο υγειονομικής ταφής
στο νησί και όταν ο εν λόγω χώρος προορίζεται αποκλειστικά και
μόνον για τη διάθεση αποβλήτων που δημιουργούνται στο νησί
αυτό. Αφού χρησιμοποιηθεί όλη η χωρητικότητα αυτού του χώρου,
οποιοσδήποτε νέος χώρος υγειονομικής ταφής στο νησί πρέπει να
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·
β) για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικινδύνων ή αδρανών αποβλή
των σε απομονωμένους οικισμούς, εάν ο χώρος υγειονομικής ταφής
προορίζεται για τη διάθεση αποβλήτων που δημιουργούνται μόνον
από αυτόν τον απομονωμένο οικισμό.
Εντός δύο ετών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κατάλογο
των νησιών και των απομονωμένων οικισμών που εξαιρούνται. Η Επι
τροπή δημοσιεύει τον κατάλογο.
5.
Με τη επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπο
ρούν να δηλώσουν ότι η υπόγεια εναποθήκευση όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 στοιχείο στ), μπορεί να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του άρθρου
13 στοιχείο δ) και του παραρτήματος I σημείο 2, πλην του πρώτου
εδαφίου, σημεία 3 έως 5, καθώς και του παραρτήματος III, σημεία 2,
3 και 5 της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες χώρων ταφής
Κάθε χώρος ταφής κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:
— χώρος ταφής επικίνδυνων αποβλήτων,
— χώρος ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων,
— χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων.
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Άρθρο 5
Απόβλητα και επεξεργασίες τους, μη αποδεκτά σε χώρους
υγειονομικής ταφής
1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική στρατηγική για την εφαρμογή
της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που προορίζο
νται για χώρους υγειονομικής ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την
ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και κοινοποιούν
στην Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει
να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2,
μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου
ή ανάκτησης υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών από την ημερο
μηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνθετική
έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές.
2.

Η στρατηγική αυτή διασφαλίζει ότι:

α) όχι αργότερα από πέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν
στο 75 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομή
σιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευ
ταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποι
ημένα στοιχεία της Eurostat·
β) όχι αργότερα από οκτώ έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο
άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που
προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν
στο 50 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοαποδομή
σιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευ
ταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποι
ημένα στοιχεία της Eurostat·
γ) όχι αργότερα από δεκαπέντε έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται
στο άρθρο 18 παράγραφος 1, τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα
που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει να μει
ωθούν στο 35 % της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητας των βιοα
ποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995 ή το
τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα
στοιχεία της Eurostat.
▼M4

__________

▼B
Τα κράτη μέλη τα οποία το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για
το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat πραγ
ματοποίησαν διάθεση άνω του 80 % των αστικών τους αποβλήτων σε
χώρους υγειονομικής ταφής μπορούν να αναβάλουν την επίτευξη των
στόχων των στοιχείων α), β) ή γ) για περίοδο τεσσάρων ετών το πολύ.
Τα κράτη μέλη που προτίθενται να κάνουν χρήση της διάταξης αυτής
ενημερώνουν εκ των προτέρων την Επιτροπή γι' αυτή τους την απόφα
ση. Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για την απόφαση αυτή.
Η εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο στοιχείο γ) σε
ημερομηνία μεταγενέστερη κατά περισσότερο από τέσσερα έτη της
ημερομηνίας που ορίζεται στο στοιχείο γ).

01999L0031 — EL — 04.07.2018 — 004.001 — 7
▼B
3.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα απόβλητα δεν
γίνονται δεκτά σε χώρο ταφής:
α) υγρά απόβλητα·
β) απόβλητα τα οποία, σε συνθήκες ταφής, είναι εκρηκτικά, διαβρω
τικά, οξειδωτικά, πολύ εύφλεκτα ή εύφλεκτα, όπως ορίζονται στο
παράρτημα III της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ·
γ) απόβλητα νοσοκομείων και συναφή, προερχόμενα από ιατρικές ή
κτηνιατρικές εγκαταστάσεις, τα οποία είναι μολυσματικά κατά την
έννοια της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ (παράρτημα III ιδιότητα Η9),
καθώς και απόβλητα της κατηγορίας 14 (παράρτημα I μέρος Α)
της ίδιας οδηγίας·
δ) ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων μετά πάροδο δύο
ετών από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος
1, εκτός από τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε έργα, και
τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων, μετά πάροδο
πενταετίας από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παρά
γραφος 1 (εξαιρουμένων και στις δύο περιπτώσεις των ελαστικών
ποδηλάτων και των ελαστικών με εξωτερική διάμετρο άνω των
1 400 mm)·
ε)

οποιοσδήποτε άλλος τύπος αποβλήτων που δεν πληροί τα κριτήρια
αποδοχής που καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II ·

▼M4
στ) τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με το άρθρο
11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και το άρθρο 22 της εν
λόγω οδηγίας, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μετα
γενέστερη επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων για τα
οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για
το περιβάλλον σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας.
3α.
Τα κράτη μέλη προσπαθούν να εξασφαλίσουν ότι, από το 2030,
όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους
ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα αστικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά
σε χώρο υγειονομικής ταφής με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η
υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλ
λον σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που
λαμβάνουν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στα σχέδια διαχείρι
σης αποβλήτων τους που καθορίζονται στο άρθρο 28 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο
της επικράτειας του οικείου κράτους μέλους.
▼B
4.
Απαγορεύεται η αραίωση ή η ανάμειξη των αποβλήτων απλώς και
μόνο για να τηρηθούν τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων.
▼M4
5.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλί
σουν τη μείωση, έως το 2035, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων
που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10 % ή λιγότερο
της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται
(κατά βάρος).
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6.
Ένα κράτος μέλος δύναται να αναβάλει την προθεσμία για την
επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 για έως και
πέντε έτη, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω κράτος μέλος:
α) διέθεσε με υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60 % των αστικών
αποβλήτων του που δημιουργήθηκαν το 2013, σύμφωνα με τις απα
ντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat και
β) το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζε
ται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την Επι
τροπή για την πρόθεσή του να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλ
λει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα IV της παρούσας
οδηγίας. Το σχέδιο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με σχέδιο εφαρμογής
υποβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β)
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
7.
Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής
που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 6 στοιχείο β), η Επιτροπή
μπορεί να ζητήσει από ένα κράτος μέλος να επανεξετάσει το εν λόγω
σχέδιο, αν η Επιτροπή θεωρεί ότι το σχέδιο δεν συμμορφώνεται προς
τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο εντός τριών μηνών από την παραλαβή
του αιτήματος της Επιτροπής.
8.
Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας σύμφωνα με την παρά
γραφο 6, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
μειώσει έως το 2035 την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που δια
τίθενται με υγειονομική ταφή στο 25 % ή λιγότερο της συνολικής
ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων (κατά βάρος).
9.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή επανεξετάζει τον στόχο
που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό τη διατήρηση ή, αν ενδεί
κνυται, τη μείωσή του, την εξέταση της σκοπιμότητας να οριστεί ποσο
τικός στόχος κατά κεφαλή για την υγειονομική ταφή, και τη θέσπιση
περιορισμών για την υγειονομική ταφή των μη επικίνδυνων αποβλήτων,
πλην των αστικών αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή υπο
βάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνο
δευόμενη από νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Άρθρο 5α
Κανόνες σχετικά με την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων
1.
Προκειμένου να εκτιμηθεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορί
ζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και 6:
α) υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων αστικών αποβλήτων που
οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό
έτος·
β) το βάρος των αποβλήτων από διαδικασίες επεξεργασίας πριν από
την ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση αστικών αποβλήτων,
όπως η διαλογή ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, τα οποία
στη συνέχεια διατίθενται με υγειονομική ταφή, πρέπει να συνυπο
λογίζεται στο βάρος των αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι
διατέθηκαν με υγειονομική ταφή·
γ) το βάρος των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες
διάθεσης με αποτέφρωση και το βάρος των αποβλήτων που προκύ
πτουν από τις εργασίες σταθεροποίησης του βιοαποδομήσιμου κλά
σματος των αστικών αποβλήτων με σκοπό την επακόλουθη υγει
ονομική ταφή τους δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν
με υγειονομική ταφή·
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δ) το βάρος των αποβλήτων που παράγονται κατά την ανακύκλωση ή
σε άλλες εργασίες ανάκτησης αστικών αποβλήτων που στη συνέχεια
διατίθενται με υγειονομική ταφή δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των
αστικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική
ταφή.
2.
Τα κράτη μέλη καθιερώνουν αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού
ελέγχου και ανιχνευσιμότητας των αστικών αποβλήτων που διατίθενται
με υγειονομική ταφή, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι
όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μπο
ρούν για τον σκοπό αυτόν να χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία
που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 11α παράγραφος 3 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
3.
Όταν τα αστικά απόβλητα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή
εξάγονται από την Ένωση για σκοπούς υγειονομικής ταφής, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), συνυπολογίζονται στην ποσότητα των αποβλή
των που διατίθενται με υγειονομική ταφή, σύμφωνα με την παράγραφο
1, από το κράτος μέλος στο οποίο συλλέχθηκαν τα απόβλητα.
4.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πρά
ξεις έως τις 31 Μαρτίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων υπολογισμού,
επαλήθευσης και υποβολής στοιχείων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει
το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 5β
Έκθεση έγκαιρης προειδοποίησης
1.
Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περι
βάλλοντος, συντάσσει έκθεση σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 5 και
6 το αργότερο τρία έτη πριν από κάθε προθεσμία που προβλέπεται στις
εν λόγω διατάξεις.
2.
Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα:
α) εκτίμηση της επίτευξης των στόχων από κάθε κράτος μέλος·
β) κατάλογο των κρατών μελών που κινδυνεύουν να μην επιτύχουν
τους στόχους εντός των αντίστοιχων προθεσμιών, μαζί με τις κατάλ
ληλες συστάσεις για τα οικεία κράτη μέλη·
γ) παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε
ολόκληρη την Ένωση και θα μπορούσαν να κατευθύνουν την πρό
οδο προς την επίτευξη των στόχων.

