ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
D1
D2
D3
D4
D5

D6
D7
D8

D9

D10
D11
D12
D13

Εναπόθεση εντός ή επί του εδάφους (π.χ. χώρος υγειονομικής ταφής, κλπ.)
Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο (π.χ. βιοαποδόμηση υγρών αποβλήτων ή απόρριψη
ιλύος στο έδαφος κλπ.)
Έγχυση σε βάθος (π.χ. έγχυση αντλήσιμων αποβλήτων σε φρέατα, σε θόλους
άλατος, ή σε φυσικά γεωλογικά ρήγματα κλπ.)
Τελμάτωση (π.χ. έκχυση υγρών αποβλήτων ή ιλύων σε φρέατα, μικρές λίμνες ή
λεκάνες κλπ.)
Ειδικά διευθετημένοι χώροι υγειονομικής ταφής (π.χ. τοποθέτηση σε χωριστές
στεγανές κυψελοειδείς κατασκευές, επικαλυμμένες και στεγανοποιημένες τόσο
μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το περιβάλλον κλπ.)
Απόρριψη σε υδάτινο σώμα εκτός από θάλασσα/ωκεανό
Απόρριψη σε θάλασσα/ωκεανό συμπεριλαμβανομένης της ταφής στο θαλάσσιο
βυθό
Βιολογική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος
Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν τελικές ενώσεις ή μίγματα που
διατίθενται με κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12
Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο του παρόντος
Παραρτήματος, από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με
κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ.)
Αποτέφρωση στην ξηρά
Αποτέφρωση στη θάλασσα (*)
Μόνιμη αποθήκευση (π.χ. τοποθέτηση κιβωτίων σε ορυχείο κλπ.)
Ανάδευση ή ανάμιξη πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 12
(**)

D14 Ανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε κάποια από τις εργασίες D 1 ως D 13
D15 Αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις εργασίες D 1 ως D 14 (εκτός από
προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο παραγωγής των
αποβλήτων) (***)

(*)
(**)

(***)

Η δραστηριότητα αυτή απαγορεύεται από την κοινοτική νοµοθεσία και τις διεθνείς συµβάσεις.
Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός D, στο σηµείο αυτό µπορούν να περιλαµβάνονται
προκαταρκτικές εργασίες πριν από τη διάθεση, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται η προεπεξεργασία,
όπως, µεταξύ άλλων, η διαλογή, η σύνθλιψη, η συµπαγοποίηση, η κοκκοποίηση, η αποξήρανση, το
ξέφτισµα, η επανασυσκευασία ή ο διαχωρισµός πριν από την υποβολή σε οιαδήποτε από τις
εργασίες D1 έως D12.
Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3, σηµείο
10.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας (*)
Ανάκτηση/αποκατάσταση διαλυτών
Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιμοποιούνται ως
διαλύτες (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και άλλων διαδικασιών
βιολογικού μετασχηματισμού) (**)
R4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων
R5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (***)
R6 Αναγέννηση οξέων ή βάσεων
R7 Ανάκτηση προϊόντων που χρησιμεύουν για τη δέσμευση των ρύπων
R8 Ανάκτηση προϊόντων από καταλύτες
R9 Αναδιύλιση πετρελαίου ή άλλες επαναχρησιμοποιήσεις πετρελαίου
R10 Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο από την οποία προκύπτει όφελος για τη γεωργία ή
οικολογικές βελτιώσεις
R11 Χρήση αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες R1 ως R10
R12 Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 ως R11
R1
R2
R3

(****)

R13 Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή υποβολής σε κάποια από τις εργασίες R1 ως
R12 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής, στον τόπο
παραγωγής των αποβλήτων) (*****)

(*)

Περιλαµβάνει εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που προορίζονται για την επεξεργασία στερεών αστικών
αποβλήτων µόνον εφόσον η ενεργειακή τους απόδοση ισούται ή υπερβαίνει:
- 0,60 για εγκαταστάσεις που λειτουργούν και επιτρέπονται σύµφωνα µε την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009,
- το 0,65 για εγκαταστάσεις που επιτρέπονται µετά την 3η ∆εκεµβρίου 2008,
Ep − E f − Ei
και υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: Ενεργειακή Απόδοση =
, όπου
0,97 × E w − Ef

(
(

)
)

Ep είναι η ενέργεια που παράγεται ετησίως υπό µορφή θερµότητας ή ηλεκτρισµού. Υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας την ενέργεια υπό µορφή ηλεκτρισµού µε 2,6 και την θερµότητα που παράγεται για
εµπορική χρήση µε 1,1 (GJ/έτος).
Ef είναι η ενέργεια µε την οποία τροφοδοτείται ετησίως το σύστηµα από καύσιµα που συµβάλλουν στην
παραγωγή ατµού (GJ/έτος).
Ew είναι η ετήσια ενέργεια που περιέχεται στα κατεργασµένα απόβλητα και υπολογίζεται µε χρήση της
καθαρής θερµογόνου αξίας των αποβλήτων (GJ/έτος).
Ei είναι η ετήσια ενέργεια που εισάγεται εκτός από την Ew και την Ef (GJ/έτος).
0,97 είναι ένας συντελεστής που αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές απώλειες λόγω τέφρας πυθµένα και
ακτινοβολίας.
Ο τύπος αυτός εφαρµόζεται σύµφωνα µε το έγγραφο αναφοράς σχετικά µε τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές στον τοµέα της αποτέφρωσης αποβλήτων.
(**)

