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Σύνοψη 
I Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να είναι επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, υπόκεινται σε περιοριστικούς κανόνες στην ΕΕ. Οι εν λόγω 
κανόνες αποσκοπούν στη διασφάλιση, αφενός, ενός κοινού ορισμού για τα 
επικίνδυνα απόβλητα και, αφετέρου, της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών, 
μέσω ενός αυστηρότερου καθεστώτος ελέγχου από αυτό που εφαρμόζεται σε άλλα 
απόβλητα. 

II Η αύξηση των επικίνδυνων αποβλήτων θέτει αρκετές προκλήσεις και είναι 
επομένως κατάλληλη η ευκαιρία να εκπονηθεί επισκόπηση με αντικείμενο τη 
διαχείρισή τους από την ΕΕ. Η παρούσα επισκόπηση παρέχει συνολική εικόνα του 
ρόλου και των δράσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων, 
καθώς και των προκλήσεων και των ευκαιριών που ανακύπτουν από την πρόληψη και 
την επεξεργασία τους. Η Επιτροπή και οι συννομοθέτες της ΕΕ θα μπορούσαν να τη 
λάβουν υπόψη κατά την εν εξελίξει επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Το 
παρόν έγγραφο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου αλλά επισκόπηση η οποία βασίζεται, 
κατά κύριο λόγο, σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή σε υλικό που συγκεντρώθηκε 
ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

III Η ΕΕ ορίζει τα επικίνδυνα απόβλητα ως απόβλητα που εμφανίζουν μία ή 
περισσότερες συγκεκριμένες επικίνδυνες ιδιότητες. Αυτή η διαδικασία ταξινόμησης 
είναι μεν απαραίτητη, προκειμένου να περιοριστεί ο δυνητικός επιζήμιος αντίκτυπος 
των επικίνδυνων αποβλήτων, ωστόσο πάσχει από ασυνέπειες στην ταξινόμησή τους 
μεταξύ των κρατών μελών. 

IV Η πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων είναι ο πρώτος και 
καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπισή τους. Από το 1991, η πρόληψη της 
δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ. Με τη δράση 
της η ΕΕ επικεντρώθηκε στο να επηρεάσει τους τρόπους με τους οποίους οι 
οικονομικοί φορείς σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προϊόντα, στο να καταστούν οι 
ρυπαίνοντες υπόλογοι για τα απόβλητά τους και στην παροχή καλύτερης 
πληροφόρησης στους καταναλωτές σχετικά με την παρουσία επικίνδυνων ουσιών. 
Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, ο όγκος των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται 
στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς από το 2004. 

V Όταν η παραγωγή αυτή είναι αναπόφευκτη, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις που τηρούν αυστηρούς 
κανόνες και απαιτήσεις ασφάλειας. Ωστόσο, δυσκολίες, όπως η δυσκολία 
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διασφάλισης ότι τα επικίνδυνα απόβλητα δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη 
αποβλήτων και η δυσκολία αξιόπιστης καταχώρισης και ιχνηλάτησης των επικίνδυνων 
αποβλήτων, εξακολουθούν να αποτελούν πρόσκομμα στην ασφαλή επεξεργασία 
τους. Τα δεδομένα της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των επικίνδυνων 
αποβλήτων καλύπτουν μόνο το 79 % των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, κάτι 
που συνεπάγεται κενό στα δεδομένα ύψους 21 %. 

VI Κατά την επεξεργασία τους, τα επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει, κατά σειρά 
προτίμησης, να προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, να ανακυκλώνονται, να 
υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης ενέργειας και –ως έσχατη λύση– να 
διατίθενται. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι άνω του ημίσεος των 
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγουμε στην ΕΕ διατίθενται, ενώ η 
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αντιπροσωπεύουν το 34 %. Ορισμένες ροές 
επικίνδυνων αποβλήτων είναι τεχνικά δύσκολο να ανακυκλωθούν σε μεγάλη κλίμακα 
ή με οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Όταν αυτό είναι εφικτό, οι εγκαταστάσεις 
ανακύκλωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την απολύμανση των 
αποβλήτων ή την εξεύρεση ευκαιριών στην αγορά ανακυκλωμένων υλικών. 

VII Οι αυστηρότεροι κανόνες διαχείρισης και ασφάλειας που εφαρμόζονται στα 
επικίνδυνα απόβλητα συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο και υψηλότερο 
κόστος επεξεργασίας για τους οικονομικούς φορείς. Παραμονεύει έτσι ο κίνδυνος 
παράνομης διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων στις περιπτώσεις που φορείς δεν 
δηλώνουν τα παραγόμενα απόβλητα ως επικίνδυνα και τα απορρίπτουν παράνομα 
στην ΕΕ ή τα μεταφέρουν παράνομα εντός και εκτός ΕΕ· σε αυτό αναφέρεται 
συνήθως ο όρος «παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων». 

VIII Επισημαίνουμε διάφορες προκλήσεις όσον αφορά τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει τα εξής προβλήματα: 

o τον αυξανόμενο όγκο επικίνδυνων αποβλήτων και το χαμηλό επίπεδο πρόληψης 
της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων· 

o την ασυνέπεια στην ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων· 

o το κενό ύψους 21 % μεταξύ των αναφερόμενων ποσοτήτων επικίνδυνων 
αποβλήτων που παράγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία, και το γεγονός 
ότι η ιχνηλασιμότητα από την παραγωγή έως την τελική επεξεργασία δεν 
διασφαλίζεται πλήρως· 

o τη διάθεση άνω του ημίσεος των επικίνδυνων αποβλήτων, με το ποσοστό 
ανακύκλωσης να παραμένει αμετάβλητο· 

o τον κίνδυνο παράνομης διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων.  
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Εισαγωγή 

Επικίνδυνα απόβλητα 

01 Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ως επικίνδυνα τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή 
περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες, παραδείγματος χάριν τα απόβλητα που είναι 
εκρηκτικά, ερεθιστικά ή τοξικά (βλέπε πλαίσιο 1). 

Πλαίσιο 1 

Ορισμός των επικίνδυνων αποβλήτων 

Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα (άρθρο 3, παράγραφος 2) ορίζει ως 
επικίνδυνα τα απόβλητα που εμφανίζουν μία ή περισσότερες από τις 
15 επικίνδυνες ιδιότητες (hazardous properties, HP) που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας: 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

HP 1 Εκρηκτικό

HP 2 Οξειδωτικό

HP 3 Εύφλεκτο

HP 14 Οικοτοξικό

HP 4 Ερεθιστικό –
ερεθισμός του δέρματος 
και οφθαλμική βλάβη 

HP 5 Ειδική τοξικότητα στα 
όργανα-στόχους / Τοξικότητα από 
αναρρόφηση

HP 6 Οξεία τοξικότητα

HP 7 Καρκινογόνο

HP 8 Διαβρωτικό

HP 9 Μολυσματικό

HP 10 Τοξικό για 
την αναπαραγωγή

HP 11 Μεταλλαξιογόνο

HP 12 Έκλυση αερίου 
οξείας τοξικότητας

HP 13 Ευαισθητοποιητικό

HP 15 Απόβλητο ικανό να 
επιδείξει μια επικίνδυνη 
ιδιότητα που αναφέρεται 
ανωτέρω, που δεν είναι 
άμεσα εμφανής στο αρχικό 
απόβλητο (κυρίως φυσικές 
επικίνδυνες ιδιότητες)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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02 Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία μέσω 
της εισπνοής, του αγγίγματος ή της κατάποσης, και να προκαλέσουν σοβαρές 
ασθένειες, γενετικές ανωμαλίες, στειρότητα, καρκίνο ή ακόμη και θάνατο. Μπορούν 
επίσης να μολύνουν το περιβάλλον προκαλώντας ρύπανση του εδάφους, του αέρα 
και των υδάτων και υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Τέτοια απόβλητα μπορούν να 
προκαλέσουν φυσικές αντιδράσεις, όπως εκρήξεις, να δημιουργήσουν τοξικούς 
ατμούς ή να παρουσιάσουν άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς. 

