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ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 15ης 'Ιουλίου 1975
περί τών στερεών άποβλήτων

(75 /442/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί ιδρύσεως τής Ευρωπαϊκής Οίκονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τά άρθρα 100 καί 235 ,

τήν πρόταση της 'Επιτροπής ,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως^),
τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής 'Επιτρο
πήςί2),

ότι πρέπει νά ευνοηθεί ή άνάκτηση τών αποβλήτων
καί ή χρησιμοποίηση τών άνακτηθέντων υλικών, προ
κειμένου νά διαφυλαχθούν οί φυσικοί πόροι·
δτι τό πρόγραμμα δράσεως τών Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων στόν τομέα τοΰ περιβάλλοντος(3) τονίζει τήν
αναγκαιότητα κοινοτικών ένεργειών, συμπεριλαμβα
νομένης τής έναρμονίσεως τών νομοθεσιών·
ότι μία αποτελεσματική καί σταθερή ρύθμιση γιά τή
διάθεση τών άποβλήτων, πού νά μή δυσχεραίνει τίς
ένδοκοινοτικές συναλλαγές καί νά μήν έπηρεάζει τούς
όρους τοΰ άνταγωνισμοΰ , θά πρέπει νά εφαρμόζεται
στά αντικείμενα τά όποια αποβάλλει ό κάτοχος ή τά

'Εκτιμώντας :

όποία ύποχρεοΰται νά άποβάλλει δυνάμει τών έν ίσχύι
έθνικών διατάξεων, έξαιρέσει τών ραδιενεργών, όρυ

δτι ή διαφορά μεταξύ τών διατάξεων πού ήδη έφαρμό

κτών καί γεωργικών άποβλήτων, τών πτωμάτων τών

ζονται ή καταρτίζονται στά διάφορα Κράτη Μέλη γιά

ζώων, τών χρησιμοποιηθέντων υδάτων, τών άερίων

τή διάθεση τών άποβλήτων δύναται νά δημιουργήσει
άνισους όρους άνταγωνισμοΰ καί νά εχει ως έκ τούτου
άμεση επίπτωση έπί τής λειτουργίας τής κοινής
άγοράς · ότι έπομένως πρέπει νά γίνει στόν έν λόγω
τομέα ή εναρμόνιση τών νομοθεσιών πού προβλέπεται
στό άρθρο 100 της συνθήκης·

καί τών άποβλήτων πού υπόκεινται σέ ειδική κοινοτι
κή ρύθμιση·

ότι υπάρχει άνάγκη νά συνδυασθεί ή έναρμόνιση τών
νομοθεσιών μέ τήν κοινοτική δράση πού θά άποβλέπει
στήν πραγματοποίηση , μέ μία ευρύτερη ρύθμιση , ένός
άπό τούς στόχους τής Κοινότητος στόν τομέα τής
προστασίας τοΰ περιβάλλοντος καί της βελτιώσεως
τής ποιότητος τής ζωής ■ δτι λοιπόν πρέπει νά προβλε
φθούν στό θέμα αυτό ορισμένες ειδικές διατάξεις·
δτι, άφοΰ οί άπαιτούμενες πρός τοΰτο έξουσίες δράσε
ως δέν προβλέπονται άπό τή συνθήκη , πρέπει νά γίνει
χρήση τοΰ άρθρου 235 τής συνθήκης·

ότι πρός διασφάλιση τής προστασίας τοΰ περιβάλλο
ντος νά προβλεφθεί ενα σύστημα χορηγήσεως άδειών
γιά τίς έπιχειρήσεις οι όποιες έπεξεργάζονται, έναπο
θηκεύουν ή άποθέτουν τά άπόβλητα γιά λογαριασμό
τρίτων, ενα σύστημα έπιτηρήσεως τών έπιχειρήσεων οί
όποιες διαθέτουν τά δικά τους άπόβλητα καί έκείνων
οί όποιες περισυλλέγουν τά άπορρίμματα άλλων, κα
θώς καί ενα σχέδιο πού νά καλύπτει τά βασικά
στοιχεία πού πρέπει νά ληφθοΰν ύπόψη κατά τίς
διάφορες έργασίες διαθέσεως τών άποβλήτων·
ότι τό τμήμα τών δαπανών πού δέν καλύπτεται άπό
τήν εκμετάλλευση τών άποβλήτων πρέπει νά άναλαμ
βάνεται σύμφωνα μέ τήν άρχή «ό ρυπαίνων πλη
ρώνει»,

