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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε σύγκριση με τη δεκαετία του ’70, η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική έχει εξελιχθεί 
σημαντικά. Προσέφερε στην ΕΕ καθαρότερο ατμοσφαιρικό αέρα και ύδατα, καθώς και μία 
πληρέστερη κατανόηση της εξάρτησής μας από ένα υγιές περιβάλλον. Συνιστά έναν από τους 
τομείς κοινοτικής πολιτικής που στηρίζεται σταθερότερα από τους πολίτες της ΕΕ, οι οποίοι 
συνειδητοποιούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα ξεπερνούν τα εθνικά και περιφερειακά 
σύνορα και μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω συντονισμένης δράσης σε επίπεδο ΕΕ και σε 
διεθνές επίπεδο. Ενώ αρχικά ήταν εστιασμένη σε μεμονωμένους ρύπους και επιπτώσεις, 
προχώρησε σε μια φάση ολοκλήρωσης, με έμφαση στην κατανόηση και αντιμετώπιση των 
πιέσεων που δέχεται το περιβάλλον και στην εξέταση των επιπτώσεων που έχουν οι διάφορες 
πολιτικές και πρακτικές συμπεριφοράς. 
 
Στο διάστημα 2005-2006, προτείνονται επτά θεματικές στρατηγικές από την Επιτροπή. Αυτές 
αντιμετωπίζουν διάφορους περιβαλλοντικούς τομείς και αποτελούν τμήμα της νέας 
προσέγγισης στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Στηρίζονται σε μια εις βάθος 
ανασκόπηση της υφιστάμενης πολιτικής, απαίτησαν δε σειράν ετών επιστημονικής και 
οικονομικής ανάλυσης καθώς και εκτεταμένες διαβουλεύσεις. Αποτελούν παράδειγμα 
βέλτιστης ρυθμιστικής προσέγγισης εκ μέρους της Επιτροπής και θα συμβάλουν σημαντικά 
στην αειφόρο ανάπτυξη και στο πρόγραμμα που θεσπίστηκε στη Λισαβόνα ώστε η ΕΕ να 
καταστεί; η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική γνωσιοκεντρική οικονομία στον κόσμο. 
 
Επιπλέον, οι στρατηγικές αποτελούν ζωτικής σημασίας μηχανισμούς για την επίτευξη των 
στόχων που ορίζονται στο Έκτο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (6° 
ΠΔΠ)1 που εκδόθηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την περίοδο 2002-2012. Οι 
στρατηγικές - καθώς και η ημερομηνία ολοκλήρωσης (2005) - καθορίζονται στο 6ο ΠΔΠ και 
εμπίπτουν στις τέσσερις κύριες προτεραιότητές του: κλιματικές μεταβολές, βιολογική 
ποικιλότητα, υγεία και χρήση των πόρων. Οι επτά στρατηγικές καλύπτουν τα εξής: 
 

• ποιότητα του αέρα, 
• θαλάσσιο περιβάλλον, 
• βιώσιμη χρήση των πόρων, 
• πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσή τους, 
• φυτοφάρμακα, 
• ποιότητα του εδάφους, 
• αστικό περιβάλλον. 

 
Οι θεματικές στρατηγικές παρέχουν διεξοδικές αναλύσεις ανά θέμα. Αναλύουν τις πιέσεις και 
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες συχνά είναι κοινές σε πολλά από αυτά τα θέματα. 
Εξετάζουν τη σχέση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τις τομεακές πολιτικές. Αναλύουν 
ένα ευρύ φάσμα επιλογών και ένα μείγμα ποικίλων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης αγοροστρεφών μέσων, τεχνολογίας και καινοτομίας, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Υιοθετούν μια πλέον 
μακροπρόθεσμη προοπτική, διαμορφώνοντας το πλαίσιο δράσης της Κοινότητας και των 

                                                 
 
1 Απόφαση 1600/2002/ΕΚ για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το 

Περιβάλλον· ΕΕ L 242 της 10.9.2002, σ. 1. 
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κρατών μελών για τις επόμενες δύο δεκαετίες· προτείνουν, εν ολίγοις, στρατηγικούς στόχους 
και διερευνούν βραχύ-και μεσοπρόθεσμα μέτρα, κατά περίπτωσιν, συμβάλλοντας, κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, στην εκπλήρωση των παγκόσμιων υποχρεώσεων της ΕΕ: 
 
Κάθε στρατηγική παίρνει τη μορφή δέσμης αποτελούμενης από: 
 

(1) μια συνολική προσέγγιση του θεματικού ζητήματος, υπό μορφήν ανακοινώσεως 
που επισημαίνει προβλήματα και προτείνει λύσεις· 

(2) νομοθετικές προτάσεις για ορισμένες στρατηγικές· 

(3) εκτίμηση των επιπτώσεων. 

Κάθε στρατηγική αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης αναπτυξιακής διαδικασίας. 
Καταρχάς, υπάρχει μια προκαταρκτική ανακοίνωση – ένα είδος Πράσινης Βίβλου – που 
απαριθμεί τα ζητήματα και τις δυνατές προσεγγίσεις τους. Στη συνέχεια, τα έγγραφα 
υπόκεινται σε ευρείες διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων, στη διαδικασία 
εκτίμησης των επιπτώσεων, καθώς και στο Διαδίκτυο. Ζητείται η γνώμη ευρέως φάσματος 
ενδιαφερομένων μερών: κρατών μελών, ακαδημαϊκών κύκλων, επιχειρηματικών και 
εμπορικών ενώσεων, εταιρειών, ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων) και άλλων 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών. Η διαδικασία αυτή αποκρυσταλλώνεται στη 
διατύπωση προτάσεων κοινοτικής πολιτικής που είναι γνωσιοκεντρικές και πρακτικές. 
 
Η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων («η στρατηγική») 
θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου 20052. Έχει εμπνευσθεί από το 
6ο ΠΔΠ (πρβλ. κατωτέρω Πίνακα 1). Συνοδεύθηκε από λεπτομερή εκτίμηση επιπτώσεων3 
και νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση και τη συνάρτηση της σχετικής με τα 
απόβλητα νομοθεσίας πλαισίου της ΕΕ. Σκοπός του παρόντος συνοπτικού φυλλαδίου είναι η 
περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης των εν λόγω εγγράφων και η σύνοψη του περιεχομένου 
τους. 
 
Πίνακας 1 – Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και Θεματική Στρατηγική για 

την πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων 
 
Το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ) συνιστά πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για το 
περιβάλλον με στόχους στρατηγικής σημασίας, το οποίο καλύπτει περίοδο δέκα ετών. 
Οι προτεραιότητες του 6ου ΠΔΠ είναι οι κλιματικές μεταβολές, η φύση και η βιολογική ποικιλότητα, η υγεία 
και η ποιότητα ζωής, καθώς και οι φυσικοί πόροι και τα απόβλητα. 
Το 6ο ΠΔΠ αναπτύσσει μία προσέγγιση στην οποία ολοκληρώνονται οι κοινοτικές πολιτικές όσον αφορά τους 
πόρους, τα προϊόντα και τα απόβλητα. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη επτά θεματικών στρατηγικών, 
συμπεριλαμβανομένης στρατηγικής για την βιώσιμη (αειφόρο) χρήση των φυσικών πόρων, καθώς και 
στρατηγικής για την ανακύκλωση των αποβλήτων. Το πεδίο εφαρμογής της σχετικής με την ανακύκλωση 
στρατηγικής επεκτάθηκε στη συνέχεια, ώστε να καλύψει τόσο την πρόληψη, όσο και την ανακύκλωση των 
αποβλήτων. 

                                                 
 
2 COM (2005) 666 τελικό. 
3 SEC (2005) 1681. 
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2. ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ; 

2.1. Απόβλητα: ένα κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό ζήτημα 

Σαφέστατα, τα απόβλητα συνιστούν περιβαλλοντικό πρόβλημα. Κάθε φορά που ένα σάπιο 
μαρούλι πετιέται στον κάδο των σκουπιδιών, που απορρίπτεται ένα σπασμένο παιχνίδί ή 
απομακρύνονται βιομηχανικά παλιοσίδερα, καταναλίσκονται πόροι. Όλα αυτά συμβάλλουν 
στις περιβαλλοντικές πιέσεις που δέχεται ο πλανήτης μας. Και κάθε φορά που ένα προϊόν 
απορρίπτεται και καθίσταται απόβλητο, η επεξεργασία του συνεπάγεται μία νέα ολόκληρη 
σειρά επιπτώσεων. Όμως, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελούν τμήμα μόνο της όλης 
διαδικασίας των αποβλήτων. Είναι αδύνατο να εξεταστούν σε μεμονωμένη βάση, χωρίς να 
συνεκτιμηθούν οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες. 
 
Λόγου χάριν, οι δράσεις για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων μπορούν να 
δημιουργήσουν – ή, αντιθέτως, να τους αμβλύνουν - περιορισμούς στον καταναλωτή, να 
δημιουργήσουν ή να περιορίσουν το κόστος για τις επιχειρήσεις, να δημιουργήσουν ή να 
καταργήσουν θέσεις εργασίας. Οι διαφορετικές αυτές επιπτώσεις δεν είναι πάντοτε ορατές 
και δεν τείνουν πάντοτε στην ίδια κατεύθυνση. Επιπλέον, τα απόβλητα μπορούν να 
θεωρηθούν - και να είναι όντως - τοπικό ή παγκόσμιο ζήτημα. Ένα σύστημα ανακύκλωσης 
που οργανώνει μια τοπική αρχή μπορεί να έχει επιπτώσεις σε απόσταση χιλιάδων 
χιλιομέτρων, δεδομένου ότι τα προϊόντα του συστήματος διατίθενται στην διεθνή αγορά. Τα 
απόβλητα είναι πολύπλοκο πρόβλημα - σύνθετο στη σύλληψή του ενώ η κατάρτιση σχετικών 
στατιστικών, η ρύθμιση και η διαχείρισή τους είναι δύσκολες. 
 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα απόβλητα έχουν αντίκτυπο σε ευρύτατο φάσμα ενδιαφερομένων 
μερών. Συνιστούν σημαντικό ζήτημα για πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν οικονομικό 
συμφέρον να περιορίσουν τις ποσότητες των αποβλήτων που δημιουργούν και ενδιαφέρονται 
για το πώς αντιμετωπίζονται τα απόβλητα. Επηρεάζουν ευρύ φάσμα δημόσιων αρχών και 
οργανισμών, αρχίζοντας από το μικρότερο κοινοτικό συμβούλιο και τελειώνοντας σε 
μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Η διαχείριση των αποβλήτων δημιουργεί σημαντικό αριθμό 
θέσεων εργασίας στην οικονομία. Αποτελεί ένα από τα πλέον προβεβλημένα περιβαλλοντικά 
ζητήματα για τους ευρωπαίους πολίτες, δεδομένου ότι συνδέονται άμεσα με τις προσπάθειες 
περιορισμού των επιπτώσεων των αποβλήτων και επηρεάζονται άμεσα από τη ρύπανση που 
προέρχεται από την αδόκιμη διαχείριση και απομάκρυνση των αποβλήτων. 
 
Επειδή τα απόβλητα συνδέονται με ανεπιθύμητα - πλέον - αντικείμενα και λόγω της μακράς 
προϊστορίας κακής διαχείρισής τους, δεν έχουν καλή φήμη. Αντιμετωπίζονται υπό ένα 
αρνητικό, γενικά, πρίσμα, ως πρόβλημα, ως κόστος, ως ρύπος. Πρόσφατα όμως, η 
επιχειρηματική αντιμετώπιση αποβλήτων και ο αντίκτυπός τους αποτελούν αντικείμενο 
μεγάλων μεταβολών.. Διανοίγεται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ της θεώρησης των αποβλήτων 
ως σημαντικού περιβαλλοντικού προβλήματος, ενός προβλήματος που χρήζει αυστηρού 
ελέγχου και της φθηνότερης δυνατής αντιμετώπισης - και των πυκνούμενων ενδείξεων ότι τα 
απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν εκμεταλλεύσιμο πόρο. 
 
Την τελευταία τριακονταετία σημειώθηκε επανάσταση στον τρόπο διαχείρισης των 
αποβλήτων. Πρώτον, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της διαχείρισης των αποβλήτων και – σε 
κάποιο βαθμό - η δημιουργία αποβλήτων, τίθενται, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, υπό 
έλεγχο. Η βασική ρυθμιστική δομή έχει ήδη διαμορφωθεί και βελτιώνεται η εφαρμογή της. 
Δεύτερον, οι οικονομικές πτυχές των αποβλήτων έχουν αλλάξει ριζικά. Οι κατηγορίες 
αποβλήτων των οποίων την απομάκρυνση οι επιχειρήσεις ήταν υποχρεωμένες να πληρώνουν, 
μόλις πριν από μία δεκαετία, αποτελούν σήμερα αντικείμενο πώλησης με ολοένα και 
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μεγαλύτερο αντίτιμο. Η επιχειρηματική καινοτομία έχει μετασχηματίσει τη διαθέσιμη για τη 
διαχείριση των αποβλήτων τεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι μολονότι τα απόβλητα έχουν, 
ακόμη, αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες, δεν πρέπει πλέον να 
θεωρούνται ως ένα από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, σε σύγκριση με την 
αλλαγή του κλίματος ή με την απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας (βιοποικιλότητας). Ο 
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πόροι στο πλαίσιο της αειφόρου παραγωγής και 
κατανάλωσης παραμένει κρίσιμο στοιχείο, πλην όμως δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί 
μόνο μέσω της πολιτικής περί αποβλήτων. 
 
Στόχος της Θεματικής Στρατηγικής για την πρόληψη της δημιουργίας και την ανακύκλωση 
των αποβλήτων είναι η προσαρμογή της προσέγγισης της περί αποβλήτων πολιτικής της ΕΕ 
στη νέα αυτή πραγματικότητα. Οι νομοθετικές προτάσεις που την πλαισιώνουν αποτελούν 
μία πρώτη κίνηση προς τη θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη διαμόρφωση μιας νομικής 
δομής ευέλικτης και προάγουσας την κοινωνία της ανακύκλωσης - μιας κοινωνίας που 
αποφεύγει τη διασπάθιση και αξιοποιεί τους πόρους που περιέχονται στα απόβλητα. 
 

2.2. Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνεται και δεν ανακτάται πάντοτε κατά τρόπο 
αποδοτικό 

Η δημιουργία αποβλήτων στην ΕΕ υπολογίζεται σε 1,3 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως 
περίπου. Στην ποσότητα αυτή περιλαμβάνονται τα απόβλητα της μεταποίησης (427 
εκατομμύρια τόνοι), της ενεργειακής παραγωγής και της υδροδότησης (127 εκατομμύρια 
τόνοι), του κατασκευαστικού τομέα (510 εκατομμύρια τόνοι) και των οικιακών 
απορριμμάτων (241 εκατομμύρια τόνοι). Πέραν αυτών, σημαντικές ποσότητες αποβλήτων 
παράγονται από τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία, τις εξορυκτικές δραστηριότητες, τις 
δραστηριότητες λατομείων και τους τομείς των υπηρεσιών και του δημοσίου· ωστόσο, δεν 
υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για τις ποσότητες. 
 
Σε γενικές γραμμές, η δημιουργία αποβλήτων αυξάνεται με ρυθμούς συγκρίσιμους με αυτούς 
της οικονομικής ανάπτυξης. Λόγου χάριν, στο διάστημα 1998-2002, η δημιουργία 
επικίνδυνων αποβλήτων αυξήθηκε κατά 13%, φθάνοντας τα 58,4 εκατομμύρια τόνους, 
δηλαδή 129 χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν, ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αυξήθηκε 
κατά 10%. Τόσο το ΑΕΠ, όσο και τα οικιακά απορρίμματα4, αυξήθηκαν κατά 19% στο 
διάστημα 1995-2003. Ο τομέας της μεταποίησης παράγει το 40% περίπου όλων των 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
 
Οι ανοδικές αυτές τάσεις στη δημιουργία αποβλήτων αναμένεται να συνεχιστούν, με 
μεγαλύτερες αυξήσεις στα νέα κράτη μέλη, λόγω των εντονότερων αναπτυξιακών ρυθμών. 
 
Τα αριθμητικά αυτά στοιχεία συνιστούν μέσους όρους για τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ και 
υποκρύπτουν σημαντικές διαφορές, ιδίως μεταξύ των 15 αρχικών κρατών και των 10 νέων. 
Αφενός, η δημιουργία οικιακών απορριμμάτων στα νέα κράτη μέλη είναι πολύ χαμηλότερη 
(της τάξεως των 300-350 εκατομμυρίων τόνων) και έχει παραμείνει σε σταθερά επίπεδα ή 
έχει μειωθεί ελαφρά. Από την άλλη πλευρά, ο λόγος των αποβλήτων μεταποίησης έναντι της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας είναι δέκα φορές υψηλότερος απ’ ό,τι στην ΕΕ-15. 
 

                                                 
 
4 Απόβλητα που δημιουργήθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας στην Ευρώπη, δεδομένα 1995-2003· 

Eurostat 2005. 
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Στατιστικές σε επίπεδο συνόλου ΕΕ για την επεξεργασία των αποβλήτων υπάρχουν μόνο για 
τα οικιακά απορρίμματα. Ο πίνακας 2 υποδηλώνει ότι η αναλογία των οικιακών 
απορριμμάτων (ΟΑ) που διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής εμφανίζει πτωτική τάση 
κατά τη διάρκεια του έτους, πλην όμως αυτό αντισταθμίστηκε σχεδόν πλήρως από την 
αύξηση των δημιουργηθέντων αποβλήτων και, κατόπιν τούτου, η διοχέτευση απορριμμάτων 
στους χώρους υγειονομικής ταφής (χωματερές) μειώνεται με αργούς μόνο ρυθμούς5. 
 