Άρθρο 5γ
Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών
Η Επιτροπή οργανώνει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και, κατά περίπτωση, με
τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, για την πρακτική εφαρμογή των
απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, για τις μεταφορές αποβλήτων (ΕΕ L 190
της 12.7.2006, σ. 1).
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Άρθρο 6
Αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε:
α) σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον
αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία· η παρούσα διάταξη
μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία
των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα από
βλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των
στόχων της οδηγίας που ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την
ποσότητα των αποβλήτων ή τους κινδύνους για την υγεία του
ανθρώπου ή για το περιβάλλον.
▼M4
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμ
φωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε κίνδυνο την επί
τευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την
ιεράρχηση των αποβλήτων και την αύξηση της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο
11 της εν λόγω οδηγίας·
▼B
β) σε χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων γίνονται δεκτά μόνον επι
κίνδυνα απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται
σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·
γ) οι χώροι υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων μπορούν
να χρησιμοποιούνται:
i) για αστικά απόβλητα·
ii) για μη επικίνδυνα απόβλητα κάθε άλλης προέλευσης, τα οποία
πληρούν τα κριτήρια για την αποδοχή αποβλήτων σε χώρους
υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων που καθορίζο
νται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·
iii) για σταθερά μη ενεργά απόβλητα (π.χ. στερεοποιημένα, υαλο
ποιημένα) με συμπεριφορά απόπλυσης αντίστοιχη προς τη
συμπεριφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων που αναφέρονται
στο σημείο ii) τα οποία πληρούν τα κριτήρια αποχής που καθο
ρίζονται σύμφωνα με το παράρτημα II. Αυτά τα επικίνδυνα
απόβλητα δεν αποτίθενται σε κυψέλες που προορίζονται για
βιοαποδομήσιμα μη επικίνδυνα απόβλητα·
δ) οι χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων χρησιμοποιούνται μόνον για
αδρανή απόβλητα.
Άρθρο 7
Αίτηση άδειας
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η αίτηση άδειας για χώρο ταφής να
περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και του φορέα εκμετάλλευ
σης, εφόσον δεν ταυτίζονται·
β) περιγραφή των τύπων και της συνολικής ποσότητας των αποβλή
των που πρόκειται να αποτεθούν·
γ) την προτεινόμενη χωρητικότητα του χώρου ταφής·
δ) περιγραφή του χώρου, συμπεριλαμβανομένων των υδρολογικών και
γεωλογικών χαρακτηριστικών του·
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ε)

τις προτεινόμενες μεθόδους πρόληψης και καταπολέμησης της
ρύπανσης·

στ) το προτεινόμενο σχέδιο λειτουργίας, παρακολούθησης και ελέγχου·
ζ)

το προτεινόμενο σχέδιο διαδικασίας παύσης της λειτουργίας και
μετέπειτα φροντίδας·

η) αν απαιτείται μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την
οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για
την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (1), τις πληροφορίες που παρέχο
νται από τον φορέα αξιοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 5 αυτής·
θ) τις χρηματικές εγγυήσεις ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο εχέγγυο,
που απαιτείται να παρέχει ο αιτών σύμφωνα με το άρθρο 8 στοιχείο
α) σημείο iv) της παρούσας οδηγίας.
Αφού χορηγηθεί άδεια, κατόπιν αιτήσεως, οι πληροφορίες αυτές θα
διατίθενται στις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές,
όταν ζητούνται για σκοπούς στατιστικής.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:
α) η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια λειτουργίας χώρου ταφής μόνον εφό
σον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) η μελέτη του χώρου ταφής πληροί όλες τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων,
με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5·
ii) η διαχείριση του χώρου ταφής θα ανατεθεί σε φυσικό πρόσωπο
με τα δέοντα τεχνικά προσόντα για τη διαχείρισή του ενώ θα
παρέχεται επαγγελματική και τεχνική εξέλιξη και εκπαίδευση
των φορέων εκμετάλλευσης των χώρων υγειονομικής ταφής
και του προσωπικού τους·
iii) ο χώρος ταφής θα λειτουργεί με τα απαραίτητα μέτρα για την
πρόληψη των ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών
τους·
iv) πριν από την έναρξη των εργασιών απόθεσης, ο αιτών θα έχει
παράσχει ή θα παράσχει επαρκή εχέγγυα, υπό μορφή χρηματο
οικονομικής ή άλλης ισοδύναμης εγγύησης με τρόπο που ορί
ζουν τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των
υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη μέρι
μνα έπειτα από την παύση λειτουργίας) που απορρέουν από την
άδεια που εκδίδεται δυνάμει της παρούσας οδηγίας καθώς και η
τήρηση των διαδικασιών παύσης λειτουργίας που επιβάλλει το
άρθρο 13. Η εγγύηση ή το ισοδύναμό της ιχύει επί όσο χρόνο
απαιτείται για τη συντήρηση και τη μετέπειτα μέριμνα του
χώρου σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο δ). Τα κράτη μέλη
μπορούν να δηλώσουν ότι το παρόν σημείο δεν εφαρμόζεται
στους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων·
(1) ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
97/11/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
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β) η μελέτη του χώρου ταφής ευθυγραμμίζεται προς το ή τα σχετικά
σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 7
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·
γ) πριν αρχίσουν οι εργασίες διάθεσης, η αρμόδια αρχή επιθεωρεί το
χώρο ώστε να εξασφαλίσει ότι πληροί τους σχετικούς όρους της
άδειας. Αυτό δεν περιορίζει με κανένα τρόπο την ευθύνη του
φορέα βάσει των όρων χορήγησης της άδειας.

Άρθρο 9
Περιοχόμενο της άδειας
Προς αποσαφήνιση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 9 της
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και του άρθρου 9 της οδηγίας 96/61/ΕΚ, στην
άδεια λειτουργίας χώρου ταφής προσδιορίζονται τουλάχιστον τα ακό
λουθα:
α) η κατηγορία του χώρου ταφής·
β) ο κατάλογος των καθορισμένων τύπων και της συνολικής ποσότητας
αποβλήτων των οποίων επιτρέπεται η εναπόθεση εκεί·
γ) απαιτήσεις για έργα υποδομής στο χώρο ταφής, για τις εργασίες
ταφής και για τις διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου, συμπε
ριλαμβανομένων των σχεδίων έκτακτης ανάγκης (παράρτημα III
σημείο 4 στοιχείο Β), καθώς και προσωρινές απαιτήσεις για την
παύση λειτουργίας και τη μετέπειτα φροντίδα·
δ) η υποχρέωση που αναλαμβάνει ο αιτών να υποβάλλει έκθεση, του
λάχιστον ετησίως, στις αρμόδιες αρχές της χώρας του σχετικά με
τους τύπους και τις ποσότητες των διατεθέντων αποβλήτων και με
τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης, όπως προ
βλέπεται στα άρθρα 12 και 13 και στο παράρτημα III.

Άρθρο 10
Δαπάνες ταφής
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι δαπάνες κατασκευής και
λειτουργίας ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων, στις οποίες
περιλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, το κόστος της χρηματοοικο
νομικής ή ισοδύναμης εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 8 στοιχείο
α) σημείο iv), καθώς και το κατ' εκτίμηση κόστος της παύσης λειτουρ
γίας του χώρου και της μετέπειτα φροντίδας για το χώρο αυτό για
χρονική περίοδο τουλάχιστον τριάντα ετών, καλύπτονται από την τιμή
που χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης για τη διάθεση οποιουδήποτε
τύπου αποβλήτων στον εν λόγω χώρο. Με την επιφύλαξη των απαιτή
σεων της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 1990,
σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος (1),
τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαφάνεια κατά τη συλλογή και χρήση
όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με το κόστος.