03 Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να έχουν διάφορες μορφές: στερεή, υγρή, 
πολτώδη και αέρια. Ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οδηγεί στην παραγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων, με τα περισσότερα από αυτά να παράγονται από 
οικονομικούς φορείς (βλέπε γράφημα 1). 

Γράφημα 1 – Κύριες δραστηριότητες που παρήγαγαν επικίνδυνα 
απόβλητα στην ΕΕ το 2018 (σε χιλιάδες τόνους) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat. 

23 350

19 620

19 520

14 260

11 140

9 370

520
3 870

Οικονομικοί φορείς – 96 % 
Νοικοκυριά – 4 %

101 650
χιλιάδες τόνοι

συνολικά 
παραχθέντων 
επικίνδυνων 
αποβλήτων

Γεωργία, δασοκομία 
και αλιεία Νοικοκυριά

Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, αερίου, ατμού 

και κλιματισμού

Υπηρεσίες

Εξορυκτικές και 
λατομικές 

δραστηριότητες

Διαχείριση των 
υδάτων και των 
αποβλήτων

Κατασκευές και 
κατεδαφίσεις

Μεταποίηση

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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04 Οι κύριοι τομείς που συμβάλλουν στην παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων είναι 
η μεταποίηση (ιδίως των μετάλλων), η επεξεργασία υδάτων και αποβλήτων, ο 
κατασκευαστικός και ο εξορυκτικός τομέας – αντιπροσωπεύουν συνολικά το 75 % των 
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ. Παραδείγματος χάριν, τόσο η 
εξορυκτική βιομηχανία όσο και η μεταλλουργία παράγουν απόβλητα που συνίστανται 
σε τοξικά βαρέα μέταλλα1. Ομοίως, η επεξεργασία λυμάτων έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή ιλύος καθαρισμού λυμάτων, η οποία μπορεί να περιέχει βαρέα μέταλλα 
και παθογόνους παράγοντες2. 

05 Όσον αφορά τα νοικοκυριά, τυπικά παραδείγματα επικίνδυνων αποβλήτων που 
αυτά παράγουν είναι ορισμένα φάρμακα, χρησιμοποιημένες μπαταρίες, βερνίκια 
νυχιών, παρασιτοκτόνα κηπουρικής, καθαριστικά προϊόντα, χρώματα, διαλύτες, 
λαμπτήρες φθορισμού ή ηλεκτρονικές συσκευές3. 

06 Το 2018, τα ορυκτά και στερεοποιημένα απόβλητα (κυρίως το έδαφος και τα 
απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων) αντιπροσώπευαν άνω του ημίσεος των 
συνολικών επικίνδυνων αποβλήτων που παρήχθησαν στην ΕΕ, ενώ ακολουθούσαν τα 
χημικά και ιατρικά απόβλητα (26 %), όπως φαίνεται στο γράφημα 2. 

                                                      
1 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, ιστοσελίδα σχετικά με τα βαρέα 

μέταλλα. 

2 Ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με την ιλύ καθαρισμού λυμάτων.  

3 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων οικιακών 
αποβλήτων, 2020/C 375/01. 

https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://www.unep.org/cep/heavy-metals
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/sewage-sludge_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC1106%2801%29
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Γράφημα 2 – Κύριες ροές επικίνδυνων αποβλήτων που παρήχθησαν 
στην ΕΕ το 2018 (σε εκατομμύρια τόνους) 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat. 

57,3

7,0

Ανάμεικτα 
συνήθη 

απόβλητα

Απορριφθείς εξοπλισμός, 
μεταξύ άλλων και 

ηλεκτρικός/ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός

Ηλεκτρικές 
στήλες και 

συσσωρευτές

Λοιπές
(απόβλητα που περιέχουν 
πολυχλωροδιφαινύλια και 

μολυσμένο γυαλί)

Ξύλο

Χημικά και 
ιατρικά 

απόβλητα
26,5

0,06

1,5

1,8

2,8 4,7

Οχήματα 
που έχουν 
αποσυρθεί

Ορυκτά και 
στερεοποιημένα 

απόβλητα

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3008943/default/table
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Κύκλος ζωής των επικίνδυνων αποβλήτων 

07 Καθένα από τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος μπορεί να οδηγήσει στη
δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούν 
σε επεξεργασία (βλέπε γράφημα 3). 

Γράφημα 3 – Ο κύκλος ζωής των επικίνδυνων αποβλήτων 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της οδηγίας-πλαισίου 
για τα απόβλητα. 

Δημιουργία 
αποβλήτων

Εξόρυξη Μεταποίηση

Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση: 
Δευτερογενείς πρώτες 
ύλες

Ανάκτηση: Αποτέφρωση 
με ανάκτηση ενέργειας

Διάθεση: Αποτέφρωση 
χωρίς ανάκτηση 
ενέργειας, υγειονομική 
ταφή και άλλα μέσα 
διάθεσης

Επεξεργασία

https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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08 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτρέψουν την παραγωγή επικίνδυνων
αποβλήτων περιορίζοντας την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα4 και 
αντικαθιστώντας τις επικίνδυνες ουσίες με ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις5. Στον 
περιορισμό της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων μπορούν επίσης να συμβάλουν 
πρωτοβουλίες για την προώθηση της μακροβιότητας των προϊόντων και της 
ασφαλέστερης χρήσης χημικών προϊόντων, και για την επιβολή κυρώσεων στους 
ρυπαίνοντες. 

09 Τα παραχθέντα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν στη συνέχεια να προετοιμαστούν
για επαναχρησιμοποίηση, να ανακυκλωθούν, να υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης 
ενέργειας ή, ως έσχατη λύση, να διατεθούν (παραδείγματος χάριν, αποτέφρωση 
χωρίς ανάκτηση ενέργειας, υγειονομική ταφή). Παραδείγματος χάριν6, έως και 
το 70 % των χρησιμοποιημένων διαλυτών μπορεί να ανακυκλωθεί σε έτοιμους προς 
χρήση διαλύτες. Ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως φάρμακα χημειοθεραπείας 
ή χημικά όπλα, πρέπει να καταστρέφονται μέσω αποτέφρωσης υψηλής 
θερμοκρασίας. Τα υπολείμματα από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων 
υποβάλλονται συστηματικά σε υγειονομική ταφή. Η επιλογή του τρόπου 
επεξεργασίας εξαρτάται από τη φύση των επικίνδυνων αποβλήτων, τη διαθεσιμότητα 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας, αλλά και από οικονομικούς παράγοντες. 