Πίνακας 2 – Επεξεργασία οικιακών απορριμμάτων (σε εκατ. τόνους) 
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Η εικόνα όσον αφορά την ανακύκλωση των οικιακών απορριμμάτων είναι θετικότερη. Η 
ποσότητα έχει σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα 1995-2003, φθάνοντας τα 82,3 
εκατομμύρια τόνους. Η αποτέφρωση αυξάνεται αργά και αποδίδει περίπου 8 εκατομμύρια 
τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου σε ενέργεια.  
 
Σε ό,τι αφορά τα απόβλητα μεταποίησης, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ-15 αναφέρουν υψηλά 
ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης, με ποσοστά υγειονομικής ταφής περίπου 10%. Στην 
ΕΕ-10, τα εν λόγω απόβλητα διοχετεύονται κυρίως σε χώρους υγειονομικής ταφής. 

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1. Ιστορικό της πολιτικής αποβλήτων 

Το ιστορικό της περιβαλλοντικής πολιτικής στην ΕΕ αρχίζει με τη θέσπιση της πολιτικής περί 
αποβλήτων. Τις δεκαετίες του ’70 και του ’80, σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που 
σχετίζονταν με τη διαχείριση των αποβλήτων, ευαισθητοποίησαν τους υπεύθυνους για τη 

                                                 
 
5 Απόβλητα που δημιουργήθηκαν και έτυχαν επεξεργασίας στην Ευρώπη, δεδομένα 1995-2003· 

Eurostat 2005. 
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χάραξη πολιτικής στον δυνητικό αντίκτυπο, στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου, 
των αποβλήτων που τυγχάνουν κακής διαχείρισης. Βλ. Πίνακα 3. 
 
Τα κράτη μέλη άρχισαν να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον έλεγχο και τη διαχείριση των 
αποβλήτων, τα οποία, στη συνέχεια, οδήγησαν στην κατάρτιση της οδηγίας - πλαισίου περί 
αποβλήτων και της οδηγίας περί επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίες εκδόθηκαν το 1975 και, 
αργότερα, στον κανονισμό για τη μεταφορά των αποβλήτων. Τα τρία αυτά νομοθετικά 
κείμενα απετέλεσαν τη βάση της ρυθμιστικής δομής για τα απόβλητα. Περιέχουν τον ορισμό 
των αποβλήτων και άλλων στρατηγικών εννοιών, εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση των 
αποβλήτων διενεργείται χωρίς βλάβες στο περιβάλλον ή στην υγεία του ανθρώπου και 
επιβάλλουν ελεγχόμενους όρους για τη μεταφορά αποβλήτων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 
 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η θέσπιση 
αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονιστικών 
διατάξεων στις εκβιομηχανισμένες χώρες είχε 
ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του 
κόστους της διάθεσης των επικίνδυνων 
αποβλήτων. Αναζητώντας φθηνότερους 
τρόπους απαλλαγής από τα απόβλητα, κάποιοι 
«έμποροι τοξικών ουσιών» άρχισαν να 
μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε 
αναπτυσσόμενες χώρες και στην ανατολική 
Ευρώπη. Όταν αποκαλύφθηκε η 
δραστηριότητα αυτή, η διεθνής κατακραυγή 
είχε ως αποτέλεσμα την κατάρτιση και 
έγκριση, το 1989, της Σύμβασης της 
Βασιλείας, μιας πολυμερούς περιβαλλοντικής 
συμφωνίας. Η Σύμβαση διαλαμβάνει τα 
θέματα της καθαρότερης παραγωγής, της 
ελαχιστοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων 
και τους ελέγχους της διακίνησης των εν λόγω 

αποβλήτων και, σε συνδυασμό με τις εργασίες του ΟΟΣΑ, είχε ως αποτέλεσμα να 
εγκαταλειφθεί σειρά απαράδεκτων τρόπων διαχείρισης των αποβλήτων, και μάλιστα τρόπων 
που σχετίζονται με την πόντιση των αποβλήτων στη θάλασσα. 

Πίνακας 3 – Το σκάνδαλο της μεταφοράς 
αποβλήτων του Σεβέζο. 
 
Το 1983, 41 βαρέλια αποβλήτων διοξίνης 
ανακαλύφθηκαν σε εγκαταλελειμμένο 
σφαγείο της Βόρειας Γαλλίας. Περιείχαν 
απόβλητα υψηλής μολυσματικότητας 
που προέρχονταν από εργοστάσιο 
χημικών προϊόντων της πόλης του 
Σεβέζο στην Ιταλία, και ήταν προϊόν 
χημικού ατυχήματος που συνέβη το 
1976. Τα τοξικά απόβλητα είχαν 
μεταφερθεί έως τη μεθόριο με ασφάλεια, 
στη συνέχεια όμως εξαφανίστηκαν. Όταν 
τελικά εντοπίστηκαν, τα ίχνη των 
βαρελιών είχαν χαθεί στη Γαλλία για 
διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών. 

 
Ωστόσο, οι πρώτες οδηγίες της ΕΕ δεν εξειδίκευαν τις παραμέτρους περιβαλλοντικών 
εκπομπών για τους διάφορους τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων που θεωρούνταν 
αποδεκτοί: υγειονομική ταφή των αποβλήτων, αποτέφρωση και ανακύκλωση. Το σημείο 
αυτό αποδείχθηκε η αχίλλειος πτέρνα από πλευράς περιβαλλοντικών ζημιών προερχόμενων 
από τα απόβλητα, όπως κατέδειξε σειρά προβλημάτων ρύπανσης από αποτεφρωτές ή από 
χώρους υγειονομικής ταφής και από ορισμένες μονάδες ανακύκλωσης. 
 
Τα περισσότερα από τα εν λόγω κενά καλύφθηκαν από την οδηγία τη σχετική με τους χώρους 
υγειονομικής ταφής, η οποία τελικά θεσπίστηκε το 2001 και από την οδηγία του 2000 για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων και από την πρόδρομο νομοθεσία. Καθορίστηκαν πρότυπα για 
τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα ή των υπογείων υδάτων. Επιπλέον, η οδηγία του 1996 
για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, (IPPC), η οποία θεσπίζει σύστημα 
αδειοδότησης για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από βιομηχανικές και αγροτικές 
εγκαταστάσεις, καθορίζει πρότυπα για σειρά δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα 
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απόβλητα, καθώς και για μονάδες όπου τα απόβλητα μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως, λόγου 
χάριν, για τους τσιμεντοκλιβάνους. 
 
Το επόμενο σημαντικό βήμα ήταν η συμβολή στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων 
και ειδικότερα η προώθηση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης 
ενεργείας, εις βάρος της διάθεσης των αποβλήτων. Το 1996, η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη σχετική με τα απόβλητα στρατηγική: 
 

• ενίσχυσε την αντίληψη μιας ιεράρχησης των αποβλήτων (βλ. Πίνακα 4) 
• επιβεβαίωσε την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» όσον αφορά τα απόβλητα (ο 

δημιουργός των αποβλήτων οφείλει να επωμισθεί το κόστος της επεξεργασίας) 
• ανέπτυξε της έννοια της προτεραιότητας στις κατηγορίες αποβλήτων. 

 
Υπήρχαν κατηγορίες αποβλήτων όπου οι τρέχουσες πρακτικές είχαν υψηλό περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο ή όπου είχε αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η οργάνωση της χρηματοδότησης της 
ανακύκλωσης, παρά το σαφές περιβαλλοντικό όφελος. Χονδρικά, την τελευταία δεκαετία 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη θέσπιση νομοθεσίας για τη συσκευασία και για τα απόβλητα 
συσκευασίας, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και για τα απόβλητα του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
 

 
 

Πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

Επαναχρησιμοποίηση του προϊόντος 

Ανακύκλωση ή λιπασματοποίηση 
του υλικού 

Ενεργειακή ανάκτηση (με αποτέφρωση) 

Διάθεση του προϊόντος (σε χώρο υγειονομικής 
ταφής) 

Πίνακας 4 – Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Βέλτιστη 
επιλογή 

Χείριστη 
επιλογή 

3.2. Τρέχον πλαίσιο πολιτικής 

Μετά από εργασίες τριάντα ετών και άνω, καθορίστηκαν πλέον οι διαδικασίες ελέγχου και οι 
κοινές γενικές αρχές που είναι αναγκαίες για να εξασφαλιστούν υψηλά επίπεδα προστασίας 
του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου σε ολόκληρη την Κοινότητα. Στον πίνακα 5 
που ακολουθεί εμφαίνεται το σύνολο των θεσπισθέντων νομοθετικών μέτρων. 
 

Πίνακας 5 – Νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα 
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Κοινοτική στρατηγική για τα 
απόβλητα

(COM(96)399, 30.7.96)

Νομοθεσία - Πλαίσιο

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επεξεργασίας των αποβλήτων έχουν περιοριστεί, τα 
τελευταία χρόνια, μέσω νομοθετικών μέτρων. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί με τρεις, προσφάτως 
εκδοθείσες, οδηγίες: την οδηγία για την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης 
(IPPC),6 την οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων7 και την οδηγία για την 
αποτέφρωση των αποβλήτων8. Επειδή οι εν λόγω οδηγίες επιτρέπουν μεταβατικές περιόδους 
για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, τα πλήρη περιβαλλοντικά οφέλη από αυτές δεν έχουν 
ακόμη αναδειχθεί. Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας σημαίνει ότι κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας δεκαετίας, ο τομέας της διαχείρισης των αποβλήτων θα 
πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση της θέσπισης 
αυστηρότερων περιβαλλοντικών προτύπων. Λόγου χάριν, ορισμένα από τα προβλήματα που 
προκαλούν τις περισσότερες ανησυχίες και που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αποβλήτων, όπως είναι οι εκπομπές διοξινών από δημοτικούς αποτεφρωτές 
αποβλήτων, θα επιλυθούν, σε μεγάλο βαθμό, μέσω της εφαρμογής της οδηγίας της σχετικής 
με την αποτέφρωση. Δεν υπάρχουν κωδικοποιημένες εκθέσεις που καλύπτουν την ΕΕ και οι 
οποίες να ποσοτικοποιούν την ελάττωση των εκπομπών διοξινών από τους αποτεφρωτές, 
πλην όμως ορισμένες χώρες αρχίζουν να δημοσιεύουν ενδεικτικά στοιχεία μειώσεων. Λόγου 
χάριν, η Γερμανία αναφέρει ότι οι εκπομπές διοξινών από τους αποτεφρωτές μειώθηκαν από 
400 γραμμάρια σε λιγότερο από 0,5 γραμμάρια ετησίως και τώρα αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
                                                 
 
6 Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη 

και έλεγχο της ρύπανσης, ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26. 
7 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, 

ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1. 
8 Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2000 για 

την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91. 

Οδηγία πλαίσιο περί των στερών 
αποβλήτων

(Οδηγία 75/442/ΕΟΚ

Κατηγορίες αποβλήτων

Εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων

Υγειονομική ταφή
(99/31/ΕΚ)

Οδηγία για τα επικίνδυνα απόβλητα
Οδηγία 91/689/ΕΟΚ

Ιλύς
καθαρισμού 
λυμάτων

Οδηγία 
86/278/ΕΟΚ

Ηλεκτρικές στήλες 
και συσσωρευτές

Οδηγίες 91/157/ΕΟΚ &
93/86/ΕΟΚ

COM(2003)723

Συσκευασίες
και 

απορρίμματα 
συσκευασίας
Οδηγία 94/62/ΕΚ

Πολυχλω-
ροδιφαι-
νύλια
(ΡCB)
Οδηγία 

96/59/ΕΚ

Οχήματα στο 
τέλος του 

κύκλου ζωής 
τους

Οδηγία 2000/53/
ΕΚ

Κανονισμός για τη μεταφορά των αποβλήτων
(Κανονισμός (ΕΟΚ) 259/93)

Καύση (αποτέφρωση)
89/369 & 429 (οικιακά απορρίμματα)   

94/67 (επικίνδυνα απόβλητα)
Αντικαταστάθηκαν από την οδηγία 

2000/76/ΕΚ

Απόβλητα
εξορυκτικής 
βιομηχανίας

Οδηγία 2006/21/ΕΚ

Χρησιμο-
ποιημένα 
ορυκτέλαια

Οδηγία
75/439/ΕΟΚ

Διοξείδιο του 
τιτανίου

Οδηγία 
78/176/ΕΟΚ

Απόβλητα
ηλεκτρικού 

και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Οδηγία 2002/95/ΕΚ

Περιορισμός
της χρήσης 
ορισμένων 
επικίνδυνων 
ουσιών

Οδηγία 2002/95/ΕΚ
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μικρότερο του 1% των συνολικών εκπομπών διοξινών. Παρομοίως, ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι οι εκπομπές στην ΕΕ αερίων θερμοκηπίου από τη 
διαχείριση των αποβλήτων θα μειωθούν σημαντικά στο διάστημα 1990-2010, κυρίως λόγω 
της εφαρμογής της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων, η οποία αντισταθμίζει 
με το παραπάνω τις αυξήσεις εκπομπών που αναμένονται λόγω της αύξησης των ποσοτήτων 
των αποβλήτων9. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις, οι συνολικές εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου από τη διαχείριση αποβλήτων μειώθηκαν από 141 εκατομμύρια τόνους 
ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακος (MtCO2eq) το 1990, σε 97 MtCO2eq το 2003. Το 
μεγαλύτερο μέρος της μείωσης αυτής - 90% - είναι το αποτέλεσμα της μείωσης των 
εκπομπών μεθανίου από χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ αναμένονται περαιτέρω 
σημαντικές μειώσεις τα προσεχή έτη. 
 
Η εφαρμογή της οδηγίας για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων θα αποτελέσει, την 
τρέχουσα δεκαετία, έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης των πολιτικών 
διαχείρισης των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών του 
προσανατολισμού των αποβλήτων προς την ανακύκλωση των υλικών και τη βιολογική 
επεξεργασία10. Ιδιαίτερα σημαντικοί στο πλαίσιο αυτό είναι οι περιορισμοί για την 
υγειονομική ταφή που θεσπίζει η οδηγία, ιδίως όσον αφορά την ελάττωση περιορισμό των 
ποσοτήτων βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων που διοχετεύονται στους χώρους υγειονομικής 
ταφής, καθώς και η απαγόρευση της υγειονομικής ταφής ορισμένων τύπων αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων των υγρών αποβλήτων και ελαστικών. Επιπλέον, τα αυστηρότερα 
περιβαλλοντικά πρότυπα που θεσπίζονται από τις οδηγίες για την υγειονομική ταφή και για 
την αποτέφρωση θα προαγάγουν, σε κάποιος βαθμό, τον προσανατολισμό των αποβλήτων 
προς την ανακύκλωση υλικών. 
 
Έχει επιτευχθεί η βελτίωση της διαχείρισης ορισμένων προβληματικών κατηγοριών 
αποβλήτων, μέσω ειδικών κοινοτικών οδηγιών που διαλαμβάνουν σημαντικά επικίνδυνα 
απόβλητα, όπως είναι τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια11, τα 
πολυχλωροδιφαινύλια/πολυχλωροτριφαινύλια (PCB/PCT)12 και οι ηλεκτρικές στήλες13. Η 
κοινοτική περί αποβλήτων νομοθεσία περιορίζει τη χρήση βαρέων μετάλλων σε αριθμό 
προϊόντων και η τάση αυτή θα ενταθεί, αποβλέποντας σε ποιοτική πρόληψη. Έχουν 
καθοριστεί στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης για ορισμένες στρατηγικές και σύνθετες 
κατηγορίες αποβλήτων, δηλαδή τις συσκευασίες14, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους (ΟΤΚΖ)15 και τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ)16. 

                                                 
 
9 Βλ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΥΠ), 2002: Analysis and comparison of national and 

EU-wide projections of greenhouse gas emissions (Ανάλυση και σύγκριση των εθνικών και σε επίπεδο 
ΕΕ προβλέψεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου), Τοπική Έκθεση 1/2002, Κοπεγχάγη: Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

10 Η βιολογική επεξεργασία περιλαμβάνει τη λιπασματοποίηση, την αναερόβια χώνευση και τη 
μηχανική/βιολογική επεξεργασία. 

11 Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων 
ορυκτελαίων, ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 23. 

12 Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT), ΕΕ L 243 της 24.9.1996, σ. 31. 

13 Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, ΕΕ L 78 της 26.3.1991, σ. 38. 

14 Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για 
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, ΕΕ L 30 της 3.2.1994, σ. 1. 

15 Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34. 
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Οι στόχοι αυτοί είναι αναγκαίοι στις περιπτώσεις όπου η χωριστή αποκομιδή και 
ανακύκλωση δεν είναι επωφελής υπό συνθήκες ελεύθερης αγοράς, είναι όμως επωφελής από 
κοινωνικής πλευράς. Μολονότι γίνεται ευρεία ανταλλαγή απόψεων για την επιλογή των 
στόχων, αφ’ ης στιγμής θεσπιστούν, εξασφαλίζουν τη νομική βεβαιότητα και σταθερότητα 
που είναι αναγκαίες για τη βιομηχανία ανακύκλωσης ώστε η τελευταία να προγραμματίσει τις 
επενδύσεις της γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει ζήτηση για υπηρεσίες ανακύκλωσης. 
 
Επιπλέον, η αρχή της ευθύνης του παραγωγού, η οποία ενσωματώθηκε στην πολιτική της ΕΕ 
για τα απόβλητα ήδη το 1996, εξασφάλισε μια σταθερή πηγή χρηματοδότησης για την 
αντιστάθμιση του κόστους της ανακύκλωσης έναντι της ενεργειακής ανάκτησης και της 
υγειονομικής ταφής. Ενώ η τρέχουσα οδηγία για τις συσκευασίες δεν στηρίζεται στην εν 
λόγω αρχή, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν επιλέξει να την εφαρμόσουν, τουλάχιστον εν 
μέρει, με βάση την ευθύνη του παραγωγού - μολονότι υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως 
στη Δανία και στις Κάτω Χώρες, όπου η χρηματοδότηση προέρχεται κυρίως από τις 
κοινότητες και από τα τέλη και τους φόρους αποβλήτων17. Τόσο η οδηγία για τα οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής, τους όσο και η οδηγία για τα απόβλητα των ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, περιλαμβάνουν μία σαφή συνιστώσα ευθύνης του παραγωγού. 
Επίσης, η ευθύνη του παραγωγού είχε θετικό αντίκτυπο στον τρόπο σχεδιασμού των 
προϊόντων. Επιβαρύνοντας με το κόστος της ανακύκλωσης κυρίως τους παραγωγούς, οι 
τελευταίοι ωθούνται στο να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους διαφορετικά, ούτως ώστε να 
διευκολύνουν την ανακύκλωση και, ως εκ τούτου, να μειώνουν το κόστος της. Εξ ου και 
έχουμε, σήμερα, αυτοκίνητα τα οποία είναι σχεδιασμένα με ενσωματωμένη την προοπτική 
διάλυσής τους και με συσκευασίες οι οποίες είναι λεπτότερες και κατασκευασμένες από έναν 
και όχι δύο ή περισσότερους τύπους πλαστικού. 
 
