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εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τα απόβλητα 
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EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18.4.2012 

περί καθορισμού ερωτηματολογίου για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τα απόβλητα 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών1, και ιδίως 
το άρθρο 37 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν 
ανά τριετία την Επιτροπή για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, με την υποβολή 
τομεακής έκθεσης σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία πρέπει να συντάσσεται βάσει 
ερωτηματολογίου ή σχεδιαγράμματος που καταρτίζει η Επιτροπή. 

(2) Για να είναι επομένως τα κράτη μέλη σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις 
υποβολής εκθέσεων που υπέχουν βάσει της οδηγίας 2008/98/EΚ, είναι αναγκαίο να 
καθοριστεί το εν λόγω ερωτηματολόγιο. 

(3) Η πρώτη έκθεση εφαρμογής θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο από την ημερομηνία 
μεταφοράς της οδηγίας 2008/98/EΚ στο εθνικό δίκαιο, δηλ. από τις 12 Δεκεμβρίου 
2010, έως το τέλος της τριετούς περιόδου αναφοράς, δηλ. έως τις 31 Δεκεμβρίου 
2012. 

(4) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της 
επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ, 

                                                 
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3. 
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:  

Άρθρο 1 

Τα κράτη μέλη συντάσσουν τις εκθέσεις τους σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
2008/98/EΚ βάσει του ερωτηματολογίου που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 18.4.2012. 

 Για την Επιτροπή 
 Janez POTOČNIK 
 Μέλος της Επιτροπής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

για τις εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα 

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΑΡΘΡΟ 40 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

Δίδονται τα στοιχεία αναφοράς των οικείων εθνικών νομοθετημάτων με τα οποία 
ενσωματώθηκε η οδηγία 2008/98/EΚ στην εθνική έννομη τάξη, συμπεριλαμβανομένων των 
τροποποιήσεών τους, και ηλεκτρονικός σύνδεσμος προς τα νομοθετήματα αυτά, εφόσον 
υπάρχει. 

2. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η νομοθεσία και τα μέτρα πολιτικής στο πεδίο της 
πρόληψης και της διαχείρισης των αποβλήτων αντικατοπτρίζουν την ιεράρχηση των 
αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, καθώς και ο τρόπος με 
τον οποίο το κράτος μέλος προωθεί, κατά την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, τις 
επιλογές που αποδίδουν το καλύτερο δυνατό συνολικό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική 
άποψη. 

Ειδικότερα, αναφέρονται παραδείγματα κατηγοριών ροών αποβλήτων για τις οποίες 
δικαιολογείται παρέκκλιση από την ιεράρχηση, λαμβανομένων υπόψη, με προσέγγιση 
κύκλου ζωής, των συνολικών επιπτώσεων της παραγωγής και της διαχείρισης των 
συγκεκριμένων αποβλήτων. Θα πρέπει να καταδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το κράτος 
μέλος διασφαλίζει την αντικειμενική αιτιολόγηση της παρέκκλισης από την ιεράρχηση των 
αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 2 τελευταία φράση 
και της αιτιολογικής σκέψης (31). 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Σχετικά με το άρθρο 7 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, περιγράφεται το σύστημα 
ταξινόμησης που εφαρμόζει το κράτος μέλος για τα απόβλητα. 

(2) Όσον αφορά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 7 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, έχει το 
κράτος μέλος κατατάξει στην κατηγορία των μη επικίνδυνων αποβλήτων απόβλητα 
ταξινομημένα ως επικίνδυνα στον κατάλογο αποβλήτων που θεσπίστηκε με την 
απόφαση 2000/532/EΚ της Επιτροπής2 ή, αντιστρόφως, στην κατηγορία των 
επικίνδυνων αποβλήτων απόβλητα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα στον 
κατάλογο αποβλήτων; 

(3) Το σύστημα ταξινόμησης που εφαρμόζει το κράτος μέλος για τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα διαφέρει από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων; 