δτι, βασικός στόχος κάθε ρυθμίσεως στόν τομέα τής

διαθέσεως τών άποβλήτων πρέπει νά είναι ή προστα
σία τής υγείας τοΰ άνθρώπου καί τοΰ περιβάλλοντος
άπό τίς έπιβλαβεΐς έπιδράσεις πού προκαλούνται άπό
τή συγκέντρωση , τή μεταφορά, τήν έπεξεργασία, τήν
εναποθήκευση καί τήν άπόθεση τών άποβλήτων

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Άρϋρο 1

Κατα τήν έννοια τής παρούσας όδηγίας νοείται :
0 ΕΕ αριθ. A 32 τής 11.2.1975 , σ . 36 .
(2) ΕΕ άριθ. A 16 τής 23.1.1975 , σ . 12 .

0 EE άριθ. A 112 τής 20.12.1973, σ . 3 .
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α) ώς «στερεό άπόβλητο » κάθε ουσία ή άντικείμενο τό
όποιο ό κάτοχος του άποβάλλει ή ύποχρεοΰται νά
άποβάλλει, δυνάμει τών διατάξεων τής έν ίσχύι
εθνικής νομοθεσίας·

β) ώς «διάθεση » στερεών άποβλήτων :
— ή συγκέντρωση , διαλογή , μεταφορά, έπεξεργα
σία τών άποβλήτων ώς καί ή εναποθήκευση καί
άπόθεσή τους έπί ή έντός τοΰ έδάφους,

— της έπεξεργασίας τών στερεών αποβλήτων έν
όψει τής ανακυκλώσεως καί τής έπαναχρησιμο
ποιήσεώς τους,

— τής έπανακτήσεως πρώτων υλών καί/ή τής
παραγωγής ένεργείας άπό όρισμένα άπόβλητα ·
γ) τή χρησιμοποίηση όρισμένων φυσικών πόρων, συ
μπεριλαμβανομένων τών ένεργειακών, σέ χρήσεις
που μπορούν νά άντικαθίστανται άπό ύλικά έπα
νακτήσεως .

— οί έργασίες μετατροπής οί άπαραίτητες γιά τήν
έπαναχρησιμοποίηση, άνάκτηση ή τήν άνακΰ
κλωσή τους.
Άρπρο 2

1 . Μέ τήν έπιφύλαξη τής παρούσας οδηγίας, τά Κρά
τη Μέλη δύνανται νά θεσπίζουν ειδικούς κανόνες γιά
ειδικές κατηγορίες στερεών άποβλήτων .
2 . 'Αποκλείονται τοΰ πεδίου εφαρμογής τής παρού

σα ; όδηγίας :
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Άρϋρο 4

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά άναγκαΐα μέτρα γιά νά
έξασφαλίσουν ότι τά στερεά άπόβλητα θά διατίθενται
χωρίς νά θέτουν σέ κίνδυνο τήν υγεία τοΰ άνθρώπου
καί χωρίς νά βλάπτουν τό περιβάλλον, καί κυρίως :
— χωρίς νά δημιουργοΰν κίνδυνο γιά τό νερό, τόν
άέρά ή τό έδαφος οΰτε γιά τήν πανίδα ή χλωρίδα,

— χωρίς νά προκαλοΰν ενοχλήσεις θορύβου καί
οσμών ,

α) τά ραδιενεργά άπόβλητα ·

— χωρίς νά έπιφέρουν βλάβη στήν τοποθεσία καί στό

β) τά στερεά άπόβλητα τά προκύπτοντα άπό έργασίες
άνιχνεύσεως, έξαγωγής, έπεξεργασίας καί έναπο
θηκεύσεως τών μεταλλευτικών πόρων ώς καί τών
έκ τής έκμεταλλεύσεως τών λατομείων ·
γ) τά πτώματα ζώων καί τά έξής γεωργικά άπόβλητα :
περιττώματα καί άλλες ουσίες χρησιμοποιούμενες
στή γεωργία·
δ) τά υγρά άπόβλητα εξαιρέσει τών άποβλήτων σέ
υγρή κατάσταση ·

ε) τά άέρια άπόβλητα
άτμόσφαιρα ·

τά

έκπεμπόμενα

τοπίο .