Τέλος, η ευρεία χρήση χωριστών συστημάτων αποκομιδής συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων των κοινοτικών οδηγιών για ειδικές κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως για τα προϊόντα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους τα οποία, διαφορετικά, θα κατατάσσονταν στην κατηγορία 
των δημοτικών οικιακών απορριμμάτων. 

3.3. Δράσεις των οποίων συμφωνήθηκε η μελλοντική εφαρμογή 

Όπως οι άμεσες δράσεις, ορισμένες οδηγίες που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας περιλαμβάνουν μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή την προσεχή δεκαετία, ούτως 
ώστε να δοθούν τα χρονικά περιθώρια στα ενδιαφερόμενα μέρη και στις δημόσιες αρχές να 
προετοιμαστούν κατάλληλα για τις αναγκαίες αλλαγές. Πολλές από τις αλλαγές αυτές, όταν 
υλοποιηθούν, θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην επεξεργασία των αποβλήτων και στους 
οικονομικούς παράγοντες που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο κατωτέρω πίνακας 
επιχειρεί μία ανασκόπηση της κατάστασης. 
 

Πίνακας 6 – Νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα 
 

                                                                                                                                                         
 
16 Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 

σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – Κοινή Δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το άρθρο 9, ΕΕ L 37 της 
13.2.2003, σ. 24. 

17 Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής COM (2001) 729 τελικό της 7.12.2001, σ. 11: «Πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας». 
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Μία δεκαετία για την αλλαγή
ΌριαΌρια
εκπομπών εκπομπών 
αποτέφρωσηςαποτέφρωσης

ΕπικίνδυνοιΕπικίνδυνοι χώροι χώροι 
υγειονομικής ταφήςυγειονομικής ταφής ΣτόχοιΣτόχοι για τα για τα 

απόβλητα των ειδών απόβλητα των ειδών 
ηλεκτρονικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού + εξοπλισμού + 
οχήματα στο τέλος οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής του κύκλου ζωής 
τουςτους

2004   2005  2006   2007   2008     2009     2010      2015  2012004   2005  2006   2007   2008     2009     2010      2015  20166

ΆδειεςΆδειες για την για την 
ολοκληρωμένη ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσηςτης ρύπανσης

ΣτόχοιΣτόχοι για τη για τη 
συσκευασίασυσκευασία

ΜηΜη επικίνδυνοι επικίνδυνοι 
χώροι χώροι 
υγειονομικής υγειονομικής 
ταφήςταφής

ΤελικοίΤελικοί στόχοι για τα στόχοι για τα 
οχήματα στο τέλος οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τουςτου κύκλου ζωής τους

ΠροσανατολισμόςΠροσανατολισμός
όσον αφορά την όσον αφορά την 
υγειονομική ταφήυγειονομική ταφή

ΤελικόςΤελικός
προσανατολισμός προσανατολισμός 
για την για την 
υγειονομική ταφήυγειονομική ταφή

ΚατεστραμμέναΚατεστραμμένα
πολυχλωροδιφαινύλιαπολυχλωροδιφαινύλια
((PCBPCB))

ΧώροιΧώροι υγειονομικής ταφήςυγειονομικής ταφής ::
-- Απαγόρευση ελαστικώνΑπαγόρευση ελαστικών
-- Κριτήρια αποδοχήςΚριτήρια αποδοχής

2005: 2005: Θεματική στρατηγικήΘεματική στρατηγική

ΠρώτοιΠρώτοι στόχοι στόχοι 
για τις στήλεςγια τις στήλες

 
 

3.4. Θέματα εφαρμογής 

Η σχετική με τα απόβλητα νομοθεσία, όπως εξάλλου και πολυάριθμα νομοθετικά κείμενα 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, πάσχει εδώ και καιρό από ανεπαρκή εφαρμογή, η οποία 
οφείλεται σε σειρά παραγόντων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα απόβλητα είχαν χαμηλή 
προτεραιότητα στο μεγαλύτερο μέρος της ΕΕ και ίσχυε, κατά κάποιο τρόπο, το ρητό «μάτια 
που δεν βλέπονται γρήγορα ξεχνιούνται». Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή είναι 
ανεπαρκής επειδή η ενσωμάτωση (μεταφορά), αν και ορθή, του κοινοτικού δικαίου στις 
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις «επί χάρτου» δεν συνοδεύεται από καμία 
δράση με πραγματικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν οι ελλείψεις εφαρμογής περιλαμβάνουν όντως σοβαρά προβλήματα, όπως 
είναι η απομάκρυνση αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής που τυγχάνουν κακής 
διαχείρισης ή η μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων. Η 
Επιτροπή επικεντρώνει όλες τις προσπάθειες εφαρμογής στα δύο αυτά ζητήματα, δεδομένου 
ότι εγκυμονούν τους μεγαλύτερους δυνατούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου. 
 
Δεν υφίσταται σήμερα ακριβής καταγραφή του συνολικού αριθμού των παράνομων χώρων 
υγειονομικής ταφής (χωματερών) στην ΕΕ, φαίνεται όμως σίγουρο ότι ανέρχονται σε μερικές 
χιλιάδες. Στην έννοια των παράνομων χωματερών περιλαμβάνονται επίσης οι μη 
εγκεκριμένες χωματερές καθώς και εκείνες οι οποίες, αν και εγκεκριμένες, τυγχάνουν πολύ 
αμφιλεγόμενης διαχείρισης και δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται από την ΕΕ και 
από το εθνικό δίκαιο, και, ως εκ τούτου, συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία. 
Η δεύτερη προτεραιότητα εφαρμογής, δηλαδή το ζήτημα της παράνομης μεταφοράς 
αποβλήτων, δημιουργεί ολοένα και περισσότερα προβλήματα, όπως αποκαλύπτουν 
πρόσφατες έρευνες και επιθεωρήσεις και έχει δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις για το 
περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις μεταφορές προς αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες 
πραγματοποιούνται βάσει ψευδών δηλώσεων. 
 

 
 

13



Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να μοιραστούν το έργο της εξασφάλισης της επαρκούς 
εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή έχει προβεί στη λήψη μέτρων για την 
επίλυση των προβλημάτων, συνοδεύοντάς τα, σε ορισμένες περιπτώσεις, με διμερείς 
συζητήσεις με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπως επίσης και με το σύνολο των κρατών 
μελών, όταν πρόκειται για γενικότερα ζητήματα. Τα διαβήματα αυτά συνάδουν με τη γενική 
πολιτική της Επιτροπής, η οποία αποβλέπει στην ταχεία και αποδοτική επίλυση των 
προβλημάτων εφαρμογής, χάρις στις ανταλλαγές με τα κράτη μέλη. Ωστόσο, σε ορισμένες, 
περισσότερο ευαίσθητες, περιπτώσεις, ιδιαίτερα δε στο ζήτημα των χωματερών που 
τυγχάνουν κακής διαχείρισης ή που είναι παράνομες, η Επιτροπή θεώρησε αναγκαία την 
προσφυγή στο Δικαστήριο για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων.  
 
Λαμβάνονται άλλα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιτοπίως, ενώ οι 
σχετικές δράσεις θα συνεχιστούν. Μελέτη η οποία ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2005 
διερευνά το βάθος και την έκταση του προβλήματος των χωματερών καθώς και τα μέτρα 
αντιμετώπισης που ελήφθησαν από τις αρμόδιες αρχές18. Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι 
εξετάζονται τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων. Εξάλλου, 
πραγματοποιήθηκαν πολλές διμερείς συνεδριάσεις με τα κράτη μέλη για να ελεγχθούν τα 
ληφθέντα μέτρα. Όταν τα βήματα προόδου δεν είναι ικανοποιητικά, γίνεται προσφυγή σε 
πλήρη διαδικασία διαβημάτων στη δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις μεταφορές αποβλήτων, οι 
πρόσφατες εκθέσεις IMPEL-TFS19 (Seaport Project, Ιούνιος 2004· Verification Project -1-, 
Νοέμβριος 2004) ανέδειξαν ορισμένες αδυναμίες εφαρμογής. Οι συστάσεις των εν λόγω 
εκθέσεων μελετώνται με σοβαρότητα. 

4. ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ 

Παρά τα βήματα προόδου που πραγματοποιήθηκαν εις ό,τι αφορά τη διαχείριση των 
αποβλήτων, παραμένουν σε εκκρεμότητα τέσσερα ακόμη μείζονα ζητήματα, τα οποία 
απαιτούν την υιοθέτηση νέων πολιτικών. 
 

1. Τα σχετικά με τα απόβλητα νομοθετικά κείμενα που θέσπισε στο παρελθόν η ΕΕ 
ανταποκρίνονταν σε έκδηλα και, ενίοτε, πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως είναι η 
ρύπανση που προκαλείται από τους αποτεφρωτήρες και τις χωματερές - και δεν 
απαιτούσαν παρά μικρή μόνον ενημέρωση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλέον και η ΕΕ 
επιδιώκει τη διαμόρφωση πολιτικών περί αποβλήτων οι οποίες να συμβάλλουν στον 
περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων. Η 
δημιουργία, η επεξεργασία, η ανάκτηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων, 
συνιστούν σύνθετα προβλήματα και είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Παραδείγματος χάριν, 
η ανακύκλωση αποτελεί ελκυστική και δημοφιλή λύση για την επεξεργασία των 
αποβλήτων, πλην όμως δεν αποτελεί, πάντοτε, την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ας 
πάρουμε το παράδειγμα των πλαστικών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα απόβλητα από 
πλαστικά μπορούν να υποστούν τήξη και επεξεργασία προκειμένου να επανεύρουν 
την αρχική τους λειτουργία (όπως οι σωλήνες, οι φιάλες, κλπ.) και πρόκειται για 
εξαιρετικά χρήσιμη ανακύκλωση. Όμως, σε άλλες περιπτώσεις, τα συλλεγόμενα 
πλαστικά αναμειγνύονται ή νοθεύονται και, εάν υποστούν επεξεργασία, θα χάσουν 
κάθε τεχνική χρησιμότητα. Εν προκειμένω, αντικαθιστούν λιγότερο ρυπογόνα υλικά, 
όπως το ξύλο ή το σκυρόδεμα (μπετόν). Στο βαθμό στον οποίο, στις περιπτώσεις 

                                                 
 
18  http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/index.htm 
19 Ομάδα επιθεωρητών των κρατών μελών της ΕΕ, εξειδικευμένων στις μεταφορές αποβλήτων. 
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αυτές, δεν είμαστε σε θέση να αποφύγουμε την παραγωγή καθαρών πλαστικών, το 
περιβαλλοντικό ενδιαφέρον της ανακύκλωσης είναι περιορισμένο. Κατά συνέπεια, οι 
νέες πολιτικές πρέπει να στηρίζονται σε διεξοδικότερη ενημέρωση, η οποία προς το 
παρόν δεν είναι διαθέσιμη.  

 
2. Οι ποσότητες παραγόμενων αποβλήτων αυξάνονται με ρυθμούς ανάλογους των 

ποσοστών οικονομικής ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, η πρόληψη της παραγωγής 
αποβλήτων προσφέρει, δυνατότητες για τον περιορισμό της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος που προκύπτει από τον σημερινό τρόπο χρήσης των πόρων. Είναι 
λοιπόν σαφής η ανάγκη έντασης των προσπαθειών μας για τον περιορισμό της 
αύξησης της δημιουργίας αποβλήτων. Δεδομένου ότι δεν είμαστε σε θέση να 
αντιμετωπίσουμε ταυτοχρόνως όλα τα είδη αποβλήτων, και δεδομένου ότι όλα τα 
απόβλητα δεν ρυπαίνουν στον ίδιο βαθμό, οι πολιτικές πρέπει να ασχοληθούν 
καταρχάς με τα απόβλητα εκείνα των οποίων οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι οι 
βαρύτερες. Πλην όμως, αυτό δεν είναι αυτονόητο για τους υπεύθυνους για τη λήψη 
αποφάσεων πολιτικής. Τα απόβλητα συσκευασιών θεωρούνται ως πολιτική 
προτεραιότητα σχεδόν παγκοσμίως και λαμβάνονται πολυάριθμα μέτρα για τον 
περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους. Ωστόσο, θα επιτυγχάναμε 
περισσότερα εάν ασχολούμασταν και με άλλα απόβλητα που συνεπάγονται την 
εντατική χρήση πόρων. Λόγου χάριν, μελέτες καταδεικνύουν ότι διασπαθίζουμε 
μεγάλες ποσότητες τροφής, ενώ η τροφή διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στις 
περιβαλλοντικές συνέπειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

 
3. Παρόλο που οι ανακυκλούμενες ποσότητες αυξάνονται και ανακτάται ολοένα και 

περισσότερη ενέργεια χάρις στην επεξεργασία των αποβλήτων, παραμένουν μεγάλες 
οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων ή πλούσιων σε ενέργεια υλικών που υφίστανται 
υγειονομική ταφή ή που καίγονται σε εγκαταστάσεις χαμηλής ενεργειακής 
αποδοτικότητας και μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ποσότητες ούτε καν 
μειώνονται. Παραδείγματος χάριν, οι ποσότητες χαρτιού που υφίστανται υγειονομική 
ταφή ή καίγονται δεν έχουν μεταβληθεί στο διάστημα 1990-2002, παρά τη 
σαφέστατη αύξηση των ανακυκλούμενων ποσοτήτων χαρτιού. Την ίδια περίοδο, η 
υγειονομική ταφή πλαστικών αυξήθηκε κατά 22%, παρά το γεγονός ότι και στην 
περίπτωση αυτή αυξήθηκε η ανακύκλωση. Μένει η δυνατότητα βελτίωσης της 
χρήσης των πόρων που περιέχονται στα απόβλητα και, μείωσης κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, των αναγκών σε πρωτογενείς πόρους, των οποίων η απόληψη και χρήση έχουν 
σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον. 

 
4. Η σημερινή πολιτική εις ό,τι αφορά τα απόβλητα στηρίζεται στην ανάγκη ενδελεχών 

ελέγχων, ιδίως για τις μεταφορές αποβλήτων μεταξύ κρατών μελών. Το εν λόγω 
μοντέλο πολιτικής θα συνιστούσε κατάλληλη λύση εάν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι 
ήταν περιορισμένοι στον τομέα της επεξεργασίας των αποβλήτων και στη 
μεταποιητική βιομηχανία και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μικρή. Σήμερα 
όμως, η κατάσταση έχει μεταβληθεί. Όχι μόνον έχουν επιβληθεί, στην ΕΕ, 
αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα σε όλες σχεδόν τις πρακτικές, αλλά υπόκειται 
σε αυτά και η μεταποιητική βιομηχανία. Στις νέες αυτές συνθήκες διαχείρισής 
αποβλήτων, η υπερβολική επιτήρηση της επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να 
έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες και να περιορίσει την ανακύκλωση και την 
αξιοποίηση των αποβλήτων, ακόμη και σε αποδεκτές, από περιβαλλοντικής πλευράς, 
συνθήκες. Πρέπει λοιπόν να επανεξεταστεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις 
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δραστηριότητες που συνδέονται με τα απόβλητα και να θεσπιστούν νέα μοντέλα, 
κατάλληλα για τη βελτίωση των αγορών ανακύκλωσης. 

5. ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η ιστορία των πολιτικών που έχουν υιοθετηθεί στον τομέα των αποβλήτων είναι μακρά και 
γεμάτη επιτυχίες. Σήμερα όμως φθάνουμε σε ένα σταυροδρόμι. Η έμφαση πρέπει πλέον να 
δοθεί αλλού, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι επερχόμενες προκλήσεις. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση 
των αποβλήτων δεν αποτελεί μία «λευκή σελίδα» ή μια απλή στρατηγική «συμπλήρωσης των 
κενών», αλλά μία ευκαιρία καταγραφής της κατάστασης και αναπροσανατολισμού, με 
τελειοποίηση της ακολουθητέας πολιτικής. Έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη μίας εξελικτικής 
διαδικασίας παρά μίας επανάστασης, και πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία 
προσαρμογής της περί αποβλήτων πολιτικής στα νέα γνωστικά στοιχεία και στις τρέχουσες 
περιστάσεις. 
 
Πρέπει, επίσης, να θεωρήσουμε τα απόβλητα ως έναν από τους πόλους του τριγώνου 
πόροι/προϊόντα/απόβλητα, που αποτελεί το πλαίσιο αντιλήψεων που διαπνέουν τη 
στρατηγική. 

5.1. Το τρίγωνο πόροι/προϊόντα/απόβλητα 

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί ένα από τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα των 
οποίων η σημασία αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα εφαρμογής που 
εγκρίθηκε στην παγκόσμια συνδιάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, 
Σεπτέμβριος 2002) στηρίζεται στη Δράση 21 και προτείνει τη θέσπιση νέων μέτρων για την 
«πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την ελαχιστοποίησή τους και τη μεγιστοποίηση 
της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον 
εναλλακτικών υλικών, με τη συμμετοχή των δημοσίων αρχών και όλων των ενδιαφερομένων, 
ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς για το περιβάλλον επιπτώσεις και να 
βελτιωθεί η απόδοση των πόρων»20. 
 
Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
αειφόρο ανάπτυξη επιμένει, επίσης, στην ανάγκη διάρρηξης του δεσμού μεταξύ οικονομικής 
ανάπτυξης, χρήσης των φυσικών πόρων και παραγωγής αποβλήτων21. Σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ (Ιούνιος 2001), «πρέπει να 
αλλάξει η σχέση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης, χρήσης των φυσικών πόρων και παραγωγής 
αποβλήτων. Μία αποδοτική οικονομία πρέπει να συμβαδίζει με την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και μία βιώσιμη παραγωγή αποβλήτων […]»22. 
 

                                                 
 
20 http://www.johannesburgsummit.org/html/documents/summit_docs/2309_planfinal.htm, και ιδίως η 

παράγραφος 21. 
21 Ανακοίνωση COM (2001) 264 τελικό της Επιτροπής της 15.5.2001: «Αειφόρος ανάπτυξη της Ευρώπης 

για ένα καλύτερο κόσμο: Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη». 
22 Βλ. τα συμπεράσματα της Προεδρίας στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: 

http://ue.eu.int/en/Info/eurocouncil/index.htm, και ιδίως την παράγραφο 31. 
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Το θέμα αυτό αναπτύσσεται εκτενέστερα στο 6ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για το 
Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ)23. Το έγγραφο αυτό προβάλλει μια αντίληψη ενσωμάτωσης των 
πολιτικών των σχετικών με τους πόρους, τα προϊόντα και τα απόβλητα . Προβλέπει τη 
θέσπιση επτά θεματικών στρατηγικών, μιας εκ των οποίων για την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων και μιας για την ανακύκλωση των αποβλήτων. Δεδομένου ότι η σχετική με 
τα απόβλητα στρατηγική πρέπει να συνδεθεί στενά με τη στρατηγική για τους πόρους24, οι 
δύο στρατηγικές καταρτίστηκαν και θεσπίστηκαν από κοινού εκ μέρους της Επιτροπής. 
 

Πίνακας 7 – Πόροι, απόβλητα και προϊόντα 
 
 

Πόροι, απόβλητα και 
προϊόντα – ένα και  
μοναδικό σύνολο

66ο ΠΔΠο ΠΔΠ

Θεματική
στρατηγική για την 
πρόληψη και 
ανακύκλωση των 
αποβλήτων

Ολοκληρωμένη
πολιτική προϊόντων

Θεματική
στρατηγική για 

την αειφόρο 
χρήση των 

πόρων

 
 
Στο μέτρο που είναι αδύνατη η χάραξη πολιτικής για την πρόληψη ή ανακύκλωση των 
αποβλήτων, χωρίς να εκτιμηθούν οι μεγάλης κλίμακας επιπτώσεις και η επεξεργασία των 
αποβλήτων σε κάθε δεδομένο πλαίσιο, η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων συναρτά την πρόληψη με την ανακύκλωση και επεκτείνει την 
εμβέλεια της στρατηγικής σε όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την παραγωγή και τη 
διαχείριση αποβλήτων. Επίσης, εξετάζει τα προβλήματα που η παραγωγή και η διαχείριση 
αποβλήτων δημιουργούν στην ευρωπαϊκή κοινωνία, στο ευρύτερο πλαίσιο της εκ μέρους μας 
χρήσεως των πόρων, των οποίων η ποσότητα συνεχώς αυξάνεται. Αφενός, η παραγωγή 
αποβλήτων αποτελεί μία από τις επιπτώσεις του δικού μας μοντέλου χρήσης των πόρων και, 
αφετέρου, τα δημιουργούμενα απόβλητα θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν τους 
πρωτοβάθμιους πόρους και, ως εκ τούτου, συνιστούν ένα - σε μεγάλο βαθμό - αναξιοποίητο 
δυναμικό. 

                                                 
 
23 Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 

2002, για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον, ΕΕ L 242 της 
10.9.2002, σ. 1. 

24 COM(2005) 670 τελικό. 
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5.2. Προκαταρκτική ανακοίνωση: πρώτες προσεγγίσεις και πρώτος κύκλος 
διαβουλεύσεων 

Το πρώτο βήμα που πραγματοποίησε η Επιτροπή υπήρξε η έκδοση, το 2003, ενός εγγράφου 
διαβουλεύσεων με τίτλο «Προς μία θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων»25. Η προκαταρκτική αυτή ανακοίνωση επιχειρεί μία 
αναλυτική ανασκόπηση της κατάστασης και των σημερινών τάσεων και προτείνει προοπτικές 
για τη συνέχεια. Εξάλλου, προβάλλονται παραδείγματα μη αειφόρου ανάπτυξης, και 
επισημαίνονται οι αναγκαίες αλλαγές σε ορισμένους τομείς, εις ό,τι όμως αφορά το μέλλον 
δεν εκφράζονται οριστικές απόψεις. Η ανακοίνωση δρομολογεί έναν διάλογο σε σειρά 
θεμάτων, ιδίως δε σε θέματα τα οποία εθεωρούντο «ταμπού», όπως, π.χ. ο ορισμός των 
αποβλήτων και η ιεράρχησή τους. 
 
Όσον αφορά την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η προκαταρκτική ανακοίνωση 
θέσπισε, για πρώτη φορά, διαβουλεύσεις που θα καταλήξουν στη χάραξη συνολικής 
στρατηγικής, ενώ δρομολόγησε συζήτηση για τους στόχους πρόληψης της παραγωγής 
αποβλήτων και για τα μέσα που είναι αναγκαία για να επιτευχθούν. Προέβλεπε, εξάλλου, 
ενδελεχή συζήτηση, ιδίως στα εξής θέματα: 

• προσδιορισμός των δυνατοτήτων για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων· 
• ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πείρας για τον καθορισμό των δυνατοτήτων 

συμβολής εκ μέρους της ΕΕ· 
• εξέταση του ρόλου που θα μπορούσε να διαδραματίσει η μελλοντική πολιτική σε 

θέματα χημικών ουσιών για την ποιοτική πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων· 
• εξέταση των υποχρεωτικών ή προαιρετικών σχεδίων πρόληψης της παραγωγής 

αποβλήτων και της δυνατής συμβολής τους στην πρόληψη της εν λόγω παραγωγής· 
• αξιολόγηση του δυναμικού πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων της οδηγίας για την 

ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο των αποβλήτων (IPPC). 
 

Η ανακοίνωση απηύθυνε, επίσης, έκκληση για τη διατύπωση σχολίων σχετικών με τους 
τρόπους προαγωγής της ανακύκλωσης, ιδίως όσον αφορά: 

• την ανάπτυξη στόχων ανακύκλωσης επικεντρωμένων στα υλικά οι οποίοι συνδέονται 
με τους στόχους που αφορούν τα προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους· 

• τη χρήση οικονομικών μέσων για τη διόρθωση του κόστους των διαφόρων τρόπων 
διαχείρισης των αποβλήτων. Μεταξύ αυτών θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η 
θέσπιση εμπορεύσιμων πιστοποιητικών, ο συντονισμός των εθνικών φόρων 
υγειονομικής ταφής, η προώθηση συστημάτων πληρωμής συνδεδεμένων με τις 
ποσότητες των απορριπτόμενων υλικών και η υπευθυνοποίηση των παραγωγών εις 
ό,τι αφορά την ανακύκλωση· 

• την εξασφάλιση της ευκολίας και καθαρότητας της ανακύκλωσης. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η εφαρμογή της περί αποβλήτων νομοθεσίας της ΕΕ οδήγησε σε μη 
αναγκαία επιβάρυνση της ανακυκλωτικής βιομηχανίας· τα τέτοιου είδους προβλήματα 
πρέπει να εντοπιστούν και να επιλυθούν. Επιπλέον, οι κοινές προσεγγίσεις όσον 
αφορά την ανακύκλωση πρέπει να ενθαρρύνουν τις ανακυκλωτικές επιχειρήσεις στην 
κατεύθυνση της χρήσης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών. 

 
 
                                                 
 
25 COM(2003) 301 τελικό της 27.5.2003. 
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Η διαφανής αυτή προσέγγιση χρονολογείται 
από την αρχή της νομοθετικής διαδικασίας και 
εγκαινιάστηκε με εξαμηνιαίες διαβουλεύσεις 
σχετικές με την ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2003)301 τελικό, με τίτλο Προς μία 
θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την 
ανακύκλωση των αποβλήτων, αρχής γενομένης 
από το Μάιο του 2003. Στον πίνακα 8 
εμφαίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα. Η 
Επιτροπή δέχθηκε συνολικά 220 απαντήσεις 
από μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων 
κοινοτικών φορέων. Οι περισσότερες από 
αυτές προέρχονταν από επιχειρήσεις, υπήρχαν 
όμως, επίσης, και πολυάριθμες απαντήσεις από 
τοπικές αρχές και ΜΚΟ, καθώς και από κράτη 
μέλη - σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Όλα 
τα ανωτέρω υπάρχουν στον δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής26. Το εγχείρημα αυτό, καθώς και η 
συζήτηση που ακολούθησε, επηρέασαν 
σημαντικά τη χάραξη της τελικής θεματικής 
στρατηγικής. Το τμήμα 6 προτείνει ανάλυση 
των αλλαγών που σημειώθηκαν κατά τη 
διάρκεια των δύο ετών της προπαρασκευής. 

Πίνακας 8 – Κυριότερα θέματα που 
εθίγησαν κατά τις διαβουλεύσεις των 

ενδιαφερομένων μερών στην 
προκαταρκτική ανακοίνωση 

 
Οι περισσότερες συμβολές αποτελούσαν περισσότερο 
αντιδράσεις σε ορισμένα σημεία της προκαταρκτικής 
ανακοίνωσης, παρά προτάσεις υιοθέτησης διαφορετικών 
απόψεων. Κυριότερα θέματα ήταν τα εξής: 

• η ανάγκη απλούστευσης ορισμένων διατάξεων 
και ορισμών στη σχετική με τα απόβλητα 
νομοθεσία· 

• η ανάγκη βελτίωσης των στατιστικών, 
δεδομένων και γνώσεων περί αποβλήτων· 

• η ανάγκη θέσπισης προτύπων ανακύκλωσης 
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τη μεταφορά 
αποβλήτων και ανακυκλωμένων προϊόντων· 

• η συναίνεση για τις δυνατότητες των 
εμπορεύσιμων πιστοποιητικών όσον αφορά την 
πολιτική περί αποβλήτων, σε πλέον 
μακροπρόθεσμη όμως βάση· 

• η ελάχιστη δυνατή συναίνεση για τον τρόπο 
βελτίωσης της πρόληψης της παραγωγής 
αποβλήτων, εκτός από την ανάγκη 
συνεκτίμησης ευρύτερων περιβαλλοντικών 
παραγόντων· 

• η στήριξη μέτρων που αφορούν συγκεκριμένα 
υλικά, προκειμένου να προωθηθεί η 
ανακύκλωση και πάλι σε πλέον 
μακροπρόθεσμη βάση· 

• η σημαντική στήριξη των φόρων υγειονομικής 
ταφής καθώς και των απαγορεύσεων 
υγειονομικής ταφής. 

 
 
 

 
5.3. Περαιτέρω διαβουλεύσεις 

Η στρατηγική χαράχθηκε με τη βοήθεια σημαντικών διαβουλεύσεων και συμβολών των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων μερών. Ο πίνακας 9 παρουσιάζει τις διάφορες φάσεις 
των διαβουλεύσεων. 
 

                                                 
 
26 Τα αποτελέσματα υπάρχουν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:   

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/waste_strat/library?l=/test&vm=detailed&sb=Title.  

 
 

19

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/env/waste_strat/library?l=/test&vm=detailed&sb=Title


 
 

Πίνακας 9 – Κυριότερες δράσεις και εκδηλώσεις της προπαρασκευαστικής περιόδου 
της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και για την 

ανακύκλωση των αποβλήτων 
 
Δημοσίευση της προκαταρκτικής ανακοίνωσης με τίτλο «Προς μία θεματική στρατηγική για την 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση των αποβλήτων» 

Μάιος 2003 

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα της προκαταρκτικής 
ανακοίνωσης 

Μάιος 2003 – 
Νοέμβριος 2003 

Ανεπίσημη ημερίδα στην Λειψία με τους ειδικούς των κρατών μελών που ασχολούνται με θέματα 
σχετικά με την οδηγία - πλαίσιο περί αποβλήτων 

Φεβρουάριος 2004 

Ανοικτή συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών για την έναρξη δομημένης ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ αυτών και των ειδικών 

Φεβρουάριος 2004 

Συνεδρίαση των ειδικών όσον αφορά: την οδηγία-πλαίσιο περί αποβλήτων, την πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων, τα πρότυπα ανακύκλωσης 

Απρίλιος 2004 

Ανεπίσημη συνάντηση με τους ειδικούς των κρατών μελών που ασχολούνται με θέματα σχετικά 
με την πρόληψη και την ανακύκλωση 

Απρίλιος 2004 

Ανεπίσημο Συμβούλιο «Περιβάλλον» στο Waterford: παρουσίαση του εγγράφου αναφοράς 
σχετικά με τις θεματικές στρατηγικές για τους πόρους και τα απόβλητα. 

Μάιος 2004 

Ανεπίσημη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης των Αποβλήτων και της ομάδας 
ειδικών IPPC σχετικά με τα πρότυπα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και την 
παράταση της οδηγίας IPPC 

Μάιος 2004 

Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά τη 
θεματική στρατηγική 

Ιούνιος 2004 – 
Νοέμβριος 2004 

Διαβουλεύσεις των κρατών μελών σχετικά με την οδηγία όσον αφορά τα χρησιμοποιημένα 
ορυκτέλαια  

Αύγουστος 2004 – 
Σεπτέμβριος 2004 

Συνεδριάσεις ειδικών σχετικά με την έννοια του κύκλου ζωής και την πολιτική σε θέματα 
ανακύκλωσης 

Σεπτέμβριος 2004 

Διαβουλεύσεις των κρατών μελών σχετικά με την οδηγία όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα Σεπτέμβριος 2004 
Ανοικτή συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η δομημένη 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ αυτών και των ειδικών 

Νοέμβριος 2004 

Διαβουλεύσεις των κρατών μελών σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας - πλαισίου περί 
αποβλήτων 

Δεκέμβριος 2004 – 
Ιανουάριος 2005 

Διαβουλεύσεις των ενδιαφερομένων μερών όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τα επικίνδυνα 
απόβλητα και την οδηγία σχετικά με τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια 

Ιανουάριος 2005 – 
Μάρτιος 2005 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης των Αποβλήτων με θέμα την αναθεώρηση της οδηγίας – 
πλαισίου περί αποβλήτων 

Μάρτιος 2005 

Συνεδρίαση των ενδιαφερομένων μερών με θέμα την αναθεώρηση της οδηγίας –πλαισίου περί 
αποβλήτων 

Μάρτιος 2005 

Μία πιο εξειδικευμένη δημόσια συζήτηση ακολούθησε τις διαβουλεύσεις για την 
προκαταρκτική ανακοίνωση που περιγράφεται στο προηγούμενο τμήμα, προκειμένου να 
προπαρασκευαστεί η ενδελεχής μελέτη επιπτώσεων. Οι ερωτήσεις είχαν ως στόχο να θέσουν 
στη διάθεση των ενδιαφερομένων μερών συγκεκριμένα δεδομένα και παραδείγματα των 
περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των διαφόρων πολιτικών 
δυνητικών λύσεων όσον αφορά τη στρατηγική θεματική. Μολονότι οι διαβουλεύσεις δεν 
είχαν ακόμη ως αποτέλεσμα σημαντικές αποκαλύψεις σχετικά με τις διάφορες πολιτικές 
επιλογές επί θεμάτων αποβλήτων, επέτρεψαν τον εντοπισμό ορισμένων ακριβών ενδείξεων 
σχετικών με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις μιας δυνητικής δράσης ή αδράνειας σε σειρά τομέων. 
 
Τη φορά αυτή, η Επιτροπή έγινε αποδέκτης 80 απαντήσεων οι οποίες, με όλα τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης, υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:  
 http://europa.eu.int/comm/environment/waste/strategy.htm. 
 

5.4. Έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων 

Είθισται η εκ μέρους της Επιτροπής σύνταξη έκθεσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της διαδικασίας χάραξης των πολιτικών και στην οποία περιλαμβάνεται η εκτίμηση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των εν λόγω πολιτικών και των 
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νομοθετικών προτάσεων. Η εκτίμηση αυτή βρίσκεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής: Εκτίμηση των επιπτώσεων της θεματικής στρατηγικής όσον αφορά την 
πρόληψη και ανακύκλωση των αποβλήτων. 
 
Από την εκτίμηση αυτή προέκυψε σειρά προτιμητέων επιλογών που θα αυξήσουν τόσο την 
περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, όσο και την - από πλευράς κόστους - αποδοτικότητα 
της κοινοτικής πολιτικής για τα απόβλητα. Αυτές αποτελούν τις συνιστώσες της στρατηγικής. 
Η έκθεση βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής27. 

6. ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών κατάρτισης της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη 
της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση των αποβλήτων, τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
οι θεσμικοί φορείς της ΕΕ είχαν έναν διεξοδικό παραγωγικό διάλογο. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
ορισμένες από τις αρχικά παρούσες στην προκαταρκτική ανακοίνωση ιδέες 
εγκαταλείφθηκαν, τροποποιήθηκαν ή αναβλήθηκαν για μία καταλληλότερη στιγμή, ενώ 
αντιθέτως, άλλες υιοθετήθηκαν. Διεξήχθησαν περαιτέρω αναλύσεις και έρευνες σε σειρά 
τομέων, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που εγέρθηκαν κατά τη διάρκεια του 
διαλόγου και των διαβουλεύσεων. Ακολουθούν ορισμένα από τα κυριότερα σημεία που 
θεωρούνται, σήμερα, μη πρόσφορα για δράση ή ως απαιτούντα εκτενέστερες έρευνες που 
εξετάζονται στη συνέχεια. 
 