10 Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία στη χώρα
προέλευσης, να αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος ή να μεταφέρονται εκτός ΕΕ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα εκτός ΕΕ μόνο σε χώρες 
του ΟΟΣΑ, με σκοπό την ανακύκλωση ή την ανάκτηση7. Όσον αφορά τη διάθεση, οι 
μεταφορές εκτός ΕΕ περιορίζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών8. Επίσης, η ΕΕ εισάγει επικίνδυνα απόβλητα από τον υπόλοιπο κόσμο. 

4 Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο θ) της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

5 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ιστοσελίδα σχετικά με την αντικατάσταση 
με ασφαλέστερες χημικές ουσίες. 

6 Hazardous Waste Europe και EURITS. 

7 Σύμβαση της Βασιλείας, κυρωθείσα από την ΕΕ το 1998. 

8 Άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://echa.europa.eu/el/substitution-to-safer-chemicals
https://echa.europa.eu/el/substitution-to-safer-chemicals
http://www.hazardouswasteeurope.eu/
https://www.eurits.org/
https://eur-lex.europa.eu/EL/legal-content/summary/basel-convention-on-the-control-of-transboundary-movements-of-hazardous-wastes-and-their-disposal.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111


12 

Τα επικίνδυνα απόβλητα αυξάνονται 

11 Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων, και
η «αποσύνδεση» της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη 
αποτελούν πρωταρχικό στόχο των πολιτικών της ΕΕ για τα απόβλητα και την κυκλική 
οικονομία9. 

12 Το 2018 παρήχθησαν περίπου 102 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων
στην ΕΕ, που αντιπροσώπευαν το 4 % του συνόλου των παραχθέντων αποβλήτων. 
Από το γράφημα 4 προκύπτει ότι τα επικίνδυνα απόβλητα στην ΕΕ αυξήθηκαν 
κατά 26 % μεταξύ του 2004 και του 2018, από 80,8 εκατομμύρια τόνους σε 
101,7 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή, η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη βελτιωμένη αναφορά στοιχείων όσον αφορά την παραγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

Γράφημα 4 – Παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ από το 2004 

Σημ.: Για το 2020, ήταν διαθέσιμα μόνο προσωρινά στοιχεία όσον αφορά τα απόβλητα. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει υπολογισμών που στηρίζονται σε στοιχεία της Eurostat σχετικά με την παραγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων, αποβλήτων και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

9 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παραγωγή και αποσύνδεση αποβλήτων στην 
Ευρώπη, 2021. 

Επικίνδυνα 
απόβλητα

Σύνολο 
αποβλήτων

Πραγματικό ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν

100

90

110

130

120

26 %

20 %

4 %

80,8

101,7

Δείκτης, 2004 = 100

Επικίνδυνα 
απόβλητα
(αύξηση σε 
εκατομμύρια 
τόνους)

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN__custom_3636559/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMA_10_GDP__custom_3638045/default/table?lang=en
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
https://www.eea.europa.eu/ims/waste-generation-and-decoupling-in-europe
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13 Οι προσωρινές στατιστικές για τα επικίνδυνα απόβλητα που παρήχθησαν στην
ΕΕ το 2020, οι οποίες δημοσιεύθηκαν από τη Eurostat τον Σεπτέμβριο του 2022, 
δείχνουν μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων, ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19. 
Δεδομένου ότι τα δεδομένα αυτά είναι ελλιπή και θα αποτελέσουν αντικείμενο 
περαιτέρω επικαιροποιήσεων, αποφασίσαμε να μην τα χρησιμοποιήσουμε στην 
ανάλυση που ακολουθεί στις επόμενες ενότητες. 

14 Όπως φαίνεται στο γράφημα 4, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην ΕΕ
αυξήθηκε κατά περίπου 20 % από το 2004 έως το 2018. Αναμενόμενο ήταν επομένως 
να αυξηθεί και η παραγωγή αποβλήτων, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων. Ενώ τα 
συνολικά απόβλητα αυξήθηκαν κατά 4 %, γεγονός που υποδηλώνει την αποσύνδεσή 
τους από την οικονομική ανάπτυξη, τα επικίνδυνα απόβλητα αυξήθηκαν κατά 26 %. 
Με βάση τις παγκόσμιες μεγατάσεις, όπως η συνεχιζόμενη αστικοποίηση, η αύξηση 
της κατανάλωσης και η επιτάχυνση των τεχνολογικών αλλαγών, αναμένεται ανάπτυξη 
των βιομηχανικών τομέων με σημαντική χρήση χημικών προϊόντων (π.χ. 
κατασκευαστικός τομέας ή τομέας ηλεκτρονικών ειδών)10, κάτι που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα. 

Ρόλοι και αρμοδιότητες 

15 Στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, η Επιτροπή (κυρίως η Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος), από κοινού με τις νομοθετικές αρχές της ΕΕ, είναι 
αρμόδια για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ. Η Επιτροπή εισηγείται 
πολιτικές, περιλαμβανομένης νέας νομοθεσίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος υποστηρίζει την Επιτροπή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η 
Επιτροπή δεν έχει εκτελεστική αρμοδιότητα, αλλά εποπτεύει τον τρόπο με τον οποίο 
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της ΕΕ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

16 Η Eurostat είναι υπεύθυνη για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα κράτη
μέλη σχετικά με τα απόβλητα και για την υποβολή των στοιχείων σε ελέγχους 
ποιότητας. Δημοσιεύει ανά διετία στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και την 
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων, και ετησίως σχετικά με τις μεταφορές εντός και 
εκτός ΕΕ. 

17 Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων όσον
αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. Οφείλουν να μεταφέρουν τη 

10 Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, Global Chemical Outlook II: 
Summary for policy makers, 2019. 

https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf
https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/35969/k1900123e.pdf


14 

νομοθεσία της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο, καθώς και να καταρτίζουν και να εφαρμόζουν 
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και προγράμματα για την πρόληψή τους. Τα σχέδια 
αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν διατάξεις για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

18 Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών
μελών σε περιπτώσεις απουσίας ή εσφαλμένης μεταφοράς της νομοθεσίας της ΕΕ 
που αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα ή συστημικής μη συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις της ΕΕ. 
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Εμβέλεια και τρόπος προσέγγισης της 
επισκόπησης 
19 Η αύξηση των επικίνδυνων αποβλήτων ενέχει πολλαπλές απειλές για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, είναι επίκαιρη η διενέργεια 
επισκόπησης όσον αφορά τη διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων από την ΕΕ. Η 
παρούσα επισκόπηση παρέχει μια συνολική εικόνα του ρόλου και των δράσεων της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και των προκλήσεων και 
των ευκαιριών που ανακύπτουν από την πρόληψη της δημιουργίας τους και την 
επεξεργασία τους. Καλύψαμε την περίοδο από το 2004, όταν τα δεδομένα για τα 
επικίνδυνα απόβλητα κατέστησαν για πρώτη φορά διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ, έως τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Εντοπίσαμε βασικές μελλοντικές προκλήσεις για την ΕΕ όσον 
αφορά την αντιμετώπιση των επικίνδυνων αποβλήτων. 