Άρθρο 11
Διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν
ότι, πριν τα απόβλητα γίνουν δεκτά στους χώρους ταφής:
(1) ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 56.
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α) πριν ή κατά την παράδοση, ή την πρώτη από σειρά παραδόσεων
εφόσον ο τύπος των αποβλήτων παραμένει αμετάβλητος, ο κάτοχος
των αποβλήτων ή ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει με
τα κατάλληλα έγγραφα ότι τα συγκεκριμένα απόβλητα μπορούν να
γίνουν δεκτά στο χώρο ταφής σύμφωνα με τους όρους που καθορί
ζονται στην άδεια και ότι πληρούν τα κριτήρια αποδοχής που καθο
ρίζονται στο παράρτημα ΙΙ·
β) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου τηρεί τις ακόλουθες διαδικασίες
παραλαβής:
— έλεγχο των εγγράφων για τα απόβλητα, στα οποία περιλαμβάνο
νται τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5 παρά
γραφος 3 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ και, όπου αυτό έχει εφαρμο
γή, εκείνα που απαιτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 259/93 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993, για
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων
στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και
έξοδό τους (1),
— οπτική εξέταση των αποβλήτων στην είσοδο και στο σημείο
απόθεσης και, εφόσον ενδείκνυται, εξακρίβωση ότι τα απόβλητα
αντιστοιχούν προς την περιγραφή που περιέχεται στα έγγραφα
που υπέβαλε ο κάτοχος. Αν απαιτείται η λήψη αντιπροσωπευτι
κών δειγμάτων για την εφαρμογή του παραρτήματος II παρά
γραφος 3 επίπεδο 3, τα αποτελέσματα των αναλύσεων διατηρού
νται, η δε δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με το παράρ
τημα II παράγραφος 5. Τα δείγματα φυλάσσονται επί ένα μήνα
τουλάχιστον,
— τήρηση αρχείου των ποσοτήτων και των χαρακτηριστικών των
αποτιθέμενων αποβλήτων, στο οποίο καταχωρούνται η προέλευ
ση, η ημερομηνία παράδοσης, τα στοιχεία του παραγωγού, ή εάν
πρόκειται για αστικά απόβλητα, του φορέα συλλογής, και, στην
περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων, η ακριβής τους θέση
στο χώρο ταφής. Οι πληροφορίες αυτές θα διατίθενται στις
αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές στατιστικές αρχές, όταν ζητού
νται για σκοπούς στατιστικής·
γ) ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου παρέχει πάντοτε έγγραφη βεβαί
ωση παραλαβής για κάθε παράδοση αποβλήτων στο χώρο του·
δ) με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93, όταν από
βλητα δεν γίνονται δεκτά σ' ένα χώρο ταφής, ο φορέας εκμετάλλευ
σης ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.
2.
Για χώρους ταφής οι οποίοι έχουν εξαιρεθεί από τις διατάξεις της
παρούσας οδηγίας δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να προβλέπεται:
— τακτική οπτική εξέταση των αποβλήτων στο σημείο απόθεσης, προ
κειμένου να εξασφαλίζεται ότι γίνονται δεκτά στο χώρο μόνον μη
επικίνδνα απόβλητα από το νησί ή τον απομονωμένο οικισμό και
— καταγραφή των ποσοτήτων αποβλήτων που αποτίθενται στο χώρο
ταφής.
(1) ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 120/97 (ΕΕ L 22 της 24.1.1997, σ. 14).
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Άρθρο 12
Διαδικασίες

ελέγχου

και

παρακολούθησης
λειτουργίας

κατά

τη

φάση

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες ελέγχου και πρακολού
θησης κατά τη φάση λειτουργίας να πληρούν τουλάχιστον τις ακόλου
θες απαιτήσεις:
α) κατά τη φάση λειτουργίας, ο φορέας εκμετάλλευσης του χώρου
ταφής εφαρμόζει πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης όπως
ορίζει το παράρτημα ΙΙΙ·
β) ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με
τις τυχόν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπι
στώνονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης και
συμμορφώνεται προς την απόφαση της αρμόδιας αρχής όσον
αφορά το είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών
μέτρων. Η δαπάνη των μέτρων βαρύνει το φορέα.
Με συχνότητα που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και οπωσδή
ποτε τουλάχιστον άπαξ του έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης αναφέ
ρει στις αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα της παρακολούθησης με
βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία για να αποδεικνύεται η τήρηση των
όρων της άδειας και να βελτιώνονται οι γνώσεις σχετικά με τη
συμπεριφορά των αποβλήτων στους χώρους ταφής·
γ) ο ποιοτικός έλεγχος των αναλύσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών
ελέγχου και παρακολούθησης ή/και των αναλύσεων που αναφέρο
νται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) διενεργείται από ειδι
κευμένα εργαστήρια.

Άρθρο 13
Διαδικασία παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με την άδεια, εφόσον χρει
αστεί ώστε:
α) η διαδικασία παύσης της λειτουργίας μέρους ή του συνόλου ενός
χώρου ταφής αρχίζει:
i) όταν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην
άδεια ή
ii) κατόπιν άδειας της αρμόδιας αρχής, μετά από αίτηση του φορέα
εκμετάλλευσης ή
iii) με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής·
β) ο χώρος ταφής ή το μέρος αυτού μπορεί να θεωρείται οριστικά
κλειστός μόνον αφού η αρμόδια αρχή έχει διενεργήσει τελική επι
τόπια επιθεώρηση, έχει αξιολογήσει όλες τις εκθέσεις που έχει υπο
βάλει ο φορέας και του έχει κοινοποιήσει την έγκριση της παύσης
της λειτουργίας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει την
ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης βάσει των όρων χορήγησης της
άδειας·
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γ) μετά την οριστική παύση λειτουργίας του χώρου ταφής, ο φορέας
εκμετάλλευσής του είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση, την παρακο
λούθηση και τον έλεγχό του κατά τη φάση της μετέπειτα μέριμνας
καθόσον χρόνο μπορεί να ζητήσει η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας
υπόψη το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο χώρος μπορεί να ενέχει
κινδύνους.
Ο φορέας εκμετάλλευσης γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τις τυχόν
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που διαπιστώνονται
κατά τον έλεγχο και συμμορφώνεται με την απόφασή της για το
είδος και το χρονοδιάγραμμα των ληπτέων επανορθωτικών μέτρων·
δ) εφόσον η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο χώρος ταφής ενδέχεται να
ενέχει κινδύνους για το περιβάλλον (με την επιφύλαξη τυχόν κοινο
τικής ή εθνικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την ευθύνη του κατόχου
των αποβλήτων), ο φορέας εκμετάλλευσής του είναι υπεύθυνος για
την παρακολούθηση και την ανάλυση των αερίων και των στραγγι
σμάτων του καθώς και των υπογείων υδάτων στα πέριξ του χώρου
σύμφωνα με το παράρτημα III.

Άρθρο 14
Υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίζουν ότι η συνέχιση
της λειτουργίας χώρων υγειονομικής ταφής για τους οποίους έχει χορη
γηθεί άδεια ή οι οποίοι λειτουργούν ήδη κατά το χρόνο ενσωμάτωσης
της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο επιτρέπεται μόνον εφόσον
ληφθούν τα παρακάτω μέτρα το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο
εντός οκτώ ετών μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1:
α) εντός ενός έτους μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1, ο φορέας εκμετάλλευσης χώρου ταφής καταρτίζει
και υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια αρχή σχέδιο διευθέτησης
του χώρου, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
άρθρο 8 καθώς και όλα τα επανορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνει ότι
θα απαιτηθούν προκειμένου να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις
του παραρτήματος I παράγραφος 4 της παρούσας οδηγίας, εξαιρου
μένων των απαιτήσεων του παραρτήματος I σημείο 1·
β) μετά την υποβολή του σχεδίου διευθέτησης, οι αρμόδιες αρχές λαμ
βάνουν οριστική απόφαση σχετικά με τη συνέχιση της λειτουργίας
βάσει του εν λόγω σχεδίου και της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την παύση της λειτουργίας
το συντομότερο δυνατόν, βάσει του άρθρου 7 στοιχείο στ) και του
άρθρου 13, των χώρων ταφής που δεν έχουν λάβει, σύμφωνα με το
άρθρο 8, άδεια συνέχισης της λειτουργίας·
γ) βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου διευθέτησης του χώρου, οι αρμόδιες
αρχές χορηγούν άδεια για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων και
καθορίζουν μεταβατική περίοδο για την ολοκλήρωση του σχεδίου.
Όλοι ανεξαιρέτως οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής απο
βλήτων τηρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εξαιρουμένων
των απαιτήσεων του παραρτήματος I σημείο 1, εντός οκτώ ετών
μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1·
δ) i) εντός έτους από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1, εφαρμόζονται στους χώρους υγειονομικής
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων τα άρθρα 4, 5 και 11 και το
παράρτημα ΙΙ·
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ii) εντός τριών ετών από την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18
παράγραφος 1, εφαρμόζεται στους χώρους ταφής επικινδύνων
αποβλήτων το άρθρο 6.
▼M4
Άρθρο 15
Υποβολή στοιχείων
1.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που
αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2, 5 και 6 για
κάθε ημερολογιακό έτος.
Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το
τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα
στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επι
τροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων για την εφαρμογή του άρθρου 5
παράγραφοι 5 και 6 αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά
την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για
την υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρό
ντος άρθρου, και καλύπτει τα στοιχεία για την εν λόγω περίοδο υπο
βολής στοιχείων.
2.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα στοιχεία που αφορούν την εφαρ
μογή του άρθρου 5 παράγραφος 2 έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
3.
Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το
παρόν άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.
4.
Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με
το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της
εξέτασής της. Η έκθεση αξιολογεί την οργάνωση της συλλογής των
στοιχείων, τις πηγές των στοιχείων και τη μεθοδολογία που χρησιμοποι
ήθηκε στα κράτη μέλη, καθώς και την πληρότητα, την αξιοπιστία, την
έγκαιρη υποβολή και τη συνοχή των εν λόγω στοιχείων. Η αξιολόγηση
μπορεί να περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για βελτίωση. Η
έκθεση συντάσσεται μετά την πρώτη υποβολή των στοιχείων από τα
κράτη μέλη και στη συνέχεια κάθε τέσσερα έτη.
5.
Έως τις 31 Μαρτίου 2019, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πρά
ξεις για τη θέσπιση του μορφοτύπου υποβολής των στοιχείων που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτε
λεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 15α
Μέσα για την προαγωγή της μετάβασης σε μια περισσότερο
κυκλική οικονομία
Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται
στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα
και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης
των αποβλήτων. Στα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορεί να περιλαμβάνο
νται εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας
2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.
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Άρθρο 15β
Καθορισμός