                                                 
2 ΕΕ L 226 της 6.9.2000, σ. 3. 
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4. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ΑΡΘΡΟ 8 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφονται τα μέτρα – νομοθετικά και μη – με τα οποία το κράτος μέλος 
εξασφαλίζει ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα 
αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν 
προϊόντα φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. Ειδικότερα, έχει το κράτος μέλος 
επιβάλει υποχρεώσεις επιστροφής μεταχειρισμένων προϊόντων ή έχει λάβει μέτρα 
για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή ανακύκλωσης 
προϊόντων; 

(2) Τι μέτρα έχει λάβει το κράτος μέλος για να ενθαρρύνει τον σχεδιασμό των 
προϊόντων κατά τρόπο ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και η 
παραγωγή αποβλήτων κατά την παραγωγή και τη χρήση τους, καθώς και κατά τη 
μετέπειτα διαχείριση των προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα; 

5. ΑΝΑΚΤΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το κράτος μέλος εφαρμόζει το άρθρο 10 της 
οδηγίας 2008/98/EΚ, που προβλέπει την ανάκτηση και τη χωριστή συλλογή των 
αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13 της ίδιας οδηγίας. 

(2) Αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος θεωρεί ότι η χωριστή 
συλλογή αποβλήτων μπορεί να μην είναι πρακτικά εφικτή από τεχνική, 
περιβαλλοντική και οικονομική άποψη. Ως χωριστή συλλογή νοείται η συλλογή 
όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση της για 
να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία. 

6. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφονται τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος μέλος για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ που αφορούν την 
προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και των δραστηριοτήτων 
προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση. Ποια συμπληρωματικά μέτρα έχει λάβει 
το κράτος μέλος;  

(2) Για να αποτυπωθούν οι επιδόσεις του κράτους μέλους όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπληρώνεται ο 
πίνακας του σημείου 19 του παρόντος ερωτηματολογίου. Εάν δεν επιτεύχθηκαν οι 
στόχοι, αναφέρονται οι λόγοι της αδυναμίας αυτής και οι δράσεις που το κράτος 
μέλος σκοπεύει να αναλάβει για να επιτύχει τους συγκεκριμένους στόχους. 

7. ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ (ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφονται οι ροές αποβλήτων για τις οποίες το κράτος μέλος έχει καθιερώσει 
συστήματα χωριστής συλλογής με σκοπό τη βελτίωση και διευκόλυνση της 
ανάκτησης αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. 
Ειδικότερα, τι μέτρα έχουν ληφθεί για την καθιέρωση, μέχρι το 2015, της χωριστής 
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συλλογής χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών υλών και γυαλιού και για την προώθηση 
της χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων; 

(2) Ποιες ροές αποβλήτων συνδυάζονται ή αναμειγνύονται κατά τη συλλογή και για 
ποιους λόγους; 

8. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

Περιγράφονται τα μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλιστεί η υποβολή των αποβλήτων σε 
ασφαλείς εργασίες τελικής διάθεσης που πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 
2008/98/ΕΚ σχετικά με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 
Σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, τι μέτρα έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων; Ειδικότερα, έχει το κράτος μέλος επιβάλει απαγόρευση της 
υγειονομικής ταφής ή θεσπίσει οικονομικά μέσα για την εκτροπή αποβλήτων από τους 
χώρους υγειονομικής ταφής; Τι μέτρα έχουν ληφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, για την πρόληψη της εγκατάλειψης, απόρριψης ή ανεξέλεγκτης 
διαχείρισης των αποβλήτων; 

9. Η ΑΡΧΗ «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 14 ΚΑΙ 15 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφεται συνοπτικά το σύστημα με το οποίο το κράτος μέλος έχει θέσει σε 
πλήρη ισχύ την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

(2) Αναφέρεται αν το κράτος μέλος έχει επιλέξει την κάλυψη του κόστους διαχείρισης 
των αποβλήτων, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, από τον παραγωγό του προϊόντος από το 
οποίο προέρχονται τα απόβλητα και αν το κόστος επιμερίζεται στους διανομείς του 
σχετικού προϊόντος και βάσει ποιου συστήματος κατανομής κόστους. 

10. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 16 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ) 

(1) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που επιβάλλει το άρθρο 
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ να συγκροτηθεί ολοκληρωμένο και 
επαρκές δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης 
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων τα οποία συλλέγονται από νοικοκυριά, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η συλλογή αυτή καλύπτει και τα 
σύμμεικτα αστικά απόβλητα από άλλους παραγωγούς; Το δίκτυο αυτό έχει 
οργανωθεί σε περιφερειακό επίπεδο; 

(2) Πώς εξασφαλίζει το κράτος μέλος την τελική διάθεση ή την ανάκτηση των 
αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις; 

(3) Περιγράφονται λεπτομερώς η έκταση και η μορφή της ενδεχόμενης συνεργασίας με 
άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που απορρέει από το 
άρθρο 16 παράγραφος 1 οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 
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(4) Σε ποιο βαθμό έχει επιτύχει το κράτος μέλος αυτάρκεια όσον αφορά την τελική 
διάθεση των αποβλήτων; Η απάντηση στην ερώτηση αυτή επεξηγείται με 
πραγματικά ή κατ’ εκτίμηση αριθμητικά στοιχεία για το ποσοστό τελικής διάθεσης 
αποβλήτων εντός του κράτους μέλους επί του συνόλου των παραγόμενων στο 
κράτος μέλος αποβλήτων που απαιτούν τελική διάθεση. 

11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΑ 17 ΕΩΣ 20 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφονται τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος μέλος για να εξασφαλίσει 
συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά την 
παραγωγή, συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. 

(2) Τι μέτρα λαμβάνονται για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των επικίνδυνων 
αποβλήτων από την παραγωγή έως την τελική διάθεση, συγκεκριμένα με την τήρηση 
αρχείων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 της οδηγίας 2008/98/EΚ, καθώς και με την 
ορθή επισήμανση των επικίνδυνων αποβλήτων; Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να 
διασφαλιστεί η ορθή ταξινόμηση των αποβλήτων με επικίνδυνες ιδιότητες ως 
επικίνδυνων αποβλήτων; 

(3) Αναφέρονται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η απαγόρευση της ανάμειξης 
επικίνδυνων αποβλήτων, τα μέσα με τα οποία το κράτος μέλος έχει εγκρίνει 
παρεκκλίσεις από το άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/EΚ, ώστε να 
επιτρέπεται η ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων, και οι περιπτώσεις παρέκκλισης. 

12. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 21 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Περιγράφεται το σύστημα που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος για τη χωριστή 
συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων ορυκτελαίων. 

(2) Έχει λάβει μέτρα το κράτος μέλος για την αποτροπή της ανάμειξης αποβλήτων 
ορυκτελαίων με διαφορετικές ιδιότητες ή αποβλήτων ορυκτελαίων με άλλα 
απόβλητα ή υλικά και ποια είναι τα μέτρα αυτά; 

(3) Ποια πρόσθετα μέτρα – όπως τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, 
οικονομικά μέσα ή αυτοδεσμευτικές συμφωνίες – εφαρμόζει το κράτος μέλος για τη 
χωριστή συλλογή των αποβλήτων ορυκτελαίων και την ορθή επεξεργασία τους; 

(4) Αναφέρεται περαιτέρω αν τα απόβλητα ορυκτελαίων υπόκεινται σε απαιτήσεις 
αναγέννησης στο κράτος μέλος και αν το τελευταίο επιβάλλει περιορισμούς στη 
διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά του προς 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα 
στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.  

13. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΡΘΡΟ 22 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

Περιγράφεται συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο το κράτος μέλος ενθαρρύνει:  
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α) τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων με σκοπό τη λιπασματοποίηση και τη 
χώνευσή τους· 

β) την επεξεργασία βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος· 

γ) τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα.  