Πίνακας 10 – Μία κοινωνία της ανακύκλωσης 
 

Υπερβολική
υιοθέτηση της 

υγειονομικής ταφής (60%)

Ανάκτηση 
ενέργειας

Συσκευασία, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, …

Ανακύκλωση
χαρτί, πλαστικά, μέταλλα….

Ανάκτηση
ενέργειας

Υγειονομική
ταφή

Από μεγάλες Σε μικρές
ποσότητες, αποβλήτων και      ποσότητες αποβλήτων
περιορισμένη ανακύκλωση      και εκτεταμένη ανακύκλωση

Συσκευασία, απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους, …

 
 
Στη βάση της στρατηγικής: οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής 
 

                                                 
 
27 http://ec.europa.eu/environment/waste/strategy.htm 
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Δύο είναι οι κύριες αρχές που συνιστούν τη βάση της θεματικής στρατηγικής για την 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την ανακύκλωση τους. 
 
1. Η ακολουθητέα πολιτική σε θέματα αποβλήτων πρέπει να συνεκτιμά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με τη χρήση των πόρων. Η πολιτική σε 
θέματα αποβλήτων πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική σε θέματα πόρων και γνωρίζουμε 
ότι το κυριότερο πρόβλημα που τίθεται από τη διαχείριση των πόρων δεν έγκειται στην 
έλλειψή τους αλλά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση τους. 
 
2. Η πολιτική σε θέματα αποβλήτων πρέπει να υιοθετεί προσέγγιση στηριγμένη στον 
κύκλο ζωής. Εκ παραλλήλου, η πολιτική σε θέματα αποβλήτων πρέπει να συνάδει με την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων (ΟΠΠ-ΙΡΡ). Η ΟΠΠ-ΙΡΡ έχει ως στόχο των περιορισμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, ακολουθώντας, ει δυνατόν, αγοροκεντρική προσέγγιση. Η ΟΠΠ-ΙΡΡ αποβλέπει στην 
ολοκλήρωση των πολλαπλών πολιτικών και μέσων που επηρεάζουν τα προϊόντα κατά τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αρχίζοντας από τα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και τις 
εκτιμήσεις του κύκλου ζωής, μέχρι τους μηχανισμούς υπευθυνοποίησης του παραγωγού, 
περνώντας από τον τομέα των δημόσιων προμηθειών και των ενημερωτικών εκστρατειών, 
προκειμένου να προαχθεί μια ισχυρότερη διείσδυση της αγοράς από οικολογικότερα 
προϊόντα. Ο στόχος αυτός απαιτεί προσπάθειες εκ μέρους των παραγωγών, των καταναλωτών 
και της κυβέρνησης. Τα μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων ή προαγωγής της 
ανακύκλωσης των αποβλήτων δεν πρέπει να προκαλούν παρενέργειες σε άλλη φάση του 
κύκλου ζωής. 
 

 

Πίνακας 11 – Περιπτωσιολογική μελέτη που αφορά τις αντιλήψεις περί 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων: πώς θα βελτιωθεί η διαχείριση των βιολογικών 

αποβλήτων; 
 
Το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον προβλέπει οδηγία για τη διαχείριση των βιολογικών 
αποβλήτων, προκειμένου να προαχθεί και να κωδικοποιηθεί η προσφυγή στη λιπασματοποίηση και στα 
βιολογικά απόβλητα. Ωστόσο, από προσεκτική ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εις ό,τι αφορά τα 
βιολογικά απόβλητα, προέκυψε ότι η λήψη νομικών μέτρων του τύπου αυτού θα ήταν δυσανάλογη σε σχέση 
με τα δυνητικά οφέλη. Ακόμη και εάν λάβουμε ως δεδομένα τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα 
λιπασματοποίησης, αυτή δεν θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών της ΕΕ. 
Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογείται υποχρέωση επιλεκτικής συλλογής. Εντούτοις, η ενθάρρυνση της 
λιπασματοποίησης παραμένει θετικό μέτρο και, επιπλέον, λιγότερο δαπανηρό. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο η θεματική στρατηγική προτείνει την κατάρτιση προτύπων, ιδιαίτερα δε τον καθορισμό του σημείου 
στο οποίο το λίπασμα παύει να είναι απόβλητο και, επίσης, την υπαγωγή στην οδηγία IPPC των μονάδων 
λιπασματοποίησης. Τα μέτρα αυτά θα βελτιώσουν την αγορά λιπασμάτων και θα περιορίσουν τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οφείλονται στην κακή διαχείριση των μονάδων λιπασματοποίησης και στα 
λιπάσματα χαμηλής ποιότητας. 

 

6.1. Η πολιτική σε θέματα αποβλήτων θα συμβάλει στον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση των πόρων 

Η σχέση μεταξύ αποβλήτων, πόρων και ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων (ΟΠΠ-ΙΡΡ) 
πρέπει να ξεπεράσει το καθαρά θεωρητικό στάδιο. Η πολιτική επί θεμάτων αποβλήτων 
πρέπει να προάγει την υλοποίηση των θεωρητικών αντιλήψεων όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τον κύκλο ζωής. Η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και 
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οι πολιτικές ανακύκλωσης μπορούν να περιορίσουν τρεις διαφορετικούς τύπους 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
 
• τις επιπτώσεις που οφείλονται στην απόληψη των πρωτογενών πρώτων υλών. Λόγου 

χάριν, η ανακύκλωση των μετάλλων αποτρέπει την παραγωγή επικίνδυνων 
παραπροϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία των μεταλλευμάτων και η μείωση 
της ποσότητας ορυκτών αποβλήτων έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των εκπομπών 
CO2 και την εξοικονόμηση ενέργειας· 

• τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα ή τη χρήση ενέργειας που συνεπάγεται η μεταποίηση 
πρωτογενών πρώτων υλών κατά τις διαδικασίες παραγωγής· 

• οι εκπομπές που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις διάθεσης των αποβλήτων, όπως, 
λόγου χάριν, τις εκπομπές μεθανίου που προέρχονται από τους χώρους υγειονομικής 
ταφής. 

Η πολιτική πρόληψης των αποβλήτων και τα μέτρα ανακύκλωσης πρέπει να έχουν απτά 
αποτελέσματα και να περιορίζουν τις επιπτώσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής των πόρων. Οι πολιτικές αποφάσεις είναι εξαιρετικά αναγκαίες προκειμένου να 
ιεραρχηθούν οι επιπτώσεις και η προτεραιότητα των περιβαλλοντικών δράσεων, βάσει μιας 
στρατηγικής προσέγγισης του θέματος της διαχείρισης των πόρων. Η νέα βάση γνωστικών 
δεδομένων, η οποία αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις αρχές της σχετικής με τους πόρους 
στρατηγικής, θα συμβάλει στον προσδιορισμό των κυριότερων επιπτώσεων, τις οποίες η 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και η ανακύκλωση μπορούν να περιορίσουν. 
 
Πρέπει να εκτιμηθεί, με βάση μία προσέγγιση στηριγμένη στον κύκλο ζωής, σε ποιο βαθμό η 
νέα πολιτική επί θεμάτων αποβλήτων θα επηρεάσει τις επιπτώσεις αυτές. Είναι προφανές, 
λόγου χάριν, ότι τα ανακυκλωμένα υλικά πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο 
ορθολογικό. Πλην όμως, εάν η χρήση των πλαστικών υλικών που απετέλεσαν το αντικείμενο 
επιλεκτικής συλλογής, αντί των «παρθένων» πλαστικών υλικών, ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα κάποιες βελτιώσεις του περιβάλλοντος, η χρήση των ιδίων υλικών για την 
αντικατάσταση του σκυροδέματος (μπετόν) σε κτίρια ή σε παγκάκια του πάρκου, πιθανόν να 
στερείται ενδιαφέροντος. 
 
Η προσέγγιση που στηρίζεται στον κύκλο ζωής και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελεί 
καίριο στοιχείο των τροποποιήσεων της οδηγίας - πλαισίου περί αποβλήτων, στην πρόταση 
αναθεώρησης που συνιστά τμήμα του προγράμματος της θεματικής στρατηγικής. Όχι μόνον 
η προσέγγιση αυτή ενσωματώθηκε στο στόχο της οδηγίας, αλλά και εντάσσεται σε ορισμένα 
από τα κυριότερα τμήματά της, ιδίως εις ό,τι αφορά την κατάρτιση των σχεδίων διαχείρισης 
των αποβλήτων και τις νέες διατάξεις για την παραγωγή της δημιουργίας τους. 
 

6.2. Οικονομικά μέσα 

Η προκαταρκτική ανακοίνωση υπογράμμισε το γεγονός ότι τα οικονομικά εργαλεία μπορούν 
να είναι πολύ αποτελεσματικά στο πλαίσιο της περί αποβλήτων πολιτικής, ιδίως για την 
προαγωγή της ανακύκλωσης και της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Παραδείγματος 
χάριν, η επιβολή φόρου υγειονομικής ταφής, συντονισμένου σε επίπεδο ΕΕ, θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο ενθάρρυνσης της μείωσης των 
ποσοτήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής, πλην όμως θα έπρεπε να 
ρυθμιστούν τα νομικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση του. Λόγω της ομοφωνίας που 
απαιτείται για τα φορολογικά ζητήματα, σύμφωνα με τη Συνθήκη ΕΚ, μία δράση του τύπου 
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αυτού έχει λίγες πιθανότητες να τελεσφορήσει. Αναγνωρίζοντας μεν το τελευταίο αυτό 
γεγονός, η Επιτροπή εξακολουθεί να θεωρεί ότι, παρόλα αυτά, θα αποτελούσε το 
αποτελεσματικότερο μέσο επίτευξης ορισμένων στόχων. 
 
Επίσης, η προκαταρκτική ανακοίνωση έθετε επί τάπητος το ζήτημα των εμπορεύσιμων 
αδειών, πλην όμως στις απαντήσεις κατά τις διαβουλεύσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη 
εξέφρασαν συναινετικά την άποψη ότι μία τέτοια ρύθμιση θα ήταν υπερβολικά περίπλοκη σε 
επίπεδο ΕΕ και ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς. Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη έκριναν ότι 
πρέπει να αναλυθούν τα αποτελέσματα του κοινοτικού συστήματος ανταλλαγής δικαιωμάτων 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προτού επιχειρηθεί οιαδήποτε εκτίμηση της βιωσιμότητας 
μιας τέτοιας προσέγγισης στον τομέα των αποβλήτων. 
 

6.3. Περαιτέρω απαγορεύσεις στην υγειονομική ταφή 

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν ευρέως κατά τις διαβουλεύσεις των ενδιαφερομένων 
μερών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο απαγόρευσης 
της υγειονομικής ταφής συμπληρωματικών κατηγοριών αποβλήτων. Δύο είναι οι παράγοντες 
οι οποίοι επηρέασαν καθοριστικά την απόφαση της Επιτροπής να μη διατηρήσει τη 
δυνατότητα αυτή στη δέσμη θεματικής στρατηγικής. Κατά πρώτον, η σχετική με την 
υγειονομική ταφή οδηγία περιλαμβάνει, ήδη, ορισμένες σχετικές απαγορεύσεις, ιδίως για τα 
ελαστικά των αυτοκινήτων και τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, οι οποίες θα αρχίσουν να 
ισχύουν τα προσεχή έτη. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να έχουν σημαντικά αποτελέσματα, και, 
ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αξιολογηθούν, προτού επεκταθούν οι απαγορεύσεις σε 
περαιτέρω κατηγορίες αποβλήτων. 
 
Κατά δεύτερον, η απόρριψη σε χώρους υγειονομικής ταφής παραμένει η πρώτη επιλογή 
διαχείρισης των αποβλήτων σε ορισμένα κράτη μέλη, τόσο μεταξύ των νέων, όσο και μεταξύ 
των παλιών. Σίγουρα, η κατάσταση εξελίσσεται, είναι ωστόσο σημαντικό να είναι οι ρυθμοί 
εξέλιξης ομαλοί και σταδιακοί, ούτως ώστε να περιορίζονται οι βραχυπρόθεσμες αρνητικές 
επιπτώσεις. Η ρεαλιστική εκτίμηση της κατάστασης δείχνει σαφώς ότι η σταδιακή εξάλειψη 
των χώρων υγειονομικής ταφής, ακόμη και για απόβλητα των οποίων θα ήταν προτιμότερη η 
επεξεργασία από άλλους τύπους εγκαταστάσεων, δεν είναι δυνατή από τη μία μέρα στην 
άλλη. Ωστόσο, όπως προβλέπει η ανακοίνωση για τη θεματική στρατηγική, σε περίπτωση 
που τα μέτρα περιορισμού της υγειονομικής ταφής αποδειχθούν ανεπαρκή, η δυνατότητα 
αυτή θα επανεξεταστεί.  
 

6.4. Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 

Από την προκαταρκτική ανακοίνωση προκύπτει ότι η ποσότητα των παραγόμενων 
αποβλήτων εξαρτάται από πολυάριθμους και σύνθετους παράγοντες. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας, η δημογραφική εξέλιξη, οι 
τεχνολογικές καινοτομίες, ο τρόπος ζωής και, γενικότερα, οι τρόποι παραγωγής και 
κατανάλωσης28. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι στόχοι πρόληψης της παραγωγής 
αποβλήτων δεν επιτυγχάνονται όταν εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις πολιτικές στους 
τομείς των αποβλήτων και των πόρων, όπως έχει συμβεί σε ορισμένες περιπτώσεις. 
 

                                                 
 
28 Βλέπε π.χ., ΟΟΣΑ, 2002: Household Energy & Water Consumption and Waste Generation: Trends, 

Environmental Impacts and Policy Responses, ENV/EPOC/WPNEP(2001)25, Παρίσι: Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, σελίδες 62-67. 
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Εξάλλου, παραμένει αμφισβητήσιμο κατά πόσον το βάρος και ο όγκος αποτελούν, πάντοτε, 
τους καταλληλότερους δείκτες της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που συνιστούν τα 
απόβλητα. Στην πράξη, η σχέση μεταξύ της παραγωγής αποβλήτων και των επιπτώσεών τους 
στο περιβάλλον είναι περισσότερο σύνθετη, στο βαθμό που η εξέλιξη των μοντέλων 
παραγωγής αποβλήτων επενεργεί, γενικά, όχι μόνο στην ποσότητα, αλλά και στον τύπο των 
παραγόμενων αποβλήτων. Η εξέλιξη αυτή μπορεί, επίσης, να επιδράσει στις επιπτώσεις του 
προϊόντος σε άλλα στάδια του οικείου κύκλου ζωής. Αυτό ισχύει ιδίως όταν ο σχεδιασμός 
του προϊόντος έχει τροποποιηθεί. Λόγου χάριν, η στροφή προς ελαφρότερες συσκευασίες δεν 
περιορίζει, κατ’ ανάγκην, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών, είτε πρόκειται 
για το τέλος είτε για το σύνολο του κύκλου ζωής τους.  
 
Ωστόσο, οι στόχοι που στηρίζονται στο βάρος είναι οι μόνες που αναδείχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της περιόδου διαβουλεύσεων που ακολούθησε την προκαταρκτική ανακοίνωση. Η 
στατιστική εικόνα παραμένει η ίδια, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για 
τις τάσεις στην παραγωγή αποβλήτων πριν από το 2008. Αυτό σημαίνει ότι ο καθορισμός 
στόχων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων πριν βελτιωθούν τα στοιχεία, θα είχε ως 
αναπόφευκτο αποτέλεσμα κάποιες ασάφειες.  
 
Εξάλλου, από τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και από τις συνεδριάσεις των 
ειδικών στα της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, προκύπτει ότι η διαχείρισή της είναι 
καλύτερη σε εθνική, περιφερειακή ή και τοπική ακόμη κλίμακα. Με τα δεδομένα αυτά, 
δικαιούμαστε να αναρωτηθούμε για τη σκοπιμότητα θέσπισης δεσμευτικών στόχων σε 
κλίμακα ΕΕ. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ΕΕ δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα 
της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και ότι αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει ελλείψει 
καταλύτη που θα προωθούσε την αποδοτικότητα των ενεργειών και τη διενέργεια καλύτερων 
αναλύσεων εις ό,τι αφορά την πρόληψη παραγωγής.  
 
Μία δράση σε επίπεδο ΕΕ θα επέτρεπε την κάλυψη του φάσματος πληρότητας της πρόληψης 
της παραγωγής αποβλήτων. Προκειμένου να βελτιωθεί η δομή των εργασιών πρόληψης της 
παραγωγής αποβλήτων και να βελτιωθεί η δράση στις ζώνες που προσφέρουν τα μεγαλύτερα 
δυνατά οφέλη, θα ήταν ευπρόσδεκτη μία κοινοτική πρωτοβουλία ενθάρρυνσης της 
ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών ή των βιομηχανικών 
κλάδων που έχουν πραγματοποιήσει τις σημαντικότερες προόδους και αυτών με τις 
μικρότερες. Κατά τον ίδιο τρόπο, η ΕΕ θα μπορούσε, ενδεχομένως, να διαδραματίσει 
χρήσιμο ρόλο, προάγοντας τη βελτίωση της ποιότητας των αναλύσεων των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που διενεργούνται πριν από κάθε απόφαση που αφορά δράσεις ή προγράμματα 
πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, ή, απλώς, αντιδρώντας στην αδράνεια που 
χαρακτηρίζει τον τομέα.  
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η ΕΕ, αποφάσισε να υιοθετήσει μία συνολική κοινοτική 
προσέγγιση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. Τα κράτη μέλη καλούνται λοιπόν να 
καταρτίσουν προγράμματα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, στηριγμένα στις βέλτιστες 
πρακτικές και να λάβουν μέτρα στηριζόμενα στον κύκλο ζωής. Τα προγράμματα αυτά πρέπει 
να εξεταστούν και να αποτελέσουν το αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων, με την ίδια 
διαφάνεια που χαρακτήριζε και την κατάρτισή τους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της εφαρμογής της πρόληψης, αντί της αποσπασματικής 
προσέγγισης που υιοθετούν μέχρι στιγμής πολλά κράτη μέλη. 
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6.5. Η προαγωγή της ανακύκλωσης και ανάκτησης 

6.5.1. Η ιεράρχηση των αποβλήτων 

Η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων δεν καταργεί 
την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η τελευταία παραμένει το ιδεώδες εργαλείο καθορισμού των 
πλέον επωφελών για το περιβάλλον διαχειριστικών εργασιών. Εξάλλου, μπορεί να 
διαδραματίσει το ρόλο του πόλου αναφοράς σε περίπτωση που η επιστημονική ανάλυση είναι 
αδύνατη ή δυσανάλογη. Ωστόσο, με την ανάπτυξη των γνώσεων σχετικά με τα απόβλητα, οι 
αναλύσεις του κύκλου ζωής και τα άλλα ερευνητικά εργαλεία επιτρέπουν την ολοένα και 
πληρέστερη αξιολόγηση των προσφερόμενων επιλογών πολιτικής. Με άλλα λόγια, είναι 
πλέον δυνατό να διενεργούνται αναλύσεις και αξιολογήσεις προκειμένου να αποφασιστεί αν 
θα ευνοηθεί μια δεδομένη επεξεργασία ή να αφεθούν να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της 
αγοράς. 
 