20 Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου αλλά επισκόπηση η οποία
βασίζεται, κατά κύριο λόγο, σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες ή σε υλικό που 
συγκεντρώθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, όπως δημόσια έγγραφα της Επιτροπής 
(Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Eurostat), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Χρησιμοποιήσαμε τις εκθέσεις που δημοσίευσε το ΕΕΣ με θέμα την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»11, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα12, καθώς και τα πλαστικά 
απόβλητα13. Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και 
συμβουλευθήκαμε εμπειρογνώμονες στον εν λόγω τομέα (παραδείγματος χάριν, 
Ευρωπόλ, ενδιαφερόμενα μέρη από τον κλάδο και την κοινωνία των πολιτών). 
Επισκεφθήκαμε επίσης δύο εγκαταστάσεις στη Γαλλία που ειδικεύονται στα 
επικίνδυνα απόβλητα, προκειμένου να κατανοήσουμε στην πράξη τις διαφορετικές 
μεθόδους επεξεργασίας. 

21 Η δημοσίευση της παρούσας επισκόπησης στις αρχές του 2023 παρέχει την
ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τη συνεκτιμήσουν στο 
πλαίσιο του μεταξύ τους εν εξελίξει διαλόγου σχετικά με την επικαιροποίηση της 

11 Ειδική έκθεση 12/2021, με τίτλο «Αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” – Aσυνεπής η εφαρμογή 
της στις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ για το περιβάλλον». 

12 Επισκόπηση 04/2021, με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ και τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τα 
ηλεκτρονικά απόβλητα». 

13 Επισκόπηση 04/2020, με τίτλο «Μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
πλαστικών αποβλήτων». 

https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=55223
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σχετικής νομοθεσίας, όπως ο κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων και η οδηγία 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Η Επιτροπή 
θα μπορούσε επίσης να τη λάβει υπόψη στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων της οδηγίας-
πλαισίου για τα απόβλητα που θα διενεργήσει στο μέλλον. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων  

Νομικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για τα επικίνδυνα 
απόβλητα 

22 Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα είναι η γενική νομοθεσία που διέπει τα
επικίνδυνα απόβλητα στην ΕΕ. Βασική επιδίωξή της είναι η πρόληψη και η μείωση 
των επιπτώσεων που προκύπτουν από τα απόβλητα. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη 
μέλη πρέπει να διαχειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τρεις βασικές 
αρχές: 

o την αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση να αποτελούν τις
πλέον προτιμώμενες επιλογές, ενώ ακολουθούν η ανακύκλωση, η ανάκτηση
ενέργειας και η διάθεση αποβλήτων ως έσχατη λύση·

o την αρχή της προφύλαξης, μέσω της μείωσης των επικίνδυνων ουσιών στα
απόβλητα εν είδει προληπτικού μέτρου·

o τις αρχές «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της ευθύνης του παραγωγού, ώστε να
διασφαλίζεται ότι όσοι παράγουν απόβλητα ή μολύνουν το περιβάλλον
επωμίζονται το πλήρες κόστος των ενεργειών τους.

23 Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα καθορίζει επίσης αυστηρότερους κανόνες για
τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων σε σύγκριση με τα μη επικίνδυνα, όπως: 

o την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα μέσω
ηλεκτρονικών μητρώων επικίνδυνων αποβλήτων από την παραγωγή έως τον
τελικό προορισμό τους·

o την απαγόρευση ανάμειξης, που σημαίνει ότι τα επικίνδυνα απόβλητα δεν
μπορούν να αναμειγνύονται είτε με άλλες κατηγορίες επικίνδυνων αποβλήτων
είτε με άλλα απόβλητα·

o ειδικές υποχρεώσεις επισήμανσης και συσκευασίας για τη συλλογή, τη
μεταφορά και την προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων·

o τη δυνατότητα επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων μόνο σε ειδικά
καθορισμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας που έχουν λάβει σχετική άδεια· και

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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o την υποχρεωτική χωριστή συλλογή επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων από
το 2025 και έπειτα.

24 Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τα επικίνδυνα απόβλητα συμπληρώνουν οδηγίες
και κανονισμοί που αφορούν ειδικές εργασίες διαχείρισης αποβλήτων 
(παραδείγματος χάριν, τη μεταφορά αποβλήτων ή την υγειονομική ταφή τους) και 
ειδικές ροές αποβλήτων (παραδείγματος χάριν, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους ή μπαταρίες). Το πλαίσιο αυτό δεν καθορίζει τιμές-στόχο, αφενός, για τη μείωση 
της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και, αφετέρου, για τον επηρεασμό της 
επεξεργασίας τους. Στο παράρτημα Ι παρατίθεται επισκόπηση της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας. 

25 Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στα
κράτη μέλη κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, 
κίνησε 216 τέτοιες διαδικασίες (βλέπε παράρτημα II). Οι περισσότερες διαδικασίες 
αφορούν την ανάγκη μείωσης της χρήσης επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Σχετικό παράδειγμα παρατίθεται στο πλαίσιο 2. 

Πλαίσιο 2 

Παράδειγμα επιβολής των κανόνων που διέπουν τα επικίνδυνα 
απόβλητα με τη λήψη νομικών μέτρων 

Το 2003, η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας λόγω 
έλλειψης σχεδιασμού και διαχείρισης σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, όπως 
απαιτείται από διάφορες οδηγίες της ΕΕ. Η διαδικασία αφορούσε την έλλειψη 
κατάλληλου σχεδιασμού για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, την 
απουσία δικτύου εγκαταστάσεων για τον χειρισμό των αποβλήτων αυτών και τη 
μη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισής τους. 

Το 2009, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε απόφαση με την οποία 
ζητούσε από την Ελλάδα να λάβει άμεσα μέτρα σε σχέση με τα ζητήματα αυτά. 

Μέχρι το 2016, η Ελλάδα δεν είχε λάβει μέτρα. Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο 
επέβαλε στο κράτος μέλος ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 30 000 ευρώ έως 
ότου εφαρμοστούν όλα τα αναγκαία μέτρα, καθώς και πρόστιμο 
10 εκατομμυρίων ευρώ14. 

Η Ελλάδα άρχισε να λαμβάνει μέτρα το 2017. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τον 
Ιούνιο του 2021 η Ελλάδα δεν είχε διευθετήσει πλήρως τις αδυναμίες που είχαν 
εντοπιστεί σχεδόν δύο δεκαετίες νωρίτερα. 

14 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-584/14. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=286%252F08&for=&jge=&dates=&language=el&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=7001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CA0584
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26 Στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής, τα επικίνδυνα απόβλητα δεν περιλαμβάνονται
χωριστά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, αλλά καλύπτονται από μια σειρά στρατηγικών 
και πολιτικών (βλέπε γράφημα 5). Τα έγγραφα αυτά επισημαίνουν συνολικά την 
ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες 
ουσίες και, συνεπώς, την ανάγκη πρόληψης της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων 
ή διασφάλισης της ορθής επεξεργασίας τους. 