Περιλαµβάνει την αεριοποίηση και την πυρόλυση που χρησιµοποιούν τα συστατικά ως χηµικές
ουσίες.
(***)
Περιλαµβάνει τον καθαρισµό του εδάφους που οδηγεί σε ανάκτηση εδάφους και την ανακύκλωση
ανόργανων οικοδοµικών υλικών.
(****)
Εάν δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος κωδικός R, µπορεί να περιλαµβάνει προκαταρκτικές εργασίες
πριν από την ανάκτηση, συµπεριλαµβανοµένης της προεπεξεργασίας, όπως, µεταξύ άλλων, την
αποσυναρµολόγηση, τη διαλογή, τη σύνθλιψη, τη συµπαγοποίηση, την κοκκοποίηση, την
αποξήρανση, το ξέφτισµα, την ανασυσκευασία, το διαχωρισµό, την ανάδευση ή την ανάµειξη πριν
από την προώθησή τους για οιαδήποτε από τις εργασίες R1 έως R11.
(*****)
Ως προσωρινή αποθήκευση νοείται η προκαταρκτική αποθήκευση σύµφωνα µε το άρθρο 3, σηµείο
10).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
H1

«Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν
σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις
τριβές από το δινιτροβενζόλιο.
H2 «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με
άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες ουσίες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμο αντίδραση.
H3-A «Πολύ εύφλεκτο»:
- ουσίες και παρασκευάσματα σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σημείο
ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 °C
- (συμπεριλαμβανομένων εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών), ή
- ουσίες και παρασκευάσματα που μπορεί να θερμανθούν και τελικά να
αναφλεγούν στον αέρα σε κανονική
- θερμοκρασία χωρίς έξωθεν παροχή ενέργειας, ή
- ουσίες και παρασκευάσματα σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να
αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη
- επίδραση πηγής ανάφλεξης και που εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίονται
μετά την απόσυρση της πηγής
- ανάφλεξης, ή
- ουσίες και παρασκευάσματα σε αέρια κατάσταση που αναφλέγονται στον αέρα
υπό συνήθη πίεση, ή
- ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό ή με υγρό
αέρα, παράγουν εξαιρετικά
- αναφλέξιμα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.
H3-B «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης
είναι τουλάχιστον 21 °C και δεν υπερβαίνει τους 55 °C.
H4 «Ερεθιστικό»: ουσίες και παρασκευάσματα μη διαβρωτικά που ερχόμενα σε άμεση
επαφή παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη με το δέρμα ή τους βλεννογόνους
δύνανται να προκαλέσουν φλεγμονή.
H5 «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή
εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατόν να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους.
H6 «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα (περιλαμβανομένων πολύ τοξικών ουσιών
και παρασκευασμάτων) των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα
είναι δυνατόν να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, παροδικού ή
χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόμη και το θάνατο.
H7 «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα οι οποίες, με εισπνοή, κατάποση ή
εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη
συχνότητά του.
H8 H8 «Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, όταν έλθουν σε επαφή
με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να τους καταστρέψουν.
H9 «Μολυσματικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που περιέχουν ανθεκτικούς
μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, οi οποίοι είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί
λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες
οργανισμούς.
H10 «Τοξικό για την αναπαραγωγή»: ουσίες ή παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή,
κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει μη κληρονομικές
συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισής τους.

H11 «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή
εισχώρηση στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή
να αυξήσει τη συχνότητα εμφάνισής τους.
H12 Απόβλητα που εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο, όταν έλθουν σε επαφή με το
νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ.
H13 (*)«Ευαισθητοποιητικό»: ουσίες και παρασκευάσματα τα οποία διά της εισπνοής,
κατάποσης ή απορρόφησης μέσω του δέρματος, μπορούν να προκαλέσουν
αντίδραση του οργανισμού (υπερευαισθητοποίηση) τέτοια ώστε, με περαιτέρω
έκθεση σε αυτή την ουσία ή το παρασκεύασμα, να προκαλούνται χαρακτηριστικές
επιβλαβείς αντιδράσεις.
H14 «Οικοτοξικό»: απόβλητα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατόν να παρουσιάσουν
άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.
H15 Απόβλητα ικανά μετά από διάθεση, να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο,
άλλη ουσία, π.χ. προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που
αναφέρονται ανωτέρω.
Σημειώσεις
1. Οι χαρακτηρισμοί «τοξικό» (και «πολύ τοξικό»), «επιβλαβές», «διαβρωτικό»,
«ερεθιστικό», «καρκινογόνο», «τοξικό για την αναπαραγωγή», «μεταλλαξογόνο» και
«οικοτοξικό» αποδίδονται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο
Παράρτημα VΙ της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών (1).
2. Ανάλογα με την περίπτωση, εφαρμόζονται οι οριακές τιμές που αναφέρονται στα
Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 99/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 1999, και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων (2).
Μέθοδοι δοκιμών
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα V της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ και σε άλλα συναφή σημειώματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης
(CEN)