Λόχου χάριν, εάν φαίνεται αυτονόητο ότι η καύση ενός υλικού για την ανάκτηση της 
ενέργειας συμφέρει από περιβαλλοντικής πλευράς σε σύγκριση με την ανακύκλωσή του, θα 
πρέπει να επιλεγεί αυτή η δυνατότητα. Για να δοθεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, η 
εκτίμηση των επιπτώσεων της θεματικής στρατηγικής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εάν τα 
πλαστικά απόβλητα είναι καθαρά και έχουν υποστεί διαλογή, η ανακύκλωση είναι η 
αποδοτικότερη επεξεργασία, ενώ εάν είναι αναμεμειγμένα, είναι προτιμότερη η καύση τους, 
ούτως ώστε να ανακτηθεί το ενεργειακό δυναμικό τους. Εάν, μεταξύ δύο επιλογών, η 
διαφορά από πλευράς περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι αμελητέα, θα πρέπει, καταρχήν, να 
παρέχεται, η δυνατότητα στην αγορά να επιλέγει την πλέον ενδιαφέρουσα επιλογή. Σχετικό 
παράδειγμα υπάρχει στην κατωτέρω περιπτωσιολογική μελέτη με θέμα τα χρησιμοποιούμενα 
ορυκτέλαια. 

 
 
 
Μολονότι η θεματική στρατηγική δεν 
προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα 
οποία στοχεύουν πρωτίστως στην 
προαγωγή της ανακύκλωσης, αυτό 
δεν σημαίνει ότι τέτοιου είδους μέτρα 
δεν θα είναι εκ νέου αναγκαία στο 
μέλλον. Εξάλλου, είναι σαφές ότι η 
πρόσβαση των ανακυκλωμένων 
προϊόντων στην αγορά πρέπει να 
βελτιωθεί και αποδίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή στο σημείο αυτό στο τμήμα 
6.7. 
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Πίνακας 12 – Ανασκόπηση των βέλτιστων 
δυνατοτήτων διαχείρισης των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 

 
Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν κατορθώσει να υλοποιήσουν 
την προτεραιότητα που παρέχεται, από την οδηγία για τα 
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, στην αναγέννηση 
(καθαρισμός των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν), γεγονός που 
συνιστά αιτία κίνησης μεγάλου αριθμού διαδικασιών επί 
παραβάσει). Ωστόσο, από πρόσφατες μελέτες προκύπτει ότι 
η αναγέννηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και η 
χρήση τους ως καυσίμου, έχουν περίπου τις ίδιες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 
 
Η παύση της θεώρησης της αναγέννησης ως στόχου 
προτεραιότητας θα επιτρέψει στις διάφορες τεχνολογίες, 
όπως, λόγου χάριν, στην καύση για την ανάκτηση ενέργειας, 
να ανταγωνιστεί την πρώτη στην αγορά, χωρίς να χάσει 
οποιοδήποτε από τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Στην 
περίπτωση των κρατών μελών στα οποία η συνέχιση της 
αναγέννησης των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων έχει 
ακόμη κάποιο νόημα, αυτή είναι δυνατή μέσω των εθνικών 
περιβαλλοντικών πολιτικών. Η εγκατάλειψη της 
προτεραιότητας αυτής θα επιτρέψει, επίσης, την εκ νέου 
επικέντρωση της προσοχής στα ποσοστά συλλογής των 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Το σημείο αυτό είναι 
εξαιρετικά σημαντικό, στο βαθμό στον οποίο το ποσοστό 
των συλλεγόμενων χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων είναι 
ακόμη εξαιρετικά μικρό σε πολλά κράτη μέλη, και αυτό 
παρά το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη απόρριψη 
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ενδέχεται να έχει 
βαρύτατες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 



6.5.2. Υλικό ή προϊόν; 

Η προκαταρκτική ανακοίνωση, στην εκ μέρους της ανάλυση του μέλλοντος της 
ανακύκλωσης, προβάλλει την προαγωγή της ανακύκλωσης όχι μέσω του προϊόντος αλλά 
μέσω του υλικού, συνεκτιμώντας τα υλικά τα οποία ούτε ανακυκλώνονται, ούτε υφίστανται 
ενεργειακή ανάκτηση, παρά τα προφανή οφέλη για το περιβάλλον. 
 
Η αντίληψη αυτή προσέλκυσε τη γενική προσοχή και προκάλεσε πολυάριθμες συζητήσεις 
κατά τις διαβουλεύσεις των ενδιαφερομένων μερών. Η άποψη σύμφωνα με την οποία ήταν 
υπερβολικά πρόωρο να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των πλέον πρόσφατων οδηγιών των 
σχετικών με τη στηριγμένη στο προϊόν ανακύκλωση, στα απόβλητα του ηλεκτρικού 
εξοπλισμού και των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, επικράτησε σαφώς. Δεν 
ήταν επομένως δυνατό να καθοριστεί εάν η υλοποίηση μιας συμπληρωματικής δράσης, 
στηριγμένης στα υλικά, ήταν αναγκαία ή όχι. Εξάλλου, η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση των 
στηριγμένων στα υλικά και των στηριγμένων στο προϊόν μέτρων, καθώς και ο κίνδυνος 
διπλής επιβάρυνσης ορισμένων βιομηχανιών, αποτελούσαν πηγές ανησυχίας. 
 
Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης, δηλαδή πρόσφατων και φιλόδοξων μέτρων 
προαγωγής της ανακύκλωσης, όπως είναι οι οδηγίες για τα απόβλητα του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (και των κύριων διατάξεων 
που προβλέπεται να αρχίσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της επερχόμενης δεκαετίας 
(βλέπε 3.3), δεν κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη στη θεματική στρατηγική περαιτέρω ειδικών 
μέτρων προαγωγής της ανακύκλωσης, διαφορετικών από αυτά που αποβλέπουν στη 
βελτίωση της αγοράς της ανακύκλωσης. 
 
Όπως προβλέπεται στην προκαταρκτική ανακοίνωση, εάν, εντός πενταετίας, η αγορά και τα 
υφιστάμενα μέτρα δεν επιτρέπουν την πλήρη αξιοποίηση της ανακύκλωσης, θα τεθούν σε 
εφαρμογή άλλα μέτρα στηριγμένα στα υλικά. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι ο εν 
λόγω τύπος δράσεως δεν θα βασιζόταν, κατ’ ανάγκην, στην αρχή της ευθύνης του 
παραγωγού. Υπάρχουν πολλά άλλα μέσα βελτίωσης της οικονομίας της ανακύκλωσης 
συγκεκριμένου υλικού, και θα διενεργείτο μία ευρεία αξιολόγησή τους ούτως ώστε να 
επιλεγεί το καταλληλότερο. 
 

6.6. Απλούστευση: ιδεώδεις συνθήκες για τη βελτίωση της εφαρμογής 

6.6.1. Εξορθολογισμός της νομοθεσίας που διέπει τα απόβλητα 

Κατά τη διάρκεια της τριακονταετίας που ακολούθησε τη θέσπιση των πρώτων ευρωπαϊκών 
νομοθετικών κειμένων για τα απόβλητα, ορισμένες διατάξεις αποδείχθηκαν περιττές, όπως 
εξάλλου ήταν αναπόφευκτο. Παράλληλα με άλλες, σημαντικότερες αναθεωρήσεις, 
στηριγμένες στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα (όπως, π.χ. η κατάργηση της προτεραιότητας 
όσον αφορά την αναγέννηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων), είναι αναγκαία κάποια 
κωδικοποίηση των κειμένων. Προς το σκοπό αυτό, η στρατηγική προβλέπει την ενσωμάτωση 
της περί επικινδύνων αποβλήτων οδηγίας στην οδηγία - πλαίσιο για τα απόβλητα, καθώς και 
τη διατήρηση των σημαντικών διατάξεων της τελευταίας. Επίσης, η στρατηγική προβλέπει το 
ίδιο για τις οδηγίες τις σχετικές με το διοξείδιο του τιτανίου. Στον πίνακα 12 κατωτέρω 
απεικονίζεται σχηματικά το σύνολο της διαδικασίας απλούστευσης. 
 

Πίνακας 13 – Μεταβολές της ρυθμιστικής δομής 
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Στρατηγική για την πρόληψη της 
παραγωγής των αποβλήτων και την 

ανακύκλωσή τους 
COM(2005)… 

Οδηγία πλαίσιο περί των 
(στερεών) αποβλήτων 

 (Οδηγία 75/442/ΕΟΚ 
Περιορισμένες τροποποιήσεις στη 

στρατηγική 

Νομοθεσία πλαίσιο 

 

6.6.2. Ορισμός των αποβλήτων 

 
Στην προκαταρκτική ανακοίνωση, η Επιτροπή υπενθύμιζε ότι υπήρξε κριτική στον ορισμό 
των αποβλήτων και καλούσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε εισηγήσεις ή να 
εξηγήσουν πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που τους έθετε ο εν λόγω ορισμός. Από τις 
αντιδράσεις που ακολούθησαν τις εν λόγω διαβουλεύσεις, προέκυψε ότι υπάρχει ευρεία 
συναίνεση για τη μη ριζική αλλαγή του ορισμού των αποβλήτων. Ένας από τους λόγους 
συνίστατο στην εκ πρώτης όψεως απουσία καλύτερης εναλλακτικής επιλογής· από την άλλη 
πλευρά, η αλλαγή θα προσέδιδε ένα χαρακτήρα αβεβαιότητας σε είκοσι ετών νομολογία του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετική με την εφαρμογή του ορισμού, που 
συνέβαλε στην αποσαφήνιση της κατάστασης. 
 
Ωστόσο, υπογραμμίστηκε η ασάφεια του ορισμού. Πρόκειται για το ζήτημα της 
συγκεκριμένης στιγμής κατά την οποία ένα απόβλητο παύει να είναι απόβλητο και, σε 
μικρότερο βαθμό, για τη διάκριση μεταξύ των υπο-προϊόντων των αποβλήτων και των μη-
αποβλήτων. Προς περαιτέρω διευκρίνιση, η αναθεωρημένη οδηγία - πλαίσιο περιλαμβάνει 
διάταξη για την αποσαφήνιση του «τέλους ζωής ως αποβλήτου» για τις κατηγορίες 
αποβλήτων όπου κάτι τέτοιο θα ήταν σκόπιμο, ανάλογα με την κατηγορία. Σύμφωνα με την 
ανάλυσή μας, πέντε έως δέκα κατηγορίες αποβλήτων θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εν 
λόγω αποσαφήνιση. Θα πραγματοποιηθεί προσεκτική επιστημονική αξιολόγηση προκειμένου 
να καθοριστούν ποιες θα ήταν οι κατάλληλες κατηγορίες αποβλήτων. Στον πίνακα 13 
περιγράφεται η λειτουργία της εν λόγω διαδικασίας αποσαφήνισης, όπως ορίζεται στην 
πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου περί αποβλήτων. 

Κατηγορίες αποβλήτων

Εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων 

Υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων 

 99/31/ΕΚ 
65% του συνόλου των 

παραβάσεων 

Οδηγία για τα επικίνδυνα  
απόβλητα 

Οδηγία .91/689/ΕΟΚ 

Ιλύς 
καθαρι-
σμού 

(λυματο-
λάσπη) 
 Οδηγία. 

86/278/ΕΟΚ 

Ηλεκτρικές 
στήλες και 
συσσωρευτές 

 
Οδηγίαr.91/157/ΕΟΚ&

93/86/ΕΟΚ 
COM(2003)723 

Συσκευασίες 
και 

απορρίμματα 
συσκευασίας
 Οδηγία. 94/62/ΕΚ

Πολυ-
χλωροδι-
φαινύλια

(PCB) 
 Οδηγία 

96/59/EΕΚ 

Οχήματα 
στο τέλος 
του κύκλου 
ζωής τους 

 
Οδηγία 2000/53/ 

ΕΚ 

Κανονισμός για τη μεταφορά 
των αποβλήτων 

(Κανονισμός ΕΟΚ) 259/93) 

Καύση (αποτέφρωση) 
89/369 & 429 (στερεά απόβλητα)  

94/67 (ανάκτηση θερμότητας) 

Απόβλητα 
της 

εξορυκτικής 
βιομηχανίας
 Com (2003)319 

Ανακύκλωση 
Πρότυπα ΕΕ, …, 

ως τμήμα της στρατηγικής 
για την ανακύκλωση 

Χρησιμο-
ποιημένα 
ορυκτέλαια  
Οδηγίαir 

75/439/ΕΟΚ

Διοξείδιο 
του 

τιτανίου 
 

Οδηγία  
78/176/ΕΟΚ 

Απόβλητα  
ηλεκτρικού κ

Περιορισμός 
της χρήσης 
ορισμένων 
επικίνδυνων 
ουσιών 

Οδηγία .2002/95ΕΚ 

α
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού 

 
Οδηγία .2002/95ΕΚ 

Κατάργηση 
στην 
στρατηγική 

Δυνατότητα 
μερικής 
κατάργησης 
το 2006 

Επικαι-
ροποίηση 
το 2007 

Νέα πρόταση 
σε 
συναπόφαση 

Πρόταση σε 
συναπόφαση 
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Πίνακας 14 – Διαδικασία που αφορά τα κριτήρια για τα απόβλητα στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους 
 

THE END OF WASTE CRITERIA PROCEDURE

- Commission preparatory work
Identifying eligible waste streams:
a) Will there be an environmental benefit? 
b) Is there a market for the secondary material? 

Assessment of draft criteria:
a) Take account of environmental risks

Consult stakeholders
c)
AND CRITERIA WILL EITHER: 

Facilitate use of the secondary material by 
Setting a reference point
b) Represent a low environmental risk
c) Remove a genuine barrier Step 2 – Commission proposal through comitology

Step 3 – Commission adopts decision
containing criteria

Step 4 – Member States implement

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Στάδιο 1 - Προπαρασκευαστικές εργασίες της 
 Επιτροπής 

Καθορισμός των επιλέξιμων κατηγοριών αποβλήτων 
α) Θα υπάρξει περιβαλλοντικό όφελος; 
β) Υπάρχει αγορά για το δευτερογενές υλικό; 

Αξιολόγηση των σχεδίων κριτηρίων 
α) Συνεκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων 
β) Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
γ) Εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και 

στην αγορά 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: 
α) Είτε διευκολύνουν τη χρήση του δευτερογενούς 

υλικού καθορίζοντας σημείο αναφοράς 
β) Είτε εγκυμονούν μικρούς περιβαλλοντικούς 

κινδύνους 
γ) Είτε αίρουν ένα πραγματικό εμπόδιο 

Στάδιο 2 –  Πρόταση της Επιτροπής μέσω της 
επιτροπολογίας 

Στάδιο 3 -  Η Επιτροπή θεσπίζει απόφαση που 
περιλαμβάνει κριτήρια 

Στάδιο 4 - Τα κράτη μέλη προβαίνουν σε 
εφαρμογή  

 
6.6.3. Διάκριση μεταξύ ανάκτησης και διάθεσης 

Το άλλο σημείο του ορισμού που απαιτεί επεξηγήσεις είναι το ζήτημα της διάκρισης μεταξύ 
ανάκτησης και διάθεσης. Ο σημερινός ορισμός της ανάκτησης δεν είναι σαφής και δεν 
αντανακλά την περιβαλλοντική πραγματικότητα. Κατά συνέπεια, η πρόταση αναθεώρησης 
της οδηγίας - πλαισίου περί αποβλήτων αναθεωρεί τον ορισμό της ανάκτησης και θεσπίζει 
δύο διορθωτικούς μηχανισμούς, ώστε να αποφεύγονται οι μελλοντικές εμπλοκές του είδους 
που δημιούργησαν δυσκολίες τα τελευταία έτη. Ο νέος ορισμός της ανάκτησης και οι 
διορθωτικοί μηχανισμοί περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 

Πίνακας 15 – Διάκριση μεταξύ ανάκτησης και διάθεσης 
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Υποκατάσταση; 

Διάθεση 

Ταξινομημένη 
διάθεση; 

Κατώφλιο 
αποδοτικότητας; Άνω του  

κατωφλίου;

Ανάκτηση

όχι 

ναι 

όχι 

όχι

ναι

ναι 

ναι 

όχι

Διαδικασία  
επιτροπολογίας

ΑΑΝΝΑΑΚΚΤΤΗΗΣΣΗΗ ++ ΔΔΙΙΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗ 

 
6.7. Γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινών προτύπων της ΕΕ για τα απόβλητα, 

καθώς και μία ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης; 

Το ζήτημα της θέσπισης κοινών προτύπων ανακύκλωσης και ανάκτησης αποτελεί καίριο 
σημείο της περί αποβλήτων πολιτικής του αύριο. Η ΕΕ βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, όπως 
εξάλλου υποδηλώνουν οι συζητήσεις που διεξάγονται γύρω από τη θεματική στρατηγική και 
την αναθεώρηση του κανονισμού που διέπει τις μεταφορές αποβλήτων. Εντός των προσεχών 
ετών, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για την ανάκτηση των αποβλήτων, οι οποίες θα 
προσανατολίζονται είτε προς τα εθνικά, είτε προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι η καλύτερη λύση για την ΕΕ, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από οικονομικής 
πλευράς, θα ήταν η θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων. Η θεματική στρατηγική 
στρέφεται προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση. 
 