Γράφημα 5 – Στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ που καλύπτουν τα 
επικίνδυνα απόβλητα 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει εγγράφων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Χρηματοδότηση της ΕΕ σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα 

27 Ενώ η Επιτροπή διαθέτει σφαιρική εικόνα της χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ
για τη διαχείριση των αποβλήτων γενικά, με τα ενωσιακά κονδύλια που έχουν 
διατεθεί την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 να ανέρχονται σε 

2014

2015

2018

2019 2021

7ο Πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον 
Διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιούνται οι 
σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία και στο περιβάλλον, 
ευνοώντας την πρόληψη, την 
ανακύκλωση και την 
επαναχρησιμοποίηση. 
(έως το 2020)

Πρόγραμμα μηδενικών 
αποβλήτων
Μείωση της χρήσης 
επικίνδυνων υλικών και 
ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας 
των επικίνδυνων αποβλήτων.
(έως το 2020) 

1ο Σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία
Διασφάλιση μεγαλύτερης 
ανακύκλωσης και 
επαναχρησιμοποίησης των 
προϊόντων. Μείωση της 
παρουσίας χημικών ουσιών 
που προκαλούν ανησυχία στα 
προϊόντα. Ενίσχυση των 
προσπαθειών για την 
εφαρμογή του κανονισμού 
για τις μεταφορές 
αποβλήτων. 
(έως το 2019)

Στρατηγική για τα πλαστικά
Πρόσθετη χρηματοδότηση 
του προγράμματος 
«Ορίζων 2020» για την 
ιχνηλάτηση και την 
απομάκρυνση επικίνδυνων 
ουσιών από ανακυκλωμένα 
πλαστικά. 
(έως το 2020)

Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία
Προτεραιότητα για την ΕΕ να 
απαλλαγεί από τοξικές ουσίες 
έως το 2030, μέσω της 
καλύτερης πρόληψης και 
αποκατάστασης της 
ρύπανσης. 
(έως το 2030)

2ο Σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία
Προώθηση ασφαλών 
προϊόντων ήδη από τον 
σχεδιασμό τους και της 
πρόληψης, στη δεύτερη 
περίπτωση καταπολεμώντας 
τη χρήση επικίνδυνων 
χημικών ουσιών και την 
παρουσία επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συγκεκριμένες 
ροές αποβλήτων. Βελτίωση 
της ταξινόμησης των 
επικίνδυνων αποβλήτων. 
(έως το 2030)

Στρατηγική για τη 
βιωσιμότητα των χημικών 
προϊόντων
Προώθηση ενός 
περιβάλλοντος χωρίς τοξικές 
ουσίες, ελαχιστοποιώντας την 
παρουσία στα προϊόντα 
ουσιών που προκαλούν 
ανησυχία. Τόνωση της 
καινοτομίας με στόχο ασφαλή 
χημικά προϊόντα. Ανάληψη 
ηγετικού ρόλου σε παγκόσμιο 
επίπεδο με τερματισμό των 
εξαγωγών χημικών προϊόντων 
απαγορευμένων στην ΕΕ. 
(έως το 2030)

8ο Πρόγραμμα δράσης για το 
περιβάλλον
Συνέχιση της μετάβασης σε 
μια μη τοξική κυκλική 
οικονομία, ιδίως μέσω της 
αντικατάστασης ουσιών που 
προκαλούν ανησυχία και 
μέσω ασφαλών χημικών 
ουσιών ήδη από τον 
σχεδιασμό τους. 
(έως το 2030)

Σχέδιο δράσης για μηδενική 
ρύπανση
Μείωση της παραγωγής 
αποβλήτων, ενίσχυση της 
πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, ελαχιστοποίηση 
της παρουσίας ουσιών που 
προκαλούν ανησυχία και 
επικίνδυνων χημικών ουσιών 
στην οικονομία, και καλύτερη 
παρακολούθηση των 
εξαγωγών αποβλήτων. 
(έως το 2030)

2020 2022
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4,3 δισεκατομμύρια ευρώ15, δεν έχει συνολική εικόνα για τα επικίνδυνα απόβλητα 
συγκεκριμένα. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η χρηματοδότηση αυτή 
παρέχεται κυρίως μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» για την έρευνα και την 
ανάπτυξη ικανοτήτων. Μπορέσαμε να συνδέσουμε με επικίνδυνα απόβλητα 163 έργα 
που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» κατά την 
περίοδο 2014-2020, με τη σχετική συνεισφορά της ΕΕ να ανέρχεται σε 
1,2 δισεκατομμύρια ευρώ (1,6 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος 
«Ορίζων 2020»). 

28 Η δεύτερη μεγαλύτερη συνεισφορά στη χρηματοδότηση της διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων προέρχεται από το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η Επιτροπή 
διέθεσε περί τα 370 εκατομμύρια ευρώ16, ήτοι το 8,6 % των σχετικών κονδυλίων, σε 
έργα υποδομών για την επεξεργασία εμπορικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

29 Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης δράσεις για το περιβάλλον και το κλίμα στον τομέα
των επικίνδυνων αποβλήτων μέσω του προγράμματος LIFE. Από τα στοιχεία της 
περιόδου 2014-2020 προκύπτουν 14 έργα σχετικά με επικίνδυνα απόβλητα, με 
συνολική χρηματοδότηση ανερχόμενη σε 17,9 εκατομμύρια ευρώ (6 % των κονδυλίων 
του προγράμματος LIFE που δαπανήθηκαν σε έργα σχετικά με τα απόβλητα). Στο 
πλαίσιο 3 παρατίθενται παραδείγματα έργων της ΕΕ που χρηματοδοτούν τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

15 Στοιχεία της πολιτικής συνοχής σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για τη διαχείριση των 
αποβλήτων. 

16 Στοιχεία της πολιτικής συνοχής σχετικά με τη διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή 
επικίνδυνων αποβλήτων. 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en%23:%7E:text=Post-programme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2#%20
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-2020_en%23:%7E:text=Post-programme%20documents-,What%20was%20Horizon%202020%3F,linkEN%E2%80%A2%E2%80%A2%E2%80%A2
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/european-regional-development-fund-erdf_en
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/index.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/In-profile-EU-support-to-waste-management/xqec-t5kv/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
https://cohesiondata.ec.europa.eu/2014-2020/2014-2020-ERDF-CF-investments-in-waste-treatment/sb9v-hnqk
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Πλαίσιο 3 

Παραδείγματα έργων της ΕΕ που χρηματοδοτούν τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων 

Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση επικίνδυνης ιπτάμενης τέφρας, έργο 
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα LIFE 

Στο πλαίσιο έργου στη Σουηδία και τη Δανία συγχρηματοδοτήθηκε η δημιουργία 
εγκατάστασης για την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση της ιπτάμενης 
τέφρας που προερχόταν από μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στη Δανία. 