Άρπρο 5

Τά|ΚράτηΜέλη συνιστοΰν ή υποδεικνύουν τήν «ή τίς
άρμόδιες άρχές τίς επιφορτισμένες, έντός μιας καθο
ρισμένης ζώνης, νά σχεδιάζουν, νά οργανώνουν, νά
έπιτρέπουν καί νά έπιβλέπουν τίς έργασίες διαθέσεως
τών στερεών άποβλήτων.

στήν
"Αριτρο 6

ζ) τά άπόβλητα τά υποκείμενα σέ ειδικούς κοινοτι
κούς κανόνες .
Άρϋρο 3

1 . Τα Κράτη Μελη λαμβάνουν τά κατάλληλα μέτρα
γιά τόν περιορισμό , τήν άνακύκλωση καί τήν έπεξερ

Ή αρμοδία άρχή ή άρχές οί αναφερόμενες στο άρθρο
5 , ύποχρεοΰνται νά συντάξουν τό ταχύτερο δυνατό
ενα ή περισσότερα σχέδια, σέ σχέση ιδίως πρός :
— τόν τύπο καί τήν ποσότητα τών πρός διάθεση
άποβλήτων ,

γασία τών στερεών άποβλήτων, τήν έξ αυτών λήψη
πρώτων υλών, ενδεχομένως δέ καί ένεργείας, καθώς

— τίς γενικές τεχνικές προδιαγραφές,

καί κάθε άλλη μέθοδο πού έπιτρέπει τήν επαναχρησι

— τίς κατάλληλες τοποθεσίες διαθέσεως τών στερεών

μοποίηση τους.

άποβλήτων,

2 . Ενημερώνουν έγκαίρως τήν 'Επιτροπή σχετικά μέ
κάθε σχέδιο ρυθμίσεως μέ τό ώς άνω άντικείμενο καί,
ιδιαίτερα, σχετικά μέ κάθε σχέδιο ρυθμίσεως πού
άφορα :

— τά ειδικά μέτρα γιά ειδικά άπόβλητα .

α) τή χρήση τών προϊόντων τών δυναμένων νά δημι
ουργήσουν τεχνικές δυσχέρειες κατά τή διάθεσή
τους ή νά προκαλέσουν υπερβολικές δαπάνες
διαθέσεως ·

— τά φυσικά καί νομικά πρόσωπα τά έξουσιοδοτημέ
να γιά τή διάθεση τών στερεών άποβλήτων,

Αυτό τό σχέδιο ή τά σχέδια δύνανται νά συμπεριλά
βουν π .χ. :

— τήν έκτίμηση τών δαπανών γιά τίς έργασίες διαθέ
σεως ,

β) τήν ένθαρρυνση :

— τής μειωσεως τών ποσοτήτων όρισμένων άπο
βλήτων,

— τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν ένθάρρυνση τής όρθο1
λογικής όργανώσεως τής περισυλλογής, τής διαλο
γής καί τής έπεξεργασίας τών στερεών άποβλήτων .
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"Αρϋρο 7

Τά Κράτη Μέλη λαμβάνουν τά άναγκαϊα μέτρα προ
κειμένου κάθε κάτοχος στερεών άποβλήτων :
— νά τά παραδίδει σέ ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα
περισυλλογής ή σέ έπιχείρηση διαθέσεως, ή

— νά εξασφαλίζει ό ίδιος τη διάθεσή τους σύμφωνα
μέ τά μέτρα τά λαμβανόμενα δυνάμει τοΰ άρθρου 4 .

άπό άφαίρεση της ένδεχόμενης εισπράξεως τοΰ ποσοΰ
τοΰ προερχομένου άπό την έπεξεργασία τους,
βαρύνει:
— τόν κάτοχο τόν παραδίδοντα στερεά άπόβλητα σέ
φορέα περισυλλογής ή σέ έπιχείρηση προβλεπομένη
άπό τό άρθρο 8 ·

— καί/ή τους προηγούμενους κατόχους ή τόν παρα
γωγό τοΰ προϊόντος πού παράγει τά στερεά άπό
βλητα .