Η σχέση μεταξύ των αποβλήτων και της εσωτερικής αγοράς ήταν πάντοτε ευαίσθητη. Η 
διάθεση των αποβλήτων υπόκειται στην αρχή της εγγύτητας και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
οργανωθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πηγή. Η ανάκτηση των αποβλήτων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί οπουδήποτε στην ΕΕ, υπό ορισμένους όρους. Στο βαθμό που η διάκριση 
μεταξύ ανάκτησης και διάθεσης δεν είναι πάντοτε σαφής, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των 
δύο αρχών.  
 
Πολλά κράτη μέλη, ιδίως οι τοπικές ή περιφερειακές αρχές, ρέπουν, εις ό,τι αφορά τα 
απόβλητα, προς τον προστατευτισμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η απαγόρευση 
μεταφοράς αφορά σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις εξαγωγές απ’ ό,τι τις εισαγωγές. Το 
ανακλαστικό αυτό μπορεί να αποδοθεί σε σειρά παραγόντων. 
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1. Πρωτίστως, η υποδομή επεξεργασίας αποβλήτων είναι εξαιρετικά δαπανηρή και, 
αφ’ ης στιγμής δημιουργηθεί, απαιτεί προκαθορισμένες ποσότητες αποβλήτων 
προκειμένου να είναι αποδοτική. Από πλευράς απόδοσης, η υποδομή πρέπει να είναι 
ικανή να ανταγωνιστεί παρόμοιες, πλην όμως ακριβότερες, εγκαταστάσεις ή άλλου 
τύπου τεχνικές επεξεργασίες των αποβλήτων. Η διαφοροποίηση και η ανάκτηση των 
αποβλήτων, καθώς και οι πρακτικές ανακύκλωσης στα κράτη μέλη και στους 
βιομηχανικούς τομείς, όπως εξάλλου και οι επιπτώσεις της διεύρυνσης, ενδέχεται να 
αυξήσουν τις εν λόγω πιέσεις. Εξάλλου, ορισμένες επενδύσεις στηρίζονται στην 
υπερεκτίμηση των μελλοντικών ποσοτήτων αποβλήτων προς διάθεση και το γεγονός 
αυτό δημιουργεί εντάσεις. 

2. Εν συνεχεία, ο συνδυασμός δημόσιων και ιδιωτικών συμφερόντων που εμπλέκονται 
στις διάφορες πτυχές της επεξεργασίας των αποβλήτων, παρουσιάζει διακυμάνσεις 
από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Ενίοτε προσφεύγουμε σε περιβαλλοντικά 
επιχειρήματα για να υποκρύψουμε οικονομικά κίνητρα. Δεν είναι πάντοτε αυτονόητη 
η διάκριση ενεργειών που αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος από 
παράνομες οικονομικές κινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του προστατευτισμού. 

 
Ένα παράδειγμα για να αποσαφηνιστεί το σημείο αυτό. Το 2004, μία επιχείρηση που 
συνέλεγε βιολογικά οικιακά απορρίμματα σε κάποιο κράτος μέλος, επεδίωκε να τα 
αποστέλλει σε άλλο κράτος μέλος για λιπασματοποίηση. Το φορτίο δεσμεύθηκε από τις 
αρχές εξαγωγής, με το σκεπτικό ότι στο κράτος μέλος προορισμού τα πρότυπα 
λιπασματοποίησης ήταν κατωτέρου επιπέδου απ’ ό,τι τα αντίστοιχα του κράτους μέλους 
εξαγωγής. Στο ίδιο έγγραφο διευκρινιζόταν ότι όντως υπήρχαν διεκπεραιωτικές 
δυνατότητες στο κράτος μέλος που επεδίωκε τη δέσμευση του προς εξαγωγήν φορτίου. 
Εις ό,τι αφορά τη λιπασματοποίηση, και τα δύο κράτη μέλη είχαν πολιτικές οι οποίες θα 
μπορούσαν αντικειμενικά να περιγραφούν ως εξελιγμένες. 
 
Η έννοια των προτύπων επεξεργασίας των αποβλήτων εξαρτάται από περισσότερους του 
ενός παράγοντες, όπως από: 
 
• την καταλληλότερη, για κάθε τύπο αποβλήτου, διαδικασία 

• τις πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον από κάποια μονάδα διαχείρισης των 
αποβλήτων 

• την αποδοτικότητα της εκάστοτε διαδικασίας ανάκτησης 

• την ποιότητα της απόδοσης κάποιας εργασίας ανάκτησης. 
 

6.7.1. Πλεονεκτήματα των κοινών προτύπων 

1. Τα κοινά πρότυπα επιτρέπουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της ΕΕ. 
Τα εθνικά πρότυπα δεν εφαρμόζονται παρά μόνο στην επικράτεια ορισμένων κρατών 
μελών που τα διαθέτουν. Κάθε περιορισμός των περιβαλλοντικών οφελών που θα 
προκαλείτο από τον μικρό αριθμό των κρατών μελών που θα έπρεπε να υποβαθμίσουν 
τα πρότυπά τους, θα αντισταθμιζόταν με το παραπάνω από το συνολικό όφελος.  

 
2. Σε μακροπρόθεσμη βάση, τα κοινά πρότυπα μπορούν να επιτρέψουν την 

απλούστευση της νομοθεσίας σε ζητήματα μεταφοράς αποβλήτων με στόχο την 
ανάκτηση. 
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3. Τα κοινά πρότυπα θα μπορούσαν να συμβάλουν στη δημιουργία μίας ισχυρής 
εσωτερικής αγοράς ανακύκλωσης και ανάκτησης. Η απελευθέρωση της εσωτερικής 
αγοράς θα παρουσίαζε σειρά πλεονεκτημάτων για τις δραστηριότητες που συνδέονται 
με την ανακύκλωση και την ανάκτηση, όπως, εξάλλου και για κάθε οικονομική 
δραστηριότητα. 

4. Για μια περιορισμένη χρονική περίοδο, θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί η διοχέτευση 
των αποβλήτων προς εγκαταστάσεις υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας, 
κατασκευασμένες χάρις στην επένδυση σημαντικών κονδυλίων, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι αυτές επεξεργάζονται επαρκείς ποσότητες αποβλήτων. Πλην όμως, 
τέτοιου είδους λύσεις πρέπει να παραμείνουν η εξαίρεση και να μην γίνουν ο κανόνας. 

5. Εάν εφαρμόζεται ένα κατάλληλο πρότυπο σε ολόκληρη την ΕΕ, λίγα είναι τα οφέλη 
που μπορούν να προκύψουν από έναν ενδεχόμενο «ανταγωνισμό» εις ό,τι αφορά τα 
περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. το κράτος μέλος Α θεσπίζει υψηλών απαιτήσεων 
πρότυπο και εμποδίζει τις εξαγωγές προς το κράτος μέλος Β - το κράτος μέλος Β 
αυξάνει τις απαιτήσεις των προτύπων του, προκειμένου να ανακτήσει την πρόσβασή 
του στα απόβλητα). 

6. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η ύπαρξη εσωτερικής αγοράς ανάκτησης αυξάνει 
δυσανάλογα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η μεταφορά αποβλήτων. Οι 
έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι εξωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με τη μεταφορά 
δεν συνιστούν παρά μικρό μόνο κλάσμα των συνολικών επιπτώσεων της 
επεξεργασίας αποβλήτων. Μπορούμε να μεταφέρουμε απόβλητα σε πολύ μεγάλες 
αποστάσεις, και όταν αυτά κατευθύνονται στις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα οφέλη 
από πλευράς αποδοτικότητας μπορούν να υπερβούν τις πρόσθετες δαπάνες 
μεταφοράς. 

 
6.7.2. Κίνδυνοι που συνεπάγεται η τρέχουσα προσέγγιση της αναθεώρησης του 

κανονισμού που αφορά τη μεταφορά αποβλήτων 

Το άρθρο 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων επιτρέπει στα κράτη μέλη να διατυπώνουν 
αντιρρήσεις για την εξαγωγή αποβλήτων, εφόσον τα πρότυπα επεξεργασίας των 
αποβλήτων είναι λιγότερο απαιτητικά στο κράτος μέλος προορισμού. Το σημείο αυτό 
δημιουργεί σειρά προβλημάτων. 
 
1. Αφ’ ης στιγμής τεθεί σε ισχύ η εν λόγω διάταξη, τα κράτη μέλη που διαθέτουν εθνικά 

πρότυπα θα ρέπουν λιγότερο προς την διαπραγμάτευση κοινών, για την ΕΕ, 
προτύπων, επειδή η θέσπιση των εν λόγω προτύπων θα ισοδυναμούσε με το άνοιγμα 
των συνόρων τους. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη με υψηλά εθνικά πρότυπα είναι 
εκείνα που υποστηρίζουν το πρόγραμμα των κοινών προτύπων, η απώλεια δυναμικής 
θα μπορούσε να είναι σημαντική. Έχουμε ήδη παρατηρήσει ότι τα κράτη μέλη ρέπουν 
στην υιοθέτηση μιας προστατευτικής προσέγγισης εις ό,τι αφορά τη μεταφορά 
αποβλήτων, γεγονός που οδήγησε σε σειρά δικαστικών διενέξεων. Το άρθρο 12 
αναμένεται να διευκολύνει και να νομιμοποιήσει τέτοιου είδους προσεγγίσεις. 

2. Οι έννοιες των λιγότερο απαιτητικών προτύπων, καθώς και ορισμένα άλλα 
προκύπτοντα νομικά ζητήματα, δεν αποσαφηνίζονται και υπάρχουν σαφείς κίνδυνοι 
καταχρήσεων, διενέξεων και προσφυγών στη δικαιοσύνη. 

3. H έννοια των «προτύπων επεξεργασίας χαμηλότερων απαιτήσεων» θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί στη χρήση των αποβλήτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή στη 
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μεταποίηση ορισμένων προϊόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διάταξη αυτή θα 
μπορούσε να επιδράσει στις οικονομικές δραστηριότητες της ΕΕ πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι η απλή διαχείριση αποβλήτων, ιδίως στο βαθμό που ορισμένα κράτη μέλη 
επιδιώκουν να την εφαρμόσουν ακόμη και στα πράσινα απόβλητα, όπως, λόγου χάριν, 
στο PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο). Αφ’ ης στιγμής τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη αυτή, 
ορισμένα κράτη μέλη, ή ορισμένες περιφέρειες, θα μπορούν να κλείνουν τα σύνορά 
τους στα φορτία αποβλήτων για τα οποία έχουν οικεία εθνικά πρότυπα. Η κατάσταση 
αυτή θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις βιομηχανίες που 
χρησιμοποιούν απόβλητα ως καύσιμο ή ως πρώτη ύλη. 

 
6.7.3. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μέτρων της ΕΕ για τη δημιουργία 

συνόλου κοινών προτύπων για τα απόβλητα 

Ο πίνακας 16 παρουσιάζει τα πρότυπα διαχείρισης των αποβλήτων που ήδη διαθέτουμε και 
αυτά των οποίων έχουμε ανάγκη. 
 

Πίνακας 16 – Πρότυπα διαχείρισης των αποβλήτων 
 

 

 

 
Καθορισμός της 
βέλτιστης 
διαδικασίας 
(μεταφορά 
αποβλήτων) 

 
Αποφυγή των 
εκπομπών που 
προέρχονται από 
εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας 
αποβλήτων 

 
Εξασφάλιση 
ηυξημένης 
αποδοτικότητας της 
διαδικασίας 

 
Αποφυγή των 
κινδύνων από 
ανακυκλωμένα 
υλικά 

 
Οι οδηγίες 
που ήδη 
διαθέτουμε 

 
Οδηγίες για τα 
απόβλητα 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, για 
τα οχήματα στο 
τέλος του 
κύκλου ζωής 
τους και για τις 
συσκευασίες  

 
Οδηγία για την 
υγειονομική ταφή 
 
Οδηγία για την 
καύση (αποτέφρωση)
 
Η οδηγία για την 
ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης 
καλύπτει ορισμένες 
διαδικασίες 

 
Έγγραφα αναφοράς 
για την 
ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης 
(BREF), (καμία όμως 
πραγματική κάλυψη 
της αποδοτικότητας 
των διαδικασιών) 

 
Νομοθεσία για τα 
χημικά προϊόντα 
 
Ουσίες που 
απαγορεύονται από 
την περί αποβλήτων 
νομοθεσία 

 
Οι ανάγκες 
μας 

 
Στόχοι για τα 
υλικά 
 
Κατευθυντήριες 
γραμμές για την 
πλασματική 
ανάκτηση 
 
Οδηγία για τις 
ηλεκτρικές 
στήλες (υπό 
κατάρτιση) 

 
Επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής της 
οδηγίας για την 
ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο 
της ρύπανσης σε 
περισσότερες 
διαδικασίες, εφόσον 
δικαιολογείται  

 
Θέσπιση κριτηρίων 
αποδοτικότητας για 
την ανάκτηση 
 
Καλύτερα BREF 

 
REACH (πρόταση 
κανονισμού για τις 
νέες χημικές ουσίες) 
 
Στις λοιπές 
περιπτώσεις, 
κριτήρια για τα 
απόβλητα στο τέλος 
του κύκλου ζωής 
τους 

 
Τα μέσα αυτά είναι ή θα τεθούν σε εφαρμογή σε διάφορα στάδια της αλυσίδας διάθεσης και 
ανάκτησης των αποβλήτων, όπως περιγράφει ο πίνακας. 
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6.8. Σχέση μεταξύ ιεράρχησης των αποβλήτων και αντιλήψεων όσον αφορά τον 

αντίκτυπο 

6.8.1. Ανακύκλωση και ανάκτηση 

Χωρίς αμφιβολία, η ευθύνη του παραγωγού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες 
πρωτοβουλίες της τελευταίας δεκαετίας εις ό,τι αφορά την περί αποβλήτων πολιτική. Άλλαξε 
ριζικά τη διαχείριση ορισμένων στρατηγικών κατηγοριών αποβλήτων και δημιούργησε δομές 
που έφεραν στο προσκήνιο την ανακύκλωση. 
 
Οι οδηγίες για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής τους και για τα απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 
ανέδειξαν τη σημασία του προβλήματος των αποβλήτων και οδήγησαν στην εξεύρεση 
λύσεων ανακύκλωσης οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα είχαν βρεθεί. Επιπλέον, η 
ευθύνη του παραγωγού είχε θετικό αντίκτυπο στον τρόπο σχεδιασμού των προϊόντων. 
Επιβαρύνοντας κατά κύριο λόγο τους παραγωγούς με το κόστος της ανακύκλωσης, οι 
τελευταίοι ενθαρρύνονται στην κατεύθυνση του σχεδιασμού των προϊόντων τους κατά τρόπο 
διαφορετικό, ούτως ώστε να καθίσταται ευκολότερη και, κατ’ επέκτασιν, λιγότερο δαπανηρή, 
η ανακύκλωση. Εξ ου και έχουμε σήμερα αυτοκίνητα που είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 
αποσυναρμολογούνται, και συσκευασίες λεπτότερες και κατασκευασμένες από έναν μόνο 
τύπο πλαστικού και όχι από δύο ή περισσότερους τύπους. 
 
Ωστόσο, οι συνθήκες υπό τις οποίες χαράχθηκαν οι εν λόγω πολιτικές αρχίζουν να 
μεταβάλλονται. Τώρα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε κατηγορίες αποβλήτων που είναι 
συνθετότερες και στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι του ενός παραγωγοί. Επίσης, 
επιζητούμε τη διεύρυνση των αποτελεσμάτων: αντί του σχεδιασμού για την ανακύκλωση και 
μόνο, θα θέλαμε, λόγου χάριν, να προωθηθεί ο σχεδιασμός που έχει ως στόχο τη μικρότερη 
δυνατή φθορά του περιβάλλοντος. 
 
Στο πλαίσιο της προσέγγισης που εμπλέκει τον κύκλο ζωής και την Ολοκληρωμένη Πολιτική 
Προϊόντων, η οποία αποβλέπει στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών 
συνεπειών των προϊόντων, από τον σχεδιασμό τους μέχρι την τελική τους κατάληξη, 
επιθυμούμε, εις ό,τι αφορά την ανακύκλωση, να μην αποτελεί πλέον την εξαίρεση, αλλά να 
καταστεί η πρώτη επιλογή διαχείρισης των αποβλήτων. 
 
Αυτός ο μετασχηματισμός είναι δυνατόν να επιτευχθεί με τη θέσπιση άλλων οδηγιών που 
ορίζουν την ευθύνη του παραγωγού σε σχέση με την κατηγορία αποβλήτων ή σε σχέση με το 
προϊόν; Πολλοί παράγοντες υποδηλώνουν ότι δεν είναι δυνατόν. Καταρχάς, το σύνολο των 
υφιστάμενων οδηγιών που βασίζονται στην ευθύνη του παραγωγού σε σχέση με την 
κατηγορία αποβλήτων, καλύπτει μόνο το 7% των συνολικά παραγόμενων ποσοτήτων 
αποβλήτων. Το γεγονός αυτό έχει λογική βάση: οι εν λόγω οδηγίες απέβλεπαν στην επίλυση 
συγκεκριμένων και όχι γενικών προβλημάτων. Ωστόσο, αυτό που προκύπτει είναι ότι εάν 
επιθυμούμε ευρύτερες επιπτώσεις, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο αυτό είναι δυνατό 
με «μια απ’ τα ίδια». Κατά δεύτερο λόγο, οι με βάση τις κατηγορίες αποβλήτων οδηγίες είναι 
εξαιρετικά δαπανηρές όσον αφορά την εφαρμογή τους, τόσο από οικονομικής πλευράς, όσο 
και από πλευράς διοικητικού δυναμικού. 
 