του

συντελεστή διαπερατότητας
υγειονομικής ταφής

στους

χώρους

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της μεθό
δου που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του συντελε
στή διαπερατότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, με επιτόπιες
δοκιμές και σε όλη την έκταση της εγκατάστασης. Οι εν λόγω εκτελε
στικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην
οποία παραπέμπει το άρθρο 17 παράγραφος 2.

Άρθρο 15γ
Ενωσιακό πρότυπο για τη δειγματοληψία αποβλήτων
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την ανάπτυξη προτύπου
δειγματοληψίας αποβλήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνο
νται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το
άρθρο 17 παράγραφος 2. Έως ότου εγκριθούν οι εν λόγω εκτελεστικές
πράξεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα και
διαδικασίες.
Άρθρο 16
Επανεξέταση των παραρτημάτων
Η Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά τα παραρτήματα και, όπου απαιτείται,
υποβάλλει κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.
Άρθρο 17
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή η οποία έχει συσταθεί
δυνάμει του άρθρου 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Πρόκειται για επι
τροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
2.
Στις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγρα
φο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Εάν η επιτροπή δεν διατυπώσει γνώμη, η Επιτροπή δεν εκδίδει το
σχέδιο εκτελεστικής πράξης, και εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος
4 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
▼B
Άρθρο 18
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονι
στικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα
οδηγία το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Πληροφορούν
αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενι
κών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκη
σης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της
28.2.2011, σ. 13).
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την
επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά
αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τ κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των δια
τάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέ
πεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 20
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ
ΤΑΦΗΣ
1.

Θέση

1.1. Για τη θέση του χώρου ταφής πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις που
αφορούν:
α) τις αποστάσεις των ορίων του χώρου από κατοικημένες περιοχές και
χώρους αναψυχής, υδατορεύματα, στάσιμα επιφανειακά ύδατα και
άλλες γεωργικές ή αστικές περιοχές·
β) την ύπαρξη υπόγειων ή παράκτιων υδάτων ή ζωνών προστασίας της
φύσης στην περιοχή·
γ) τις γεωλογικές και υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής·
δ) τον κίνδυνο πλημμυρών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων ή χιονοστιβάδων
στο χώρο ταφής·
ε) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
1.2. Ο χώρος ταφής μπορεί να εγκρίνεται μόνον εάν τα χαρακτηριστικά του
όσον αφορά τις προαναφερόμενες απαιτήσεις ή τα επανορθωτικά μέτρα
που πρέπει να ληφθούν, δείχνουν ότι δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για το
περιβάλλον.
2.

Έλεγχος των υδάτων και διαχείριση των στραγγισμάτων
Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου ταφής και τις μετεωρολογικές
συνθήκες, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε:
— να ελέγχεται η εισροή των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων στον
όγκο των αποτιθέμενων αποβλήτων,
— να προλαμβάνεται η εισροή επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων στα
αποτιθέμενα απόβλητα,
— να συλλέγονται τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα. Εάν μετά από
αξιολόγηση, βασιζόμενη στη θέση του χώρου ταφής και στα χαρακτηρι
στικά των αποβλήτων που πρόκειται να γίνουν δεκτά, προκύπτει ότι ο
χώρος ταφής δεν συνιστά πιθανό κίνδυνο για το περιβάλλον, η αρμόδια
αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται,
— να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα μολυσμένα ύδατα και στραγγίσματα
που συλλέγονται από το χώρο ταφής, ώστε να πληρούνται οι κατάλλη
λες προδιαγραφές που απαιτούνται για την αποχέτευσή τους.
Οι ανωτέρω διατάξεις μπορούν να μην εφαρμοσθούν στους χώρους ταφής
αδρανών αποβλήτων.

3.

Προστασία του εδάφους και των υδάτων

3.1. Η επιλογή της θέσης και ο σχεδιασμός του χώρου ταφής πρέπει να γίνονται
κατά τρόπον ώστε να πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις πρόληψης της
ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων ή των επιφανειακών υδάτων και
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων όπως και
όποτε απαιτείται σύμφωνα με το σημείο 2. Η προστασία του εδάφους και
των υπογείων και των επιφανειακών υδάτων μπορεί να επιτυγχάνεται με
συνδυασμό τοίχων γεωλογικής απομόνωσης και κάτω στεγανής μεμβράνης
όταν ο χώρος ταφής βρίσκεται σε λειτουργία/είναι ενεργός και με συνδυα
σμό τοίχων γεωλογικής απομόνωσης και άνω στεγανής μεμβράνης όταν
είναι ανενεργός/μετά την παύση λειτουργίας του.
3.2. Ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης προσδιορίζεται από τις γεωλογικές και
υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κάτω από το χώρο ταφής και
κοντά σε αυτόν και παρέχει επαρκή ικανότητα εξασθένισης, ώστε να προ
ληφθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι για το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.
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Η βάση και τα πρανή του χώρου ταφής συνίστανται από στρώμα πετρώ
ματος το οποίο πρέπει να πληροί απαιτήσεις περατότητας και πάχους, οι
οποίες, όσον αφορά την προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και
υπογείων υδάτων, έχουν συνδυασμένο αποτέλεσμα τουλάχιστον ισοδύναμο
με εκείνο που προκύπτει από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
— χώρος ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων: Κ ≤ 1,0 × 10- 9 m/s, πάχος
≥ 5 m,
— χώρος ταφής επικινδύνων αποβλήτων: Κ ≤ 1,0 × 10- 9 m/s, πάχος ≥ 1 m,
— χώρος ταφής αδρανών αποβλήτων: Κ ≤ 1,0 × 10- 7 m/s, πάχος ≥ 1 m,
m/s = μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Εάν ο τοίχος γεωλογικής απομόνωσης δεν πληροί εκ φύσεως τις ως άνω
προϋποθέσεις, μπορεί να συμπληρώνεται τεχνητά και να ενισχύεται με άλλα
μέσα που παρέχουν ισοδύναμη προστασία. Οι τεχνητά σχηματιζόμενοι γεω
λογικοί φραγμοί πρέπει να έχουν πάχος τουλάχιστον 0,5 m.
3.3. Επιπλέον του τοίχου γεωλογικής απομόνωσης που περιγράφεται ανωτέρω,
θα πρέπει να προστίθεται ένα σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων και
στεγανοποίησης σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές, ώστε να εξασφαλισθεί η
ελάχιστη συγκέντρωση στραγγισμάτων στη βάση του χώρου ταφής:
Συλλογή των στραγγισμάτων και στεγανοποίηση του πυθμένα
Μη επικίνδυνα
απόβλητα