Η ιπτάμενη τέφρα συνίσταται σε σωματίδια που βρίσκονται στα αέρια τα οποία 
απελευθερώνονται κατά την αποτέφρωση αποβλήτων. Συχνά περιέχει χλωρίδια 
και βαρέα μέταλλα και χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο απόβλητο. Η επικίνδυνη 
ιπτάμενη τέφρα υποβάλλεται σε υγειονομική ταφή. Μόνο η Σουηδία μεταφέρει 
ετησίως περίπου 150 000 τόνους αυτής της τέφρας, προκειμένου να διατεθούν 
σε εγκαταλελειμμένο λατομείο ασβεστόλιθου στη Νορβηγία. 

Επεξεργασία εξαιρετικά τοξικών αποβλήτων στην πετρελαϊκή και πετροχημική 
βιομηχανία, έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 

Στο πλαίσιο έργου στην Ισπανία χρηματοδοτείται η ανάπτυξη μονάδας που 
χρησιμοποιεί μια καινοτόμο διαδικασία για την επεξεργασία των 
χρησιμοποιημένων καυστικών ουσιών με χαμηλό κόστος. Οι χρησιμοποιημένες 
καυστικές ουσίες αποτελούν ένα εξαιρετικά τοξικό απόβλητο που προκύπτει από 
τις βιομηχανίες διύλισης πετρελαίου και πετροχημικών και ταξινομείται ως 
επικίνδυνο. Η επεξεργασία των χρησιμοποιημένων καυστικών ουσιών μέσω 
υφιστάμενων διαδικασιών είναι δύσκολη και δαπανηρή, και συνεπάγεται τη 
συσσώρευση στα διυλιστήρια μεγάλων αποθεμάτων των εν λόγω επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

30 Συμπληρωματικά προς τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τόσο ο Μηχανισμός
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όσο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχουν 
χρηματοδότηση για τη διαχείριση των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των 
επικίνδυνων. 

31 Ο κανονισμός για την ταξινόμηση, που εγκρίθηκε το 2020, ορίζει τις οικονομικές
δραστηριότητες που η ΕΕ θεωρεί περιβαλλοντικά βιώσιμες, με σκοπό την εξασφάλιση 
διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνεπώς, κατά την περίοδο 2021-2027, η 
ΕΕ αποφάσισε να σταματήσει να χρηματοδοτεί την υγειονομική ταφή επικίνδυνων 
αποβλήτων και την αποτέφρωση των ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ 
χρηματοδοτεί όλες τις εναλλακτικές λύσεις που βρίσκονται υψηλότερα στην ιεραρχία 
των αποβλήτων, όπως η πρόληψη και η ανακύκλωση. 

http://www.lifehalosep.eu/
https://www.cetaqua.com/en/proyectos/epc-eqtech-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02021R0241-20210218
https://www.eib.org/en/projects/sectors/solid-waste/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
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Ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων 

32 Οι οικονομικοί φορείς (παραγωγοί αποβλήτων, κέντρα συλλογής και διαλογής,
μεταφορείς, μεσίτες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων) οφείλουν να 
ταξινομούν τα απόβλητά τους σε επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα (βλέπε γράφημα 6). 
Πρόκειται για σημαντικό βήμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα 
απόβλητα εντοπίζονται ορθά και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με 
αυστηρά πρότυπα, και ότι ακριβή και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με τα επικίνδυνα 
απόβλητα είναι διαθέσιμα σε επίπεδο ΕΕ. Οι οικονομικοί φορείς ταξινομούν τα 
απόβλητά τους βάσει του ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων, μια απόφαση της 
Επιτροπής που προσδιορίζει τις εξής κατηγορίες αποβλήτων: 

o απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων αποβλήτων: απόβλητα που θεωρούνται
μη επικίνδυνα χωρίς να είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης·

o απόλυτες καταχωρίσεις επικίνδυνων αποβλήτων: απόβλητα που θεωρούνται
επικίνδυνα χωρίς να είναι απαραίτητη η διενέργεια περαιτέρω αξιολόγησης· και

o κατοπτρικές καταχωρίσεις: πιθανώς επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα που
χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης. Για τον σκοπό αυτό, οι κάτοχοι αποβλήτων
πρέπει να προσδιορίζουν αν τα απόβλητα εμφανίζουν μία ή περισσότερες από
τις επικίνδυνες ιδιότητες που ορίζονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ή
αν τα απόβλητα περιέχουν ορισμένους έμμονους οργανικούς ρύπους σε
ποσότητα που υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην απόφαση.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Γράφημα 6 – Ταξινόμηση των αποβλήτων σε επικίνδυνα και μη 
επικίνδυνα 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής για την ταξινόμηση των αποβλήτων. 

33 Σε έκθεση του 2017 που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή σχετικά με τη
διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων στα κράτη μέλη επισημαινόταν ότι η 
ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στις δυσκολίες στις οποίες προσκρούουν τα κράτη μέλη και οι 
κάτοχοι αποβλήτων όσον αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού καταλόγου 
αποβλήτων17, αλλά και στη μη εναρμόνιση μεταξύ της νομοθεσίας της ΕΕ, αφενός, για 
τα χημικά προϊόντα και, αφετέρου, για τα απόβλητα, που δεν εξασφαλίζει συνέπεια 
ως προς τον ορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων18.  

34 Σχεδόν το ήμισυ των καταχωρίσεων στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων είναι
κατοπτρικές19. Οι κάτοχοι αποβλήτων συχνά δυσκολεύονται να αξιολογήσουν κατά 

17 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

18 Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: 
επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα 
προϊόντα και τα απόβλητα, COM/2018/032 final. 

19 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των 
αποβλήτων, 2018/C 124/01. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&rid=1
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1516190964382&uri=COM:2018:32:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=EL
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πόσον τα απόβλητά τους είναι επικίνδυνα, καθώς αυτό προϋποθέτει να γνωρίζουν τη 
χημική σύνθεσή τους. Τέτοιες πληροφορίες δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα ίδια απόβλητα να τυγχάνουν διαφορετικής ερμηνείας από τα κράτη 
μέλη και τους κατόχους αποβλήτων20. Παραδείγματος χάριν, ενώ ορισμένα κράτη 
μέλη ταξινομούν και επεξεργάζονται το γυαλί που περιέχει βαρέα μέταλλα —που 
χρησιμοποιείται σε καθοδικούς σωλήνες— ως επικίνδυνο απόβλητο, άλλα το 
αντιμετωπίζουν ως μη επικίνδυνο21. Το 2018, η Επιτροπή διευθέτησε το ζήτημα αυτό 
δημοσιεύοντας τεχνική καθοδήγηση για την ταξινόμηση των αποβλήτων. 

35 Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα όπως
παιχνίδια, φορητούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρικά οχήματα. Σε 
πρόσφατη μελέτη εκτιμάται ότι η ποσότητα των μπαταριών ιόντων λιθίου στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 0,2 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως από το 2030 και έπειτα στην ΕΕ22. Στις ΗΠΑ, οι εν λόγω μπαταρίες 
χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα23. Στον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων, 
δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, ενώ στη διάθεση των 
κατόχων αποβλήτων βρίσκεται μόνο ένας γενικός κωδικός για «άλλες μπαταρίες και 
συσσωρευτές», ο οποίος εμπίπτει στις απόλυτες καταχωρίσεις μη επικίνδυνων 
αποβλήτων. 