14. ΆΔΕΙΕΣ (ΑΡΘΡΑ 23, 24 ΚΑΙ 25 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/EΚ) 

(1) Πώς εξασφαλίζει το κράτος μέλος ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία 
μόνο σε εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια η οποία πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 23 της οδηγίας 2008/98/EΚ; 

(2) Σε ποιον βαθμό παρεκκλίνει το κράτος μέλος από τις απαιτήσεις αδειοδότησης και 
ποιες διατάξεις έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της 
περιβαλλοντικά αβλαβούς διαχείρισης αποβλήτων κατά την επεξεργασία των 
αποβλήτων που εξαιρούνται από τις απαιτήσεις αδειοδότησης; Χρησιμοποίησε το 
κράτος μέλος τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την αδειοδότηση και 
τις επιθεωρήσεις; 

15. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 28 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

(1) Έχουν καταρτιστεί ένα ή περισσότερα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων για την 
επίτευξη των στόχων των άρθρων 1, 4, 13 και 16 της οδηγίας 2008/98/EΚ; 
Παρέχεται σύνδεσμος με τον διαθέσιμο στο κοινό ιστότοπο στον οποίο έχουν 
αναρτηθεί τα προγράμματα αυτά. Χρησιμοποίησε το κράτος μέλος τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τον τρόπο κατάρτισης σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων; 

(2) Πόσα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων καταρτίστηκαν για να καλυφθεί ολόκληρη η 
γεωγραφική επικράτεια του κράτους μέλους; Σε περίπτωση περισσότερων του ενός 
σχεδίων, πώς εξασφαλίζει το κράτος μέλος ότι τα σχέδια αυτά καλύπτουν 
κατάλληλα ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτειά του και ότι εξυπηρετούν τους 
στόχους των άρθρων 1, 4, 13 και 16 της οδηγίας 2008/98/EΚ; 

16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 29 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ) 

(1) Έχουν καταρτιστεί ένα ή περισσότερα προγράμματα για την πρόληψη των 
αποβλήτων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/EΚ; Παρέχεται 
σύνδεσμος με τον διαθέσιμο στο κοινό ιστότοπο στον οποίο έχουν αναρτηθεί τα 
προγράμματα αυτά. Χρησιμοποίησε το κράτος μέλος τις κατευθυντήριες γραμμές 
της Επιτροπής για τον τρόπο κατάρτισης προγράμματος πρόληψης των αποβλήτων; 

(2) Περιγράφονται σε γενικές γραμμές τα κύρια στοιχεία του προγράμματος πρόληψης 
των αποβλήτων το οποίο έχει θεσπίσει το κράτος μέλος με σκοπό την αποσύνδεση 
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της οικονομικής ανάπτυξης από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με 
την παραγωγή αποβλήτων. 

(3) Αναφέρονται η πρόοδος που ενδεχομένως σημειώθηκε κατά την περίοδο αναφοράς 
χάρη στα προγράμματα πρόληψης των αποβλήτων και η εξέλιξη της παραγωγής 
αποβλήτων κατά την ίδια περίοδο.  

17. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 34 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/ΕΚ) 

Περιγράφεται συνοπτικά το σύστημα περιοδικών επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 34 της οδηγίας 2008/98/EΚ, με αναφορά της συχνότητας και της ενδελέχειάς τους. 
Αναφέρεται περαιτέρω η διαθέσιμη διοικητική ικανότητα διεξαγωγής των εν λόγω 
επιθεωρήσεων στο κράτος μέλος. Χρησιμοποίησε το κράτος μέλος τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής για την αδειοδότηση και τις επιθεωρήσεις; 

18. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 36 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ) 

Αναφέρονται παραδείγματα του συστήματος επιβολής αποτελεσματικών, ανάλογων με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικών κυρώσεων από το κράτος μέλος σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων της οδηγίας 2008/98/EΚ. 

19. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/98/EΚ 

Η υποβολή δεδομένων βασίζεται στην απόφαση 2011/753/EΕ της Επιτροπής3. 

Περίοδος αναφοράς: 

Σύμφωνα με την απόφαση 2011/753/EΕ, τα κράτη μέλη ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τους 
στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ υπολογίζοντας το βάρος των 
ροών αποβλήτων που παρήχθησαν και των ροών αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλώθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη ανάκτηση υλικών κατά τη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν δεδομένα για την 
κατάσταση όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την 
ανάκτηση υλικών των αντίστοιχων ροών αποβλήτων, είτε για κάθε έτος της τριετούς 
περιόδου αναφοράς είτε για τα έτη των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο 
παράρτημα I τμήμα 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου4. 

1 Το κράτος μέλος παρέχει δεδομένα σχετικά με τις 
επιδόσεις του όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για 
κάθε έτος της τριετούς περιόδου αναφοράς (επιλέγεται η 
κατάλληλη απάντηση)5. 

Ναι/Όχι 

                                                 
3 ΕΕ L 310 της 25.11.2011, σ. 11. 
4 ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1. 
5 Τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται ετησίως από τη Eurostat. 
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2 Το κράτος μέλος παρέχει δεδομένα σχετικά με τις 
επιδόσεις του όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για τα 
έτη των περιόδων αναφοράς που προβλέπονται στο 
παράρτημα I τμήμα 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2150/2002 (επιλέγεται η κατάλληλη απάντηση)6. 

Ναι/Όχι 

3 (αναφέρεται μόνο στην πρώτη έκθεση εφαρμογής που 
συντάσσεται βάσει του παρόντος ερωτηματολογίου) 

Προσδιορίζεται, με την επιλογή της κατάλληλης 
απάντησης, η μέθοδος υπολογισμού που επιλέχθηκε κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 1 της απόφασης 
2011/753/EΕ. 

Μέθοδος υπολογισμού 1 

Μέθοδος υπολογισμού 2 

Μέθοδος υπολογισμού 3 

Μέθοδος υπολογισμού 4 

4 (αναφέρεται μόνο από τη δεύτερη έκθεση εφαρμογής και 
έπειτα) 

Διευκρινίζεται αν το κράτος μέλος άλλαξε την επιλεγμένη 
κατά το σημείο 3 μέθοδο υπολογισμού. Εάν ναι, 
προσδιορίζονται η νέα μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος 
με τον οποίο το κράτος μέλος εξασφάλισε τη συνέπεια 
μεταξύ των δεδομένων των εκθέσεων. 

 

Τα δεδομένα για το ποσοστό ανάκτησης (που καλύπτει την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση) 
και ανακύκλωσης (που καλύπτει την προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση) συλλέγονται 
από τη Eurostat. Τα κράτη μέλη μπορούν να εισάγουν τα 
δεδομένα για επαλήθευση: 

 

% το έτος 

% το έτος 

Ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωσης οικιακών και συναφών αποβλήτων, όπως 
εξειδικεύονται στη μέθοδο υπολογισμού που έχει επιλέξει 
το κράτος μέλος, στη διάρκεια κάθε έτους που καλύπτει η 
παρούσα έκθεση εφαρμογής: 

% το έτος 

% το έτος 

% το έτος 

5 

Ποσοστό ανάκτησης προκειμένου για απόβλητα 
κατασκευών και κατεδαφίσεων, στη διάρκεια κάθε έτους 
που καλύπτει η παρούσα έκθεση εφαρμογής: 

% το έτος 

6 Εάν δεν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, αναφέρονται οι λόγοι της 
αδυναμίας αυτής και οι δράσεις που το κράτος μέλος 
σκοπεύει να αναλάβει για να επιτύχει τους 
συγκεκριμένους στόχους. 

 

 

                                                 
6 Τα δεδομένα αυτά θα συλλέγονται ανά διετία από τη Eurostat. 
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