Επικίνδυνα
απόβλητα

Τεχνητή μεμβράνη στεγανοποίησης

απαιτείται

απαιτείται

Στρώμα αποστράγγισης ≥ 0,5 m

απαιτείται

απαιτείται

Κατηγορία χώρου ταφής

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν γενικές ή ειδικές απαιτήσεις για τους
χώρους ταφής αδρανών υλών και για τα χαρακτηριστικά των προαναφερο
μένων τεχνικών μέσων.
Εάν η αρμόδια αρχή, αφού εξετάσει τους ενδεχόμενους κινδύνους για το
περιβάλλον, κρίνει ότι απαιτείται πρόληψη του σχηματισμού στραγγισμά
των, δύναται να απαιτήσει την επιφανειακή στεγανοποίηση του χώρου. Για
την επιφανειακή στεγανοποίηση ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις:
Μη επικίνδυνα
απόβλητα

Επικίνδυνα
απόβλητα

απαιτείται

δεν απαιτείται

Τεχνητή μεμβράνη στεγανοποίησης

δεν απαιτείται

απαιτείται

Αδιαπέραστο στρώμα πετρώματος

απαιτείται

απαιτείται

Στρώμα αποστράγγισης > 0,5 m

απαιτείται

απαιτείται

Χωμάτινο κάλυμμα > 1 m

απαιτείται

απαιτείται

Κατηγορία χώρου ταφής

Στρώμα απαγωγής των αερίων

3.4. Εάν, βάσει εκτιμήσεως των περιβαλλοντικών κινδύνων όπου θα λαμβάνεται
ιδίως υπόψη ο οδηγία 80/68/ΕΟΚ (1), η αρμόδια αρχή αποφασίσει σύμφωνα
με το σημείο 2 («Έλεγχος των υδάτων και διαχείριση των στραγγισμάτων»)
ότι η συλλογή και η επεξεργασία των στραγγισμάτων δεν είναι απαραίτηση
ή έχει αποδειχθεί ότι ο χώρος ταφής δεν συνιστά ενδεχόμενο κίνδυνο για το
έδαφος και τα υπόγεια ή τα επιφανειακά ύδατα, οι απαιτήσεις των προη
γούμενων σημείων 3.2 και 3.3 μπορούν να μειωθούν ανάλογα. Στην περί
πτωση χώρων ταφής για αδρανή απόβλητα οι απαιτήσεις αυτές μπορούν να
τροποποιηθούν από την εθνική νομοθεσία.
(1) ΕΕ L 20 της 26.1.1980, σ. 43· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία
91/692/ΕΟΚ (ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48).
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4.

Έλεγχος των αερίων

4.1. Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγχεται η συγκέντρωση και η
μετανάστευση των αερίων του χώρου ταφής (παράρτημα III).
4.2. Τα αέρια του χώρου ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους χώρους
ταφής που λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να υποβάλλονται σε επε
ξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, πρέπει να καίγονται.
4.3. Η κατά το σημείο 4.2 συλλογή, επεξεργασία και χρήση των αερίων του
χώρου ταφής πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι
ζημίες ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και οι κίνδυνοι για τη δημόσια
υγεία.
5.

Οχλήσεις και κίνδυνοι
Λαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών οχλήσεων και
κινδύνων από το χώρο ταφής λόγω:
— εκπομπής οσμών και σκόνης,
— αερόφερτων υλικών,
— θορύβου και κυκλοφορίας οχημάτων,
— πουλιών, ζωυφίων και εντόμων,
— σχηματισμού αερολυμάτων,
— πυρκαγιών.
Ο χώρος ταφής πρέπει να είναι εξοπλισμένος κατά τρόπον ώστε οι ρύποι
που προέρχονται από αυτόν να μην διασκορπίζονται στους δρόμους και στο
γύρω χώρο.

6.

Σταθερότητα
Τα απόβλητα τοποθετούνται στο χώρο ταφής κατά τρόπον ώστε να δια
σφαλίζεται η σταθερότητα της μάζας των αποβλήτων και των σχετικών
κατασκευών, ιδίως δε να αποφεύγονται οι κατολισθήσεις. Όταν εγκαθίστα
ται τεχνητός φραγμός, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το γεωλογικό υπόστρω
μα, λαμβανομένης υπόψη της μορφολογίας του χώρου ταφής, είναι αρκετά
σταθερό, ώστε να αποφεύγονται οι καθιζήσεις που ενδέχεται να προκαλέ
σουν βλάβη στο φραγμό.

7.

Φραγμοί
Ο χώρος ταφής ασφαλίζεται για την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης
σε αυτόν. Οι πύλες κλειδώνονται εκτός των ωρών εργασίας. Το σύστημα
ελέγχου και πρόσβασης σε κάθε εγκατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει
πρόγραμμα μέτρων για τον εντοπισμό και την αποθάρρυνση παράνομων
αποθέσεων στο χώρο ταφής.

▼M3
8.

Προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
— ο μεταλλικός υδράργυρος αποθηκεύεται χωριστά από άλλα απόβλητα,
— οι περιέκτες αποθηκεύονται σε συλλεκτήριες δεξαμενές που φέρουν
κατάλληλη επίστρωση, ώστε να μην παρουσιάζουν ρωγμές και διάκενα
και να είναι αδιαπέραστες από μεταλλικό υδράργυρο, και διαθέτουν
χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή για την ποσότητα του αποθηκευό
μενου υδραργύρου,
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— ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με τεχνητούς ή φυσικούς
φραγμούς κατάλληλους για την προστασία του περιβάλλοντος από τις
εκπομπές υδραργύρου και διαθέτει χωρητικότητα συγκράτησης επαρκή
για την ποσότητα του αποθηκευόμενου υδραργύρου,
— τα δάπεδα του χώρου αποθήκευσης καλύπτονται από ανθεκτικά στον
υδράργυρο στεγανοποιητικά υλικά. Πρέπει να εξασφαλίζεται κλίση με
φρεάτιο συλλογής,
— ο χώρος αποθήκευσης είναι εφοδιασμένος με σύστημα πυροπροστασίας,
— η διαρρύθμιση της αποθήκευσης εξασφαλίζει την ευχερή ανάκτηση
όλων των περιεκτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. Εισαγωγή
Στο παρόν παράρτημα διατυπώνονται:
— οι γενικές αρχές αποδοχής αποβλήτων στις διάφορες κατηγορίες χώρων
υγειονομικής ταφής. Η μελλοντική διαδικασία κατάταξης των αποβλήτων
πρέπει να βασίζεται σ' αυτές τις αρχές,
— κατευθυντήριες γραμμές για τις προκαταρκτικές διαδικασίες αποδοχής
αποβλήτων οι οποίες ακολουθούνται μέχρι τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας
κατάταξης και αποδοχής αποβλήτων. Η διαδικασία αυτή, καθώς και οι
σχετικές διαδικασίες δειγματοληψίας, θα καταρτιστούν από την τεχνική
επιτροπή του άρθρου 16 της παρούσας οδηγίας. Η τεχνική επιτροπή
καταρτίζει κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένα επικίνδυνα
απόβλητα προκειμένου να είναι αποδεκτά σε χώρους υγειονομικής
ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Στα κριτήρια αυτά θα πρέπει, ιδίως,
να λαμβάνεται υπόψη η βραχυπρόθεσμη, η μεσοπρόθεσμη και η μακρο
πρόθεσμη συμπεριφορά απόπλυσης αυτών των αποβλήτων. Τα κριτήρια
αυτά καταρτίζονται εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας. Η τεχνική επιτροπή θα πρέπει επίσης να καταρτίσει κριτήρια τα
οποία πρέπει να πληρούν τα απόβλητα προκειμένου να είναι αποδεκτά για
υπόγεια εναποθήκευση. Στα κριτήρια θα πρέπει ιδίως να λαμβάνεται
υπόψη ότι τα απόβλητα δεν αναμένεται να αντιδρούν μεταξύ τους και
με το βράχο.
Το έργο αυτό της τεχνικής επιτροπής, εξαιρέσει των προτάσεων για την
τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση
με τα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας, οι οποίες θα εκδοθούν εντός δύο
ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα ολοκληρωθεί εντός
τριών ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας και πρέπει να διεκπεραιωθεί
λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 1 της παρού
σας οδηγίας.
2. Γενικές αρχές
Η σύνθεση, η στραγγισιμότητα, η μακροχρόνια συμπεριφορά και τα γενικά
χαρακτηριστικά των προς ταφή αποβλήτων πρέπει να είναι γνωστά με όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Η αποδοχή αποβλήτων σε χώρο ταφής μπορεί
να βασίζεται είτε σε καταλόγους αποδεκτών ή μη αποδεκτών αποβλήτων,
ανάλογα με τη φύση και την προέλευσή τους, είτε σε μεθόδους ανάλυσης
αποβλήτων και σε οριακές τιμές των χαρακτηριστικών των αποδεκτών απο
βλήτων. Οι μελλοντικές διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων που περιγράφονται
στην παρούσα οδηγία θα βασίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε τυποποι
ημένες μεθόδους ανάλυσης αποβλήτων και σε οριακές τιμές των χαρακτηρι
στικών των αποδεκτών αποβλήτων.
Πριν καθοριστούν αυτές οι μέθοδοι ανάλυσης και οι οριακές τιμές, τα κράτη
μέλη πρέπει τουλάχιστον να καταρτίσουν εθνικούς καταλόγους αποβλήτων
που γίνονται ή δεν γίνονται δεκτά σε κάθε κατηγορία χώρων ταφής ή να
καθορίσουν κριτήρια για να μπορούν τα απόβλητα να περιληφθούν στους
καταλόγους. Για να γίνεται ένας τύπος αποβλήτων δεκτός σε μια συγκεκρι
μένη κατηγορία χώρων ταφής, πρέπει να περιλαμβάνεται στο σχετικό εθνικό
κατάλογο ή να ανταποκρίνεται σε κριτήρια ανάλογα με εκείνα που απαιτού
νται για να εγγραφεί στον κατάλογο. Οι κατάλογοι αυτοί, ή τα ισοδύναμα
κριτήρια, και οι μέθοδοι ανάλυσης και οι οριακές τιμές κοινοποιούνται στην
Επιτροπή εντός έξι μηνών από τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό
δίκαιο ή κατά τη θέσπισή τους σε εθνικό επίπεδο.
Οι εν λόγω κατάλογοι ή κριτήρια αποδοχής πρέπει να χρησιμοποιούνται για
την κατάρτιση ειδικών καταλόγων για συγκεκριμένους χώρους ταφής, δηλαδή
των καταλόγων αποδεκτών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στις άδειες σύμ
φωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας.
Τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων στους καταλόγους αναφοράς ή σε μια
κατηγορία χώρων ταφής μπορούν να βασίζονται σε άλλη νομοθεσία ή/και
στις ιδιότητες των αποβλήτων.
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Τα κριτήρια αποδοχής σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής βασίζο
νται σε εκτίμηση που σχετίζεται με:
— την προστασία του περιβάλλοντος χώρου (ιδίως των υπογείων και επιφα
νειακών υδάτων),
— την προστασία των συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος (παρα
δείγματος χάρη, μεμβρανών και συστημάτων επεξεργασίας στραγγισμά
των),
— την προστασία των επιθυμητών διεργασιών σταθεροποίησης των αποβλή
των μέσα στο χώρο ταφής,
— την προστασία της δημόσιας υγείας.
Παραδείγματα κριτηρίων που βασίζονται στις ιδιότητες των αποβλήτων είναι:
— απαιτήσεις σχετικά με τη γνώση της πλήρους σύνθεσης,
— περιορισμοί σχετικά με την ποσότητα οργανικών υλών στα απόβλητα,
— απαιτήσεις ή περιορισμοί σχετικά με τη βιοαποδομησιμότητα των οργα
νικών συστατικών των αποβλήτων,
— περιορισμοί ως προς την ποσότητα συγκεκριμένων, δυνητικώς επικίνδυ
νων/επιβλαβών συστατικών (σε σχέση με τα ανωτέρω κριτήρια προστα
σίας),
— περιορισμοί ως προς την πιθανή και αναμενόμενη αποπλυσιμότητα συγκε
κριμένων, δυνητικώς επικίνδυνων/επιβλαβών συστατικών (σε σχέση με τα
ανωτέρω κριτήρια προστασίας),
— οικοτοξικολογικές ιδιότητες των αποβλήτων και των εξ αυτών στραγγι
σμάτων.
Τα κριτήρια αποδοχής αποβλήτων που βασίζονται στις ιδιότητές τους πρέπει,
κατά κανόνα, να είναι πιο αναλυτικά για τους χώρους ταφής αδρανών απο
βλήτων και μπορούν να είναι λιγότερο αναλυτικά για τους χώρους ταφής μη
επικίνδυνων αποβλήτων και ακόμη λιγότερο αναλυτικά για τους χώρους
ταφής επικίνδυνων αποβλήτων, δεδομένου ότι στις δύο τελευταίες κατηγορίες
λαμβάνονται αυστηρότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Γενικές διαδικασίες δοκιμής και αποδοχής αποβλήτων
Ο γενικός χαρακτηρισμός και οι δοκιμές των αποβλήτων πρέπει να βασίζο
νται στην ακόλουθη ιεράρχηση τριών επιπέδων:
Επίπεδο 1: Βασικός χαρακτηρισμός, δηλαδή ενδελεχής προσδιορισμός, με
τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της συμπερι
φοράς, της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης αποπλυντικής
συμπεριφοράς ή/και των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των απο
βλήτων.
Επίπεδο 2: Έλεγχος συμμόρφωσης, δηλαδή περιοδική δοκιμή με απλούστε
ρες τυποποιημένες μεθόδους ανάλυσης και δοκιμασίας της
συμπεριφοράς για τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα συγκε
κριμένα απόβλητα πληρούν τους όρους της άδειας ή/και τα
ειδικότερα κριτήρια αναφοράς. Η δοκιμή αφορά κυρίως τις
κυριότερες μεταβλητές και φαινόμενα συμπεριφοράς που εντο
πίζονται με το βασικό χαρακτηρισμό.
Επίπεδο 3: Επιτόπια επαλήθευση, δηλαδή εξακρίβωση, με ταχεία μέθοδο
του ότι τα απόβλητα είναι τα ίδια με εκείνα που υποβλήθηκαν
στη δοκιμή συμμόρφωσης και που περιγράφονται στα συνοδευ
τικά έγγραφα. Η επιτόπια επαλήθευση μπορεί να συνίσταται
απλώς σε οπτική εξέταση ενός φορτίου αποβλήτων πριν και
μετά την εκφόρτωσή τους στο χώρο ταφής.
Κάθε τύπος αποβλήτων πρέπει κανονικά να λαμβάνει χαρακτηρισμό επιπέδου
1 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια προκειμένου να περιληφθεί σε κατά
λογο αναφοράς. Για να παραμείνει σε ειδικό κατάλογο χώρου ταφής, ο συγκε
κριμένος τύπος αποβλήτων πρέπει να υποβάλλεται τακτικά (παραδείγματος
χάρη ετησίως) σε δοκιμή επιπέδου 2 και να πληροί τα κατάλληλα κριτήρια.
Κάθε φορτίο αποβλήτων που φθάνει στην είσοδο του χώρου ταφής πρέπει να
υποβάλλεται σε επαλήθευση επιπέδου 3.
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Ορισμένοι τύποι αποβλήτων είναι δυνατόν να εξαιρούνται, προσωρινά ή ορι
στικά, από τις δοκιμές επιπέδου 1 είτε διότι δεν είναι πρακτικώς εφικτή η
διενέργειά τους είτε διότι δεν υπάρχουν διαδικασίες δοκιμής και κριτήρια
αποδοχής κατάλληλα για την περίπτωση είτε διότι εφαρμόζεται άλλη υπερι
σχύουσα νομοθεσία.
4. Κατευθυντήριες γραμμές για προκαταρκτικές διαδικασίες αποδοχής απο
βλήτων
Μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του παρόντος παραρτήματος, μόνον η δοκιμή
επιπέδου 3 είναι υποχρεωτική, ενώ οι δοκιμές επιπέδου 1 και 2 εφαρμόζονται
στο μέτρο του δυνατού. Σ' αυτό το προκαταρκτικό στάδιο, τα απόβλητα που
γίνονται δεκτά σε μια συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής πρέπει είτε να
περιλαμβάνονται σε περιοριστικό εθνικό ή ειδικό γι' αυτή την κατηγορία
χώρων ταφής κατάλογο, είτε να πληρούν κριτήρια ανάλογα με εκείνα που
απαιτούνται για την εγγραφή στον κατάλογο.
Για τον καθορισμό προκαταρκτικών κριτηρίων αποδοχής αποβλήτων στις
τρεις βασικές κατηγορίες χώρων ταφής ή στους αντίστοιχους καταλόγους,
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες γραμμές:
Χώροι ταφής αδρανών αποβλήτων: γίνονται δεκτά στον κατάλογο μόνον τα
αδρανή απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε).
Χώροι ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων: για να γίνουν δεκτά στον κατάλο
γο, τα απόβλητα δεν πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία 91/689/ΕΟΚ.
Χώροι ταφής επικίνδυνων αποβλήτων·: ένας προκαταρκτικός κατάλογος των
χώρων ταφής επικίνδυνων αποβλήτων θα περιλαμβάνει μόνον τους τύπους
αποβλήτων που καλύπτονται από την οδηγία 91/689/ΕΟΚ. Ωστόσο, αυτά τα
απόβλητα δεν πρέπει να γίνονται δεκτά στον κατάλογο χωρίς προηγούμενη
επεξεργασία, εάν παρουσιάζουν συνολική περιεκτικότητα ή στραγγισιμότητα
δυνητικώς επικίνδυνων συστατικών αρκετά υψηλή, ώστε να ενέχει βραχυπρό
θεσμους επαγγελματικούς ή περιβαλλοντικούς κινδύνους ή να εμποδίζει την
επαρκή σταθεροποίηση των αποβλήτων εντός της προβλεπόμενης διάρκειας
λειτουργίας του χώρου ταφής.