36 Η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην
ταξινόμηση των αποβλήτων. Οι ιδιότητες που προσδιορίζουν τα επικίνδυνα 
απόβλητα, οι οποίες απαριθμούνται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα, 
εναρμονίζονται ως επί το πλείστον με τις τάξεις κινδύνου που χρησιμοποιούνται για 
τον εντοπισμό επικίνδυνων ουσιών στην ΕΕ, οι οποίες ορίζονται στον κανονισμό για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία (κανονισμός CLP). 

37 Οι χημικές ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στην ΕΕ εντοπίζονται
και υπόκεινται σε περιορισμούς δυνάμει του κανονισμού για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 

20 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

21 WEEE Forum, Impact of glass from cathode ray tubes in achieving the WEEE recycling and 
recovery targets, 2018. 

22 Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Recycling of Lithium-Ion 
Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering, 2021. 

23 United States Environmental Protection Agency webpage on used lithium-ion batteries. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018XC0409(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://publications.europa.eu/resource/cellar/d019b995-c00c-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/d019b995-c00c-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20220501
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2019/06/CRT-glass_Issue-paper_Final.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2021/VDMA_Kurzstudie_Batterierecycling.pdf
https://www.epa.gov/recycle/used-lithium-ion-batteries
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(κανονισμός REACH). Ο κανονισμός αυτός προσδιορίζει τις ουσίες αυτές με βάση 
τρεις επικίνδυνες ιδιότητες, όπως φαίνεται στο πλαίσιο 4. Καθώς δεν 
περιλαμβάνονται όλες αυτές οι ιδιότητες στον κανονισμό CLP, δεν λαμβάνονται 
υπόψη κατά την ταξινόμηση των αποβλήτων ως επικίνδυνων. Ως εκ τούτου, τα 
απόβλητα που περιέχουν τοξικές ουσίες που συσσωρεύονται και παραμένουν στο 
περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή διαταράσσουν 
τις ανθρώπινες ορμόνες, δεν ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η Επιτροπή εξετάζει το 
ενδεχόμενο να προτείνει την προσθήκη των εν λόγω επικίνδυνων ιδιοτήτων στον 
κανονισμό CLP24. Εν συνεχεία, η Επιτροπή θα πρέπει να επικαιροποιήσει την οδηγία-
πλαίσιο για τα απόβλητα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή τους για την 
ταξινόμηση των αποβλήτων. 

24 Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
ουσίες, COM/2020/667 final. 

https://publications.europa.eu/resource/cellar/d019b995-c00c-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
https://publications.europa.eu/resource/cellar/d019b995-c00c-11ec-b6f4-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2020%3A667%3AFIN
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Πλαίσιο 4 

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία 

Η νομοθεσία της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα χαρακτηρίζει τις ουσίες που 
ενδέχεται να έχουν σοβαρές και συχνά μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στην 
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ως ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη 
ανησυχία. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 224 τέτοιες ουσίες25. Οι ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία ενέχουν τους εξής κινδύνους26: 

o είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή,
όπως ορισμένες φθαλικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως
πλαστικοποιητές σε δάπεδα, στέγες, σύρματα ή σε τεχνητό δέρμα για
τσάντες·

o είναι ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές, καθώς και άκρως
ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες, όπως ορισμένα βρωμιούχα
επιβραδυντικά φλόγας που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα
πολυστυρενίου για τη θερμομόνωση κτιρίων, συσκευασίες, ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, στρώματα, καθίσματα αυτοκινήτων ή κουρτίνες·

o άλλες ουσίες που είναι εξίσου ανησυχητικές με τις προαναφερόμενες,
όπως οι ενδοκρινικοί διαταράκτες (π.χ. ορισμένες δισφαινόλες – η
δισφαινόλη Α είναι ένα βιομηχανικό χημικό προϊόν με το οποίο
παράγεται πολυκαρβονικό πλαστικό, ένα σκληρό και διαυγές πλαστικό
που χρησιμοποιείται σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα).

25 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ιστοσελίδα σχετικά με τον κατάλογο 
υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. 

26 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων, ιστοσελίδα σχετικά με τις ουσίες που 
προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. 

https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/el/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/el/substances-of-very-high-concern-identification-explained
https://echa.europa.eu/el/substances-of-very-high-concern-identification-explained
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Πρόληψη της δημιουργίας 
επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ 

Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, τα επικίνδυνα απόβλητα έχουν 
αυξηθεί 

38 Η πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων είναι ο πρώτος και
καλύτερος τρόπος για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των αποβλήτων. Η 
νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα έθεσε ως στόχο, από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990, την προτεραιοποίηση της πρόληψης έναντι της επεξεργασίας επικίνδυνων 
αποβλήτων27. Το 2008, η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα κατοχύρωσε τον στόχο 
αυτό στη νομοθεσία της ΕΕ μέσω της αρχής της ιεράρχησης των αποβλήτων (βλέπε 
γράφημα 7). 

Γράφημα 7 – Η αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

39 Κατά την τελευταία δεκαετία, η πρόληψη των επικίνδυνων αποβλήτων έχει
αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στις διάφορες πολιτικές 
και νομοθετικές πρωτοβουλίες που η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή, όπως 

27 Άρθρο 3 της οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της 
οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων. 

Πρόληψη

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Ανάκτηση

Διάθεση

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex:31991L0156


 28 

 

φαίνεται στο γράφημα 5. Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές, ο όγκος των επικίνδυνων 
αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς (βλέπε γράφημα 8). 

Γράφημα 8 – Επικίνδυνα απόβλητα που παρήχθησαν από τα κράτη 
μέλη το 2018 σε σύγκριση με το 2004 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
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40 Από το 2013, τα κράτη μέλη οφείλουν να καταρτίζουν προγράμματα για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων28, περιλαμβανομένων μέτρων για τη μείωση 
των επικίνδυνων ουσιών σε υλικά και προϊόντα. Το 2016, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος ανέλυσε τα εν λόγω προγράμματα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
τα περισσότερα δεν περιλάμβαναν τέτοια μέτρα, ούτε συγκεκριμένες τιμές-στόχο 
όσον αφορά τη μείωση της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων29. Ο Οργανισμός 
επισήμανε ότι η πρόληψη των επικίνδυνων αποβλήτων φαίνεται να έχει χαμηλότερη 
προτεραιότητα σε σχέση με τις πτυχές της διαχείρισης και να τυγχάνει περιορισμένης 
χρηματοδοτικής στήριξης30. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποτρέψουν την παραγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων αλλάζοντας τον τρόπο σχεδιασμού 
και κατασκευής των προϊόντων 

41 Οι οικονομικοί φορείς παράγουν το 96 % των επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ 
(βλέπε γράφημα 1). Μπορούν να αποτρέψουν την παραγωγή επικίνδυνων 
αποβλήτων αναπτύσσοντας βιώσιμα προϊόντα, με τον χαμηλότερο δυνατό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο, ήτοι μέσω του λεγόμενου «οικολογικού σχεδιασμού». 
Σύμφωνα με την Επιτροπή, άνω του 80 % του περιβαλλοντικού αντικτύπου ενός 
προϊόντος καθορίζεται στο στάδιο του σχεδιασμού31. 