Η θεματική στρατηγική της Επιτροπής για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και την 
ανακύκλωσή τους, η οποία θα αποφασιστεί το 2005, θα εξετάσει το πλήρες φάσμα των 
μέτρων που είναι διαθέσιμα για την προαγωγή της ανακύκλωσης, συναρτώμενης εκ 
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παραλλήλου, με την αγορά: άμεση στήριξη, δράσεις από πλευράς ζήτησης, φορολόγηση 
κ.ο.κ. Ωστόσο, η ευθύνη του παραγωγού και οι στόχοι της ανακύκλωσης παραμένουν ένας 
δοκιμασμένος τρόπος διευκόλυνσης των αναγκαίων αλλαγών. Μία επιλογή η οποία θα 
επέτρεπε τη συνεχή επίτευξη βημάτων προόδου και, ταυτόχρονα, θα περιόριζε τις ακαμψίες 
της μέχρι σήμερα υιοθετηθείσας προσέγγισης είναι η στροφή στις πολιτικές που έχουν ως 
βάση τα υλικά. Εάν πάρουμε ως παράδειγμα το χαρτί, δεν φαίνεται απολύτως λογικό να 
καλύπτεται το χαρτί συσκευασίας (60% της κατηγορίας αποβλήτου) από ανακυκλωτικό 
στόχο και από το σύστημα ευθύνης του παραγωγού, ενώ, εκ παραλλήλου, άλλοι τύποι 
χαρτιού να μην καλύπτονται. 
 
Είναι προφανές ότι η στροφή από το προϊόν ή την κατηγορία αποβλήτων στα υλικά των 
αποβλήτων θα πρέπει να γίνει σταδιακά και όχι απότομα, σε μια περίοδο ετών που θα 
επιτρέψει την ομαλή μετάβαση. Επιδιώκουμε τον περιορισμό και όχι την αύξηση της 
πολυπλοκότητας, και άρα πρώτιστο μέλημά μας είναι η ομαλή λειτουργία της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
Σε κάποιο βαθμό, οι δύο προσεγγίσεις ήδη συνυπάρχουν σε επίπεδο ΕΕ. Οι στόχοι 
συσκευασίας διαρθρώνονται με άξονες τα υλικά και ορισμένες εθελοντικές πρωτοβουλίες, 
όπως, λόγου χάριν, η ανακυκλωτική δέσμευση της βιομηχανίας πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) 
στηρίζονται, επίσης, στα υλικά. Επιπλέον, ορισμένες χώρες, τόσο εντός, όσο και εκτός ΕΕ, 
έχουν υιοθετήσει υλικοκεντρικές προσεγγίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων. 
 
Η θεματική στρατηγική θα προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία προσαρμογής της ευθύνης του 
παραγωγού στις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας, σε ό,τι αφορά τόσο την πολιτική για τα 
απόβλητα, όσο και τα μηνύματα που καταφθάνουν σχετικά με την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα αφήσουμε την ευκαιρία αυτή 
ανεκμετάλλευτη. 
 
Πίνακας 17 – Πρότυπα ΕΕ που εφαρμόζονται καθ’ όλη την αλυσίδα διαχείρισης των 

αποβλήτων 
 

ναι όχι

ΜεταφοράΑπόβλητα Προεπεξεργασία

Τελική διάθεση

Τελική ανάκτηση Χημικές μεταβολές;

Ανακυκλωμένα
υλικά ή
ουσίες

Οδηγίες
για τη βέλτιστη
επεξεργασία

Κατευθυντήριες
γραμμές κανονιστικές 

για τις 
μεταφορές

Εκπομπές ΙPPC
Οδηγίες για τη

υγειονομική ταφή
και για την 
καύση

Κριτήρια
για τα απόβλητα
στο τέλος του 

κύκλου 
ζωής τους

Εκτίμηση κινδύνων –
πληροφορίες για 
την ασφάλεια

Οδηγία για 
την καύση 

αποβλήτων ΗΗΕ 
και ΟΤΚΖ

Εφαρμόζεται
εν προκειμένω 
το  Reach;

όχι

ναι

Ανακυκλωμένα
υλικά ή 
ουσίες

Ανακυκλωμένο
υλικό

ή ουσίες

Αποδοτικότητα
ορισμών 
ανάκτησης
και διάθεσης
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7. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 

Με τη θέσπιση της στρατηγικής και τη συνοδεύουσα νομοθετική πρότασή της, η ΕΕ εισήλθε 
στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων που θα εγκαινιάσει την εφαρμογή της στρατηγικής. Η 
παρακολούθηση της διαδικασίας αυτής είναι δυνατή στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής. 
 
Όπως δείχνει ο πίνακας 19 στο τέλος του παρόντος τμήματος, προγραμματίζεται για τα 
επόμενα έτη σειρά περαιτέρω μέτρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέες νομοθετικές 
προτάσεις, σειρά κατευθυντηρίων γραμμών, τεχνικοί κανονισμοί και εκθέσεις. 
 
Τέλος, στην αναθεώρηση της στρατηγικής που προβλέπεται για το 2010, θα καθοριστούν, 
εφόσον κριθεί αναγκαίο, τα πρόσθετα μέτρα που θα χρειαστούν για την προαγωγή της 
πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την υιοθέτηση αντιλήψεων κύκλου ζωής στη 
διαχείριση των αποβλήτων, στην πορεία προς μία ευρωπαϊκή κοινωνία της ανακύκλωσης. 
 

Πίνακας 18: Χρονοδιάγραμμα των πρόσθετων δράσεων εφαρμογής της θεματικής 
στρατηγικής και άλλα μέτρα και δραστηριότητες που θα συμβάλουν στους στόχους της 

στρατηγικής 
 
Πρόσθετες δράσεις που προτείνονται ή προγραμματίζονται στο πλαίσιο της 
θεματικής στρατηγικής 

Χρονοδιάγραμμα 

Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 94/62/ΕΚ σχετικά με τις συσκευασίες και τα 
απορρίμματα συσκευασίας 

2005 

Αναθεώρηση των στόχων που ορίζονται από την οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

2006 

Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας 86/278/ΕΚ για τη χρήση της ιλύος καθαρισμού 
στη γεωργία 

2006 

Πρόταση οδηγίας η οποία κωδικοποιεί τις τρεις οδηγίες περί αποβλήτων της 
βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου σε μία οδηγία 

2006 

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη σχετικά με την 
εφαρμογή αντιλήψεων κύκλου ζωής στη διαχείριση των βιοαποικοδομήσιμων 
αποβλήτων που δεν διοχετεύονται στους χώρους υγειονομικής ταφής 

2006 

Βελτίωση της γνωστικής βάσης σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων, 
της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων και συστηματικότερη πρόβλεψη και 
μοντελοποίηση 

Έναρξη το 2006 

Πρόταση για την αποσαφήνιση και επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 
για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και πρόληψη των αποβλήτων (IPPC) σε περαιτέρω 
δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
επεξεργασίας για την ανάκτηση αποβλήτων, την προπαρασκευή επικίνδυνων 
αποβλήτων για αποτέφρωση και των καταλοίπων αποτέφρωσης για ανάκτηση 

Το 2007, όταν η οδηγία 
για την ολοκληρωμένη 
πρόληψη και έλεγχο των 
αποβλήτων θα υπόκειται 
σε γενική αναθεώρηση 

Δημοσίευση των βασικών κατευθυντηρίων γραμμών, ώστε τα όσα αφορούν τον 
κύκλο ζωής να ενσωματωθούν στη χάραξη πολιτικής περί αποβλήτων, με 
συμφωνημένη προσέγγιση και μεθοδολογία 

2007 

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών για ορισμένες διατάξεις του κανονισμού 
περί μεταφοράς των αποβλήτων ώστε να καταπολεμηθεί η πλασματική ανάκτηση  

2007 

Δημοσίευση κατευθυντηρίων γραμμών σχετικά με τα ελάχιστα περιβαλλοντικά 
πρότυπα για τις άδειες εγκαταστάσεων που δεν καλύπτονται από την οδηγία IPCC, 
καθώς και σχετικά με τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές για την ανάμειξη 
επικίνδυνων αποβλήτων 

2007 

Αξιολόγηση της κατάστασης και της ανάγκης λήψεως πρόσθετων μέτρων για την 
προαγωγή της ευρωπαϊκής κοινωνίας της ανακύκλωσης 

2007 

Ανασκόπηση των στόχων της οδηγίας 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα του 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

2008 

Θέσπιση μιας πρώτης σειράς προτύπων ποιότητας, προκειμένου να καθοριστεί η Μετά τη θέση σε ισχύ της 

 
 

36



στιγμή κατά την οποία ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων παύουν να συνιστούν 
απόβλητα, αρχίζοντας με τη λιπασματοποίηση και τα ανακυκλωμένα αδρανή 
υλικά. 

αναθεωρημένης οδηγίας 
πλαισίου περί αποβλήτων 

Άλλα συναρτώμενα μέτρα και δραστηριότητες 
Ανάπτυξη της αγοράς 
Πολλά κράτη μέλη έχουν δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της αγοράς ανακύκλωσης των 
αποβλήτων, με στόχο την άρση των τεχνικών και οικονομικών εμποδίων στην ανακύκλωση και την αύξηση της 
ζήτησης ανακυκλωμένων υλικών (π.χ. ανάπτυξη προτύπων, βελτίωση της διαθεσιμότητας πληροφοριών 
σχετικών με την αγορά, δημόσιες προμήθειες). Οι προσεγγίσεις αυτές φαίνονται να έχουν δυνατότητες 
συμπλήρωσης κεντρικών ανακυκλωτικών πολιτικών και θα μπορούσαν να συνεκτιμηθούν σε εθνικά σχέδια 
εφαρμογής του Σχεδίου Δράσεως για την Περιβαλλοντική Τεχνολογία. 
Έρευνα και τεχνολογία 
Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε οι ευρωπαϊκοί πόροι που διατίθενται για την έρευνα και ανάπτυξη της σχετικής 
με τα απόβλητα τεχνολογίας να συμβάλλουν στην καλύτερη αντιμετώπιση των κυριοτέρων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των αποβλήτων 
Βέλτιστες πρακτικές 
Η Επιτροπή θα στηρίξει τη διάδοση και μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πρωτοβουλίες και 
τα συστήματα ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παροχής κινήτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο. 
Κρατικές ενισχύσεις 
Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία θα 
αναθεωρηθούν. Μεταξύ άλλων, η αναθεώρηση αυτή θα αποσαφηνίσει τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η 
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης των αποβλήτων. 
 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η θεματική στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα βοηθήσει 
την ΕΕ στη θέσπιση χρήσεων των πόρων με μεγαλύτερη αειφορία. Το επιδιωκόμενο είναι η 
πορεία προς μία κοινωνία η οποία δεν διασπαθίζει τους πόρους και διαχειρίζεται τα απόβλητα 
σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές. 
 

• Μία καλή γνωστική βάση έχει ως αποτέλεσμα μία ενήμερη πολιτική περί 
αποβλήτων 

Η ΕΕ διαθέτει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης 
πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Αυτό αποτελεί βοήθημα για τη χάραξη 
πολιτικής όσον αφορά τα απόβλητα, η οποία, στη συνέχεια, στρέφεται σε τομείς 
προτεραιότητας όπου η πρόληψη και η ανακύκλωση των αποβλήτων είναι πράγματι σε θέση 
να περιορίσουν τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων. Όλα τα νομοθετικά και μη 
νομοθετικά μέτρα αποβλέπουν στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η 
δημιουργία και διαχείριση των αποβλήτων και υιοθετούν μια προσέγγιση στην οποία 
λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος ζωής.  

 

• Οι πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τείνουν στην επίτευξη ενός 
κοινού σκοπού 

Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων αναπτύσσονται 
σε ένα κοινό πλαίσιο. Αποβλέπουν στον περιορισμό του συνολικού περιβαλλοντικού 
αντίκτυπου που έχει η χρήση των πόρων, αντιμετωπίζοντας τα απόβλητα προτεραιότητας που 
ασκούν σημαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις. Οι εθνικές πολιτικές παρέχουν στους 
παραγωγούς και στους καταναλωτές ευέλικτες λύσεις, εύστοχα προσαρμοσμένες στις 
ανάγκες τους. Αυτό επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής της οδηγίας για την 
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ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης και του REACH, του καλύτερου 
σχεδιασμού των προϊόντων και των εν επιγνώσει αποφάσεων των καταναλωτών, είτε 
πρόκειται για εταιρείες, είτε για ιδιώτες. Ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων 
ενισχύεται με μέτρα ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων (ΟΠΠ-ΙΡΡ), (βλ. εν προκειμένω 
την οδηγία για τα προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια και την διάνοιξη ευρύτερων 
εμπορικών προοπτικών για οικολογικότερα προϊόντα). 

 

• Μία συνολική οικολογικά αποδοτική πολιτική ανακύκλωσης καλύπτει όλα τα 
απόβλητα υλικά 

Τα νομοθετικά και οικονομικά μέσα προάγουν την φιλική προς το περιβάλλον ανακύκλωση 
των απόβλητων υλικών που προέρχονται από κάθε είδους πηγή, π.χ. τόσο της συσκευασίας 
όσο και του έντυπου χαρτιού, των πλαστικών από τις κατασκευές και τα αυτοκίνητα, κλπ. Η 
συνολική αυτή προσέγγιση της ανακύκλωσης των αποβλήτων, επιτρέπει στην ΕΕ να 
ανακυκλώνει υλικά αποβλήτων σε επίπεδα τα οποία, αποδεδειγμένως, παράγουν σημαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη. Επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία για τα κράτη μέλη και τη 
βιομηχανία, ώστε να εξασφαλίσουν την με το χαμηλότερο δυνατό κόστος επίτευξη των 
περιβαλλοντικών οφελών από την ανακύκλωση. Όπου αυτό είναι αναγκαίο, έχουν τεθεί σε 
εφαρμογή συστήματα τα οποία εμπλέκουν οικονομικούς φορείς, παραγωγούς υλικών - ή 
άλλους - σε ανακυκλωτικές πολιτικές, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους εφαρμογής. 

 

• Η ανακύκλωση των αποβλήτων υιοθετεί υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικά πρότυπα 
σε μία απελευθερωμένη αγορά 

Έχουν εξασφαλιστεί ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, όπου όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
διαχείρισης αποβλήτων δραστηριοποιούνται βάσει υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικών 
προτύπων. Τα ανακυκλωμένα υλικά αναγνωρίζονται ως χρήσιμοι πόροι και ανταποκρίνονται 
στα πρότυπα ποιότητας. Ως εκ τούτου, η εσωτερική αγορά ανακύκλωσης αποβλήτων 
λειτουργεί ομαλά σε ένα απλουστευμένο ρυθμιστικό περιβάλλον και η οικονομία μας θέτει 
στο επίκεντρο της προσοχής της όχι πλέον το ίδιο το απόβλητο, αλλά την ανακύκλωση. 

 
 

38


	1. Εισαγωγή 
	2. Γιατί είναι απαραίτητη μία θεματική στρατηγική σχετική με τα απόβλητα; 
	2.1. Απόβλητα: ένα κατ’ εξοχήν περιβαλλοντικό ζήτημα 
	2.2. Ο όγκος των αποβλήτων αυξάνεται και δεν ανακτάται πάντοτε κατά τρόπο αποδοτικό 
	3. Πολιτικό πλαίσιο 
	3.1. Ιστορικό της πολιτικής αποβλήτων 
	3.2. Τρέχον πλαίσιο πολιτικής 
	3.3. Δράσεις των οποίων συμφωνήθηκε η μελλοντική εφαρμογή 
	3.4. Θέματα εφαρμογής 

	4. Εκκρεμότητες 
	5. Χάραξη της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων 
	5.1. Το τρίγωνο πόροι/προϊόντα/απόβλητα 
	5.2. Προκαταρκτική ανακοίνωση: πρώτες προσεγγίσεις και πρώτος κύκλος διαβουλεύσεων 
	5.3. Περαιτέρω διαβουλεύσεις 
	5.4. Έκθεση εκτίμησης των επιπτώσεων 

	6. Οι μεγάλοι άξονες της θεματικής στρατηγικής 
	6.1. Η πολιτική σε θέματα αποβλήτων θα συμβάλει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση των πόρων 
	6.2. Οικονομικά μέσα 
	6.3. Περαιτέρω απαγορεύσεις στην υγειονομική ταφή 
	6.4. Πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 
	6.5. Η προαγωγή της ανακύκλωσης και ανάκτησης 
	6.5.1. Η ιεράρχηση των αποβλήτων 
	6.5.2. Υλικό ή προϊόν; 

	6.6. Απλούστευση: ιδεώδεις συνθήκες για τη βελτίωση της εφαρμογής 
	6.6.1. Εξορθολογισμός της νομοθεσίας που διέπει τα απόβλητα 
	6.6.2. Ορισμός των αποβλήτων 
	6.6.3. Διάκριση μεταξύ ανάκτησης και διάθεσης 

	6.7. Γιατί είναι αναγκαία η ύπαρξη κοινών προτύπων της ΕΕ για τα απόβλητα, καθώς και μία ευρωπαϊκή αγορά ανακύκλωσης; 
	6.7.1. Πλεονεκτήματα των κοινών προτύπων 
	6.7.2. Κίνδυνοι που συνεπάγεται η τρέχουσα προσέγγιση της αναθεώρησης του κανονισμού που αφορά τη μεταφορά αποβλήτων 
	6.7.3. Συνδυασμός περισσοτέρων του ενός μέτρων της ΕΕ για τη δημιουργία συνόλου κοινών προτύπων για τα απόβλητα 

	6.8. Σχέση μεταξύ ιεράρχησης των αποβλήτων και αντιλήψεων όσον αφορά τον αντίκτυπο 
	6.8.1. Ανακύκλωση και ανάκτηση 


	7. Επόμενα βήματα 
	8. Συμπέρασμα: Οι περί αποβλήτων πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της χρήσης των πόρων 