▼M4

__________

▼M3
6. Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
A. Σύνθεση του υδραργύρου
Ο μεταλλικός υδράργυρος πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:
— περιεκτικότητα σε υδράργυρο άνω του 99,9 % κατά βάρος,
— απουσία προσμείξεων ικανών να διαβρώνουν τον ανθρακοχάλυβα ή τον
ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. διάλυμα νιτρικού οξέος, διαλύματα φθοριούχων
αλάτων).
B. Συγκράτηση
Οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μεταλλικού υδραρ
γύρου πρέπει να είναι ανθεκτικοί στη διάβρωση και στις κρούσεις. Επομένως,
πρέπει να αποφεύγονται οι συγκολλήσεις. Ειδικότερα, οι περιέκτες πληρούν
τις ακόλουθες προδιαγραφές:
— υλικό του περιέκτη: ανθρακοχάλυβας (ASTM A36 ως ελάχιστη προδια
γραφή) ή ανοξείδωτος χάλυβας (AISI 304, 316L),
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— οι περιέκτες είναι αεροστεγείς και υδατοστεγείς,
— η εξωτερική πλευρά του περιέκτη είναι ανθεκτική στις συνθήκες αποθή
κευσης,
— ο σχεδιασμός του περιέκτη έχει υποβληθεί με επιτυχία στη δοκιμή πτώσης
και στις δοκιμές στεγανότητας που περιγράφονται στις Συστάσεις των
Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων: Εγχειρί
διο δοκιμών και κριτήρια, κεφάλαια 6.1.5.3 και 6.1.5.4.
Ο μέγιστος βαθμός πλήρωσης του περιέκτη είναι 80 % κατ’ όγκο, ώστε να
εξασφαλίζεται επαρκής κενός χώρος (ullage) και να αποκλείεται η διαρροή ή
η μόνιμη παραμόρφωση του περιέκτη κατόπιν διαστολής του υγρού λόγω
υψηλών θερμοκρασιών.
Γ. Διαδικασίες αποδοχής
Γίνονται δεκτοί μόνο οι περιέκτες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό και
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
Οι διαδικασίες αποδοχής είναι σύμφωνες με τις ακόλουθες διατάξεις:
— γίνεται δεκτός μόνο ο μεταλλικός υδράργυρος ο οποίος πληροί τα ελάχι
στα κριτήρια αποδοχής που καθορίζονται ανωτέρω,
— οι περιέκτες υποβάλλονται σε οπτική εξέταση πριν από την αποθήκευση.
Δεν γίνονται δεκτοί περιέκτες που έχουν υποστεί ζημία ή εμφανίζουν
διαρροή ή διάβρωση,
— οι περιέκτες φέρουν ανθεκτική σφραγίδα (τοποθετημένη με διάτρηση)
στην οποία αναγράφονται ο αναγνωριστικός αριθμός του περιέκτη, το
υλικό κατασκευής, το απόβαρό του, τα στοιχεία αναφοράς του κατα
σκευαστή και η ημερομηνία κατασκευής,
— οι περιέκτες φέρουν πινακίδα η οποία είναι μόνιμα στερεωμένη σε αυτούς
και στην οποία αναγράφεται ο αναγνωριστικός αριθμός του πιστοποι
ητικού.
Δ. Πιστοποιητικό
Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο Γ περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
— όνομα και διεύθυνση του παραγωγού αποβλήτων,
— όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνου για την πλήρωση,
— τόπο και ημερομηνία πλήρωσης,
— ποσότητα του υδραργύρου,
— καθαρότητα του υδραργύρου και, εφόσον έχει σημασία, περιγραφή των
προσμείξεων, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης ανάλυσης,
— επιβεβαίωση του γεγονότος ότι οι περιέκτες έχουν χρησιμοποιηθεί απο
κλειστικά για τη μεταφορά/αποθήκευση υδραργύρου,
— αναγνωριστικούς αριθμούς των περιεκτών,
— τυχόν ειδικές παρατηρήσεις.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον παραγωγό των αποβλήτων ή, διαφορε
τικά, από τον υπεύθυνο για τη διαχείρισή τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΤΙΣ

1. Εισαγωγή
Στόχος του παρόντος παραρτήματος είναι ο καθορισμός των στοιχειωδών
διαδικασιών παρακολούθησης που πρέπει να εφαρμόζονται για να ελέγχεται:
— αν τα απόβλητα έγιναν δεκτά για διάθεση σύμφωνα με τα κριτήρια που
ισχύουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία χώρων ταφής,
— αν οι διεργασίες εντός του χώρου ταφής βαίνουν καλώς,
— αν τα συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος λειτουργούν πλήρως
σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις,
— αν πληρούνται οι όροι της άδειας για το χώρο ταφής.
2. Μετεωρολογικά στοιχεία

▼M4

__________

▼B
Αν τα κράτη μέλη αποφασίσουν ότι το υδρολογικό ισοζύγιο αποτελεί αποτε
λεσματικό μέσο εξακρίβωσης του κατά πόσον συσσωρεύονται στραγγίσματα
μέσα στον όγκο των αποτιθέμενων αποβλήτων ή υπάρχει διαρροή, συνιστάται
να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία, είτε με παρακολούθηση στο χώρο
ταφής είτε από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό, για όσο χρονικό
διάστημα απαιτεί η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 13 στοιχείο γ) της
παρούσας οδηγίας:

Φάση λειτουργίας

Φάση μέριμνας έπειτα από την
παύση λειτουργίας

1.1. Ύψος ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων

Καθημερινά

Καθημερινά, επιπλέον των
μηνιαίων τιμών

1.2. Θερμοκρασία (κατώτατη, ανώτατη, ώρα 14.00
ΩΚΕ)

Καθημερινά

Μηνιαίος μέσος όρος

1.3. Διεύθυνση και ένταση κυριαρχούντος ανέμου

Καθημερινά

Δεν απαιτείται

1.4. Εξάτμιση (λυσίμετρο) (1)

Καθημερινά

Καθημερινά, επιπλέον των
μηνιαίων τιμών

1.5. Ατμοσφαιρική υγρασία (ώρα 14.00 ΩΚΕ)

Καθημερινά

Μηνιαίος μέσος όρος

(1) Ή άλλες κατάλληλες μεθόδους.

3. Στοιχεία για τις εκπομπές: έλεγχος υδάτων, στραγγισμάτων και αερίων
Πρέπει να συλλέγονται δείγματα στραγγισμάτων και επιφανειακών υδάτων,
εάν υπάρχουν, σε αντιπροσωπευτικά σημεία. Η δειγματοληψία και η μέτρηση
(όγκος και σύνθεση) των στραγγισμάτων πρέπει να εκτελούνται χωριστά σε
κάθε σημείο απ' όπου εκρέουν στραγγίσματα από το χώρο ταφής. Βλέπε:
General guidelines on sampling technology, ISO 5667-2 (1991).
Η παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων, εάν υπάρχουν, πρέπει να γίνε
ται σε δύο τουλάχιστον σημεία, ένα ανάντη και ένα κατάντη του χώρου
ταφής.
Η παρακολούθηση των αερίων πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε
τμήμα του χώρου ταφής.
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Η συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυσης αναγράφεται στον επόμενο πίνα
κα. Από τα στραγγίσματα και τα ύδατα λαμβάνεται προς παρακολούθηση ένα
δείγμα αντιπροσωπευτικό της μέσης σύνθεσης.
Φάση λειτουργίας

Φάση μετέπειτα μέριμνας (2)

2.1. Όγκος στραγγισμάτων

Μηνιαίως (1) (3)

Ανά εξάμηνο

2.2. Σύνθεση στραγγισμάτων (2)

Ανά τρίμηνο (3)

Ανά εξάμηνο

2.3. Όγκος και σύνθεση επιφανειακών υδάτων (7)

Ανά τρίμηνο (3)

Ανά εξάμηνο

2.4. Δυνητικές εκπομπές αερίων και ατμοσφαιρική
πίεση (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2 κ.λπ.)

Μηνιαίως (1) (5)

Ανά εξάμηνο (6)

(1) Η συχνότητα μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τη μορφολογία του χώρου ταφής (τύμβος, υπόγεια ταφή κ.λπ.) Τα χαρα
κτηριστικά αυτά πρέπει να καθορίζονται στην άδεια.
(2) Οι παράμετροι που πρέπει να μετρώνται και οι ουσίες που πρέπει να αναλύονται διαφέρουν ανάλογα με τη σύνθεση των
αποτιθέμενων αποβλήτων, πρέπει δε να καθορίζονται στο έγγραφο της άδειας και να αντανακλούν τα χαρακτηριστικά στραγ
γισιμότητας των αποβλήτων.
3
( ) Εφόσον από την αξιολόγηση των δεδομένων προκύπτει ότι μεγαλύτερα διαστήματα είναι εξίσου αποτελεσματικά, επιτρέπεται να
προσαρμόζονται. Για τα στραγγίσματα, η αγωγιμότητα πρέπει να μετράται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
(4) Οι μετρήσεις αυτές αφορούν κυρίως την περιεκτικότητα οργανικής ύλη στα απόβλητα.
(5) Τακτική παρακολούθηση του CH4, CO2, O2 ενώ των λοιπών αερίων όσο απαιτείται ανάλογα με τη σύνθεση των αποτιθέμενων
αποβλήτων, ώστε να αντανακλώνται τα συνδεόμενα με τη στραγγισιμότητα χαρακτηριστικά τους.
(6) Η αποτελεσματικότητα του συστήματος απαγωγής αερίων πρέπει να ελέγχεται τακτικά.
(7) Βάσει των χαρακτηριστικών του χώρου ταφής, η αρμόδια αρχή ενδέχεται να κρίνει ότι δεν απαιτούνται αυτές οι μετρήσεις, οπότε
υποβάλλει έκθεση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας.
Τα σημεία 2.1 και 2.2 ισχύουν μόνον όταν γίνεται συλλογή των στραγγισμάτων (βλέπε παράρτημα I σημείο 2).