(*)

Εφόσον υπάρχουν μέθοδοι δοκιμής.
ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1.
(2)
ΕΕ L 200 της 30.7.1999 σ. 1.
(1)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31
Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις προϋποθέσεις-πλαίσια σχετικά με την παραγωγή
αποβλήτων
1. Χρήση μέτρων σχεδιασμού ή άλλα οικονομικά μέσα που προάγουν την
αποτελεσματική χρήση των πόρων.
2. Προαγωγή της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της επίτευξης καθαρότερων
προϊόντων και τεχνολογιών που παράγουν λιγότερα απόβλητα καθώς και διανομή
και χρήση των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας και ανάπτυξης.
3. Ανάπτυξη αποτελεσματικών και χρήσιμων δεικτών για τις περιβαλλοντικές πιέσεις
που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων με στόχο τη συμβολή στην πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων σε όλα τα επίπεδα, από τις συγκρίσεις προϊόντων σε
κοινοτικό επίπεδο μέχρι δράσεις που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλίες των
τοπικών αρχών και μέτρα σε εθνικό επίπεδο.
Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής
4. Προαγωγή
του
οικολογικού
σχεδιασμού
(συστηματική
ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών μελημάτων στον σχεδιασμό προϊόντων με στόχο τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών επιδόσεων του προϊόντος καθ’ όλο τον κύκλο της ζωής του).
5. Παροχή πληροφοριών για τεχνικές πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών από
τη βιομηχανία.
6. Οργάνωση της εκπαίδευσης των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την εισαγωγή των
απαιτήσεων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων στις άδειες που εκδίδονται
δυνάμει της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 96/61/ΕΚ.
7. Ένταξη μέτρων πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων σε εγκαταστάσεις που δεν
υπάγονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ. Ανάλογα με την περίπτωση, στα μέτρα αυτά
μπορεί να περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις ή σχέδια πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων.
8. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης ή παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις
με οικονομικά, συμβουλευτικά ή άλλα μέσα. Τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι
ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις περιπτώσεις που αφορούν μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και λειτουργούν μέσω καθιερωμένων δικτύων επιχειρήσεων.
9. Προσφυγή σε εθελοντικές συμφωνίες, επιτροπές καταναλωτών/παραγωγών, ή
τομεακές διαπραγματεύσεις έτσι ώστε οι σχετικές επιχειρήσεις ή βιομηχανικοί
κλάδοι να καταρτίσουν τα δικά τους σχέδια ή στόχους πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων ή να διορθώσουν τα προϊόντα ή τις συσκευασίες που παράγουν
απόβλητα.
10. Προαγωγή
αξιόπιστων
συστημάτων
περιβαλλοντικής
διαχείρισης,
συμπεριλαμβανομένου του EMAS και του ISO 14001.
Μέτρα που μπορεί να επηρεάσουν τις φάσεις κατανάλωσης και χρήσης
11. Οικονομικά μέσα, όπως κίνητρα για καθαρές προμήθειες ή καθιέρωση
υποχρεωτικής πληρωμής από τους καταναλωτές για συγκεκριμένα αντικείμενα ή
στοιχεία συσκευασίας που θα μπορούσαν αλλιώς να διατίθενται δωρεάν.
12. Προσφυγή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και παροχής πληροφοριών που
απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή σε ειδικές ομάδες καταναλωτών.
13. Προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων.
14. Συμφωνίες με τη βιομηχανία, όπως η χρήση επιτροπών προϊόντων όπως εκείνες που
συγκροτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Πολιτικών Προϊόντων ή με

λιανοπωλητές, για τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με την πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων και με προϊόντα που έχουν λιγότερες επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
15. Στο πλαίσιο δημόσιων και εταιρικών προμηθειών, ενσωμάτωση των
περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για
Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 29
Οκτωβρίου 2004.
16. Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης κατάλληλων
απορριφθέντων προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων τους, ιδίως μέσω της
χρήσης εκπαιδευτικών ή οικονομικών μέτρων, μέτρων εφοδιαστικής ή άλλων
μέτρων, όπως η παροχή στήριξης σε διαπιστευμένα δίκτυα επισκευής και
επαναχρησιμοποίησης ή στη σύστασή τους, ιδίως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