"Αρνρο -8
"Αρνρο 12

Γιά τή συμμόρφωση πρός τά μέτρα πού λαμβάνονται
δυνάμει τοΰ άρθρου 4 , κάθε έγκατάσταση ή έπιχείρη
ση πού άσχολειται μέ τήν έπεξεργασία, έναποθήκευση
ή άπόθεση στερεών άποβλήτων γιά λογαριασμό τρί
των, οφείλει νά λάβει άδεια άπό τήν άρμόδια άρχή
πού προβλέπει τό άρθρο 5 , δσον άφορά :
— τόν τύπο καί τήν ποσότητα τών πρός έπεξεργασία
άποβλήτων,
— τίς γενικές τεχνικές προδιαγραφές,

— τίς προφυλάξεις πού πρέπει νά λαμβάνονται,
— τά ένδεικτικά στοιχεία πού πρέπει νά προσκομί

ζονται κατόπιν αιτήσεως της άρμοδίας άρχής, ώς
πρός τήν προέλευση τόν προορισμό καί τήν έπεξερ
γασία τών στερεών άποβλήτων, καθώς καί ώς πρός
τόν τύπο καί τήν ποσότητά τους .

"Αρσρο 9
Οι εγκαταστάσεις ή οι έπιχειρήσεις οι αναφερόμενες

στό άρθρο 8 έλέγχονται περιοδικώς άπό τήν προβλε
πόμενη στό άρθρο 5 άρμόδια άρχή, ιδίως ώς πρός τήν
εκπλήρωση τών προϋποθέσεων της άδειας.
"Αρνρο 10

Οί επιχειρήσεις οι όποιες έξασφαλίζουν τή μεταφορά,
τήν περισυλλογή, τήν έναποθήκευση, τήν άπόθεση ή
τήν έπεξεργασία τών δικών τους στερεών, καθώς καί
έκεϊνες οί όποιες περισυλλέγουν ή μεταφέρουν γιά
λογαριασμό τρίτων στερεά άπόβλητα, έποπτεύονται
άπό τήν άναφερομένη στό άρθρο 5 άρμόδια άρχή .

'Ανά τριετία, τα Κράτη Μέλη συντάσσουν εκθεση περί
της καταστάσεως δσον άφορά τη "διάθεση των στερεών
άποβλήτων στη χώρα τους καί τή διαβιβάζουν στην
'Επιτροπή . Γιά τό σκοπό αυτό, οί έγκαταστάσεις ή οί
έπιχειρήσεις οί άναφερόμενες στά αρθρα 8 καί 10
ύποχρεοΰνται νά υποβάλλουν στήν άναφερόμενη στό
άρθρο 5 άρμόδια άρχή τίς πληροφορίες σχετικά μέ τή
διάθεση τών άποβλήτων. Ή 'Επιτροπή ένημερώνει
άνά τριετία τό Συμβούλιο καί τή Συνέλευση περί της
έφαρμογης της παρούσας όδηγίας .
"Αρϋρο 13

Τά Κράτη Μέλη θέτουν σέ ισχύ τά άναγκαϊα μέτρα γιά
νά συμμορφωθούν πρός τήν παρούσα όδηγία έντός

προθεσμίας είκοσι τεσσάρων μηνών άπό της κοινοποι
ήσεώς της καί ένημερώνουν σχετικά άμέσως τήν 'Επι
τροπή .
"Αρϋρο 14
Τα Κράτη Μέλη γνωστοποιούν στήν Επιτροπή τό

κείμενο τών βασικών διατάξεων έσωτερικοΰ δικαίου
πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται άπό τήν
παρούσα όδηγία.

"Αρϋρο 15

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη Μέλη .
Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 15 'Ιουλίου 1975 .

"Αρϋρο 11

Σύμφωνα μέ τήν άρχή «ό ρυπαίνων πληρώνει», ή

δαπάνη γιά τή διάθεση τών στερεών άποβλήτων, μετά

Γίά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
M. RUMOR