4. Προστασία των υπογείων υδάτων
Α. Δειγματοληψία
Οι μετρήσεις πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τα υπόγεια ύδατα που
ενδέχεται να επηρεαστούν από τη διαρροή αποβλήτων, με ένα τουλάχι
στον σημείο μέτρησης στην περιοχή εισροής και δύο στην περιοχή
εκροής. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξάνεται βάσει ειδικής υδρογεωλο
γικής μελέτης και με γνώμονα την ανάγκη να εντοπίζεται εγκαίρως κάθε
τυχαία διαρροή στραγγισμάτων στα υπόγεια ύδατα.
Η δειγματοληψία πρέπει να διενεργείται σε τρεις τουλάχιστον θέσεις πριν
από την έναρξη των εργασιών ταφής, ώστε να λαμβάνονται τιμές αναφο
ράς για τις μελλοντικές δειγματοληψίες. Βλέπε: Sampling Groundwaters,
ISO 5667, μέρος 11, 1993.
Β. Παρακολούθηση
Οι παράμετροι που αναλύονται στα δείγματα πρέπει να συνάγονται από
την αναμενόμενη σύνθεση των στραγγισμάτων και την ποιότητα των
υπογείων υδάτων της περιοχής. Κατά την επιλογή των προς ανάλυση
παραμέτρων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κινητικότητα στη ζώνη των
υπογείων υδάτων. Οι παράμετροι αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν δεί
κτες για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση τυχόν αλλαγών της ποι
ότητας του νερού (1).
Φάση λειτουργίας

Φάση μετέπειτα μέριμνας

Στάθμη υπογείων υδάτων

Ανά εξάμηνο (1)

Ανά εξάμηνο (1)

Σύνθεση υπογείων υδάτων

Ανάλογα με το συγκεκρι
μένο χώρο (2) (3)

Ανάλογα με το συγκεκριμένο
χώρο (2) (3)

(1) Συχνότερα, αν η στάθμη των υδάτων παρουσιάζει διακυμάνσεις.
(2) Η συχνότητα πρέπει να βασίζεται στη δυνατότητα ανάληψης δράσης μεταξύ των δειγματοληψιών, αν σημειωθεί επίπεδο
συναγερμού, να προσδιορίζεται δηλαδή βάσει της γνωστής ή εκτιμώμενης ταχύτητας ροής των υπογείων υδάτων.
(3) Όταν οι τιμές φθάνουν στο επίπεδο συναγερμού (βλέπε σημείο Γ), χρειάζεται επαλήθευση με δεύτερη δειγματοληψία.
Εφόσον το επίπεδο επιβεβαιωθεί, πρέπει να εφαρμόζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης (που προσδιορίζεται στην άδεια).

(1) Συνιστώμενες παράμετροι: pH TOC, φαινόλες, βαρέα μέταλλα, φθόριο, As, πετρέλαιο/
υδρογονάνθρακες.
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Γ. Επίπεδα συναγερμού
Όσον αφορά τα υπόγεια ύδατα, πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επέλθει
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατά την έννοια των
άρθρων 12 και 13 της παρούσας οδηγίας, όταν η ανάλυση δείγματος
υπογείων υδάτων καταδεικνύει αισθητή αλλαγή της ποιότητάς τους.
Προσδιορίζεται επίπεδο συναγερμού, λαμβανομένων υπόψη των συγκε
κριμένων υδρογεωλογικών σχηματισμών της περιοχής του χώρου ταφής
και της ποιότητας των υπογείων υδάτων. Το επίπεδο συναγερμού πρέπει
να αναγράφεται, εάν είναι δυνατόν, στην άδεια.
Οι παρατηρήσεις πρέπει να αξιολογούνται με τη βοήθεια διαγραμμάτων
ελέγχου, με καθορισμένους κανόνες και επίπεδα ελέγχου για κάθε φρέαρ
κατάντη της υδραυλικής κλίσης. Τα επίπεδα ελέγχου πρέπει να προσδιο
ρίζονται βάσει των τοπικών διακυμάνσεων της ποιότητας των υπογείων
υδάτων.
5. Τοπογραφία του χώρου: στοιχεία για τον όγκο της υγειονομικής ταφής
Φάση λειτουργίας

5.1. Δομή και σύνθεση του όγκου της υγειονομικής
ταφής (1)

Ετησίως

5.2. Καθίζηση του όγκου της υγειονομικής ταφής

Ετησίως

Φάση μετέπειτα μέριμνας

Ετήσια ανάγνωση

(1) Στοιχεία για το διάγραμμα κατάστασης του χώρου ταφής: επιφάνεια καλυπτόμενη από τα απόβλητα, όγκος και σύνθεση των
αποβλήτων, μέθοδος απόθεσης, χρόνος και διάρκεια απόθεσης, υπολογισμός της εναπομένουσας διαθέσιμης χωρητικότητας.
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6. Ειδικές απαιτήσεις για τον μεταλλικό υδράργυρο
Για την προσωρινή αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου για χρονικό διά
στημα μεγαλύτερο του έτους, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
A. Απαιτήσεις παρακολούθησης, επιθεώρησης και αντιμετώπισης καταστά
σεων έκτακτης ανάγκης
Στον χώρο αποθήκευσης εγκαθίσταται σύστημα συνεχούς παρακολούθησης
των ατμών υδραργύρου, με ευαισθησία τουλάχιστον 0,02 mg υδραργύρου/m3.
Οι αισθητήρες τοποθετούνται στην επιφάνεια του εδάφους και στο ύψος του
κεφαλιού. Το σύστημα περιλαμβάνει σύστημα οπτικού και ηχητικού συνα
γερμού και πρέπει να υφίσταται ετήσια συντήρηση.
Ο χώρος αποθήκευσης και οι περιέκτες υποβάλλονται σε οπτική εξέταση από
εξουσιοδοτημένο άτομο τουλάχιστον ανά μήνα. Σε περίπτωση εντοπισμού
διαρροών, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει αμέσως κάθε αναγκαίο μέτρο
για την αποτροπή των εκπομπών υδραργύρου στο περιβάλλον και την απο
κατάσταση της ασφαλούς αποθήκευσης του υδραργύρου. Θεωρείται ότι κάθε
διαρροή έχει τις αναφερόμενες στο άρθρο 12 στοιχείο β) σοβαρές επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
Στον χώρο αποθήκευσης πρέπει να υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης,
καθώς και επαρκή και κατάλληλα για τον χειρισμό μεταλλικού υδραργύρου
μέσα προστασίας.
B. Τήρηση αρχείων
Όλα τα έγγραφα τα οποία περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
τμήμα 6 του παραρτήματος II και στο σημείο Α του παρόντος τμήματος,
συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού που συνοδεύει τον περιέκτη, όπως
επίσης τα αρχεία με τα στοιχεία για την έξοδο από τα αποθέματα και την
αποστολή μεταλλικού υδραργύρου μετά την προσωρινή αποθήκευσή του,
καθώς και για τον προορισμό και τη σκοπούμενη επεξεργασία, φυλάσσονται
τουλάχιστον για διάστημα τριών ετών μετά τον τερματισμό της αποθήκευσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 6 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποσο
στών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας αστικών αποβλή
των και των ροών που τα απαρτίζουν·
2. αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των
προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με
τα άρθρα 28 και 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
3. τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να μην
είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται στο άρθρο 5
παράγραφος 5 εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας και εκτίμηση της
παράτασης της προθεσμίας που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου·
4. τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 5
παράγραφος 8 της παρούσας οδηγίας, τα οποία έχουν εφαρμογή στο κράτος
μέλος κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας, συμπεριλαμβανομέ
νων κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή
κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως καθορίζεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
5. χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο
σημείο 4, καθορισμό του οργάνου που είναι αρμόδιο για την εφαρμογή
τους και εκτίμηση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων που ισχύουν
σε περίπτωση χρονικής παράτασης·
6. πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα
με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·
7. μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου απαιτείται, για τη
βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη δια
χείριση των αποβλήτων.