42 Τον Μάρτιο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε32 την τροποποίηση της οδηγίας 
σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με την πρόταση, οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει να παρέχουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφορίες 
σχετικά με την παρουσία στα προϊόντα τους ουσιών που προκαλούν ανησυχία και 
σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης ή διάθεσής τους. Οι πληροφορίες αυτές θα 
περιλαμβάνονται στα «ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων» που θα τεθούν σε εφαρμογή 
το 2024 (βλέπε γράφημα 9). Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό θα παράσχει κίνητρο στους 

                                                      
28 Άρθρο 29 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

29 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Prevention of hazardous waste in Europe – the 
status in 2015, 2016. 

30 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Δελτίο Τύπου: European hazardous waste 
management improving, but its prevention needs attention, 2016.  

31 Ανακοίνωση «Για να καταστούν κανόνας τα βιώσιμα προϊόντα», COM(2022) 140 final. 

32 Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα 
βιώσιμα προϊόντα, COM(2022) 142 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0125-20121204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/waste-prevention-in-europe/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://www.eea.europa.eu/highlights/european-hazardous-waste-management-improving
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0140&qid=1649112555090
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2022%3A0142%3AFIN
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καταναλωτές για περισσότερο βιώσιμες επιλογές, με τις οποίες θα ευθυγραμμιστούν 
οι οικονομικοί φορείς κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων. 

Γράφημα 9 – Ομάδες προϊόντων για τις οποίες προτείνεται η 
καθιέρωση ψηφιακού διαβατηρίου 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της ιστοσελίδας Digital Product Passport: sustainable and circular systems. 

43 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη δημιουργία
επικίνδυνων αποβλήτων περιορίζοντας την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα 
προϊόντα. Το 2020, η Επιτροπή πρότεινε να μειωθεί η παρουσία σε προϊόντα ουσιών 
που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία33, περιορίζοντας τη χρήση ορισμένων από τις 
πλέον επιβλαβείς ουσίες στην ΕΕ34. 

33 Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
ουσίες, COM/2020/667 final. 

34 Restrictions Roadmap under the Chemicals Strategy for Sustainability, SWD(2022) 128 final. 
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https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-digipass
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4%23:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.#%20
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49734/attachments/1/translations/en/renditions/native
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44 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παράγουν λιγότερο επικίνδυνα απόβλητα 
επανεξετάζοντας τις διαδικασίες κατασκευής που εφαρμόζουν. Τον Μάρτιο του 2022, 
η Επιτροπή πρότεινε την τροποποίηση της οδηγίας περί βιομηχανικών εκπομπών. 
Βάσει της πρότασης, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις (περιλαμβανομένων των τομέων 
εξόρυξης και παραγωγής συσσωρευτών) υποχρεούνται να καθιερώσουν δράσεις για 
την ενίσχυση της υποκατάστασης επικίνδυνων ουσιών κατά τη διαδικασία παραγωγής 
και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 

45 Για να καταδειχθεί ο πλήρης αντίκτυπος όλων των εν λόγω μέτρων απαιτείται 
χρόνος. Ορισμένα προϊόντα που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να έχουν 
μεγάλη διάρκεια ζωής (π.χ. οχήματα, κτίρια, έπιπλα, ηλεκτρικός εξοπλισμός), κάτι που 
σημαίνει ότι ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται επί του παρόντος, όπως ο 
περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, θα είναι ορατός μόνο 
μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, όταν τελικά γίνουν απόβλητα. Παραδείγματος 
χάριν, η Επιτροπή εκτιμά ότι μόνο το 25 % περίπου των κτιρίων που κατασκευάστηκαν 
πριν από το 200535, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αμίαντο, θα έχει παύσει να 
υπάρχει έως το 205036. 

Το γεγονός ότι οι ρυπαίνοντες καθίστανται υπόλογοι για τα 
απόβλητά τους συμβάλλει στην πρόληψη της δημιουργίας 
επικίνδυνων αποβλήτων 

46 Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι ρυπαίνοντες επωμίζονται το κόστος 
της ρύπανσης που προκαλούν, περιλαμβανομένου του κόστους των μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη, τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ρύπανσης, 
καθώς και του κόστους που αυτή συνεπάγεται για την κοινωνία. Η ΕΕ υποχρεώνει τον 
παραγωγό ή τον κάτοχο των αποβλήτων να επωμίζεται το κόστος της διαχείρισής 
τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν αν επωμίζεται το κόστος της διαχείρισης των 
αποβλήτων ο κάτοχός τους ή αν το επωμίζεται εν μέρει / εν όλω ο παραγωγός του 
προϊόντος που έχει καταστεί απόβλητο. Για τη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται ο 
όρος «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» (ΔΕΠ). Σε επίπεδο ΕΕ, ορισμένες ροές 
επικίνδυνων αποβλήτων εμπίπτουν στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού βάσει 
της νομοθεσίας της ΕΕ (π.χ. απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή 

                                                      
35 Επιτροπή, Δελτίο Τύπου σχετικά με την απαγόρευση του αμιάντου από 

την 1η Ιανουαρίου 2005. 

36 Υπολογισμός του ΕΕΣ με βάση την ανακοίνωση «Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη 
– οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή», COM(2020) 662 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0156R%2802%29&qid=1651130627889
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://cordis.europa.eu/article/id/13445-commission-extends-ban-on-asbestos-products-in-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0662
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οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους) ή βάσει εθνικής νομοθεσίας και 
συμφωνιών με τη βιομηχανία (π.χ. απόβλητα έλαια ή παρασιτοκτόνα)37. 

47 Σε πρόσφατη έκθεση αναφέραμε38 ότι το καθεστώς της διευρυμένης ευθύνης 
του παραγωγού παρέχει στους παραγωγούς κίνητρα για την ανάπτυξη 
οικολογικότερων προϊόντων, στο πλαίσιο της παραγωγής των οποίων αποφεύγονται 
τα περιττά απόβλητα. Ακαδημαϊκές μελέτες39 και επισκοπήσεις πολιτικής40 
επισημαίνουν τη θετική συμβολή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη 
μείωση των αποβλήτων. Ωστόσο, στην έκθεση επισημαίναμε ότι, ενώ τα τέλη που 
επιβάλλονται στους πολίτες / στις επιχειρήσεις πρέπει να είναι αναλογικά προς τα 
παραγόμενα απόβλητα και να λαμβάνουν πλήρως υπόψη την προκαλούμενη 
περιβαλλοντική ζημία, τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι περιβαλλοντικές 
εξωτερικότητες εσωτερικεύονται σε περιορισμένο μόνο βαθμό στα εν λόγω τέλη 
χρήσης. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση 
του 2021, προτίθεται να διευθετήσει τις αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της 
αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» το 2024. 

  

                                                      
37 Deloitte, Development of Guidance on Extended Producer Responsibility, 2014. 

38 Ειδική έκθεση 12/2021, με τίτλο «Αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” – Aσυνεπής η εφαρμογή 
της στις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ για το περιβάλλον». 

39 Pouikli K., Concretising the role of extended producer responsibility in European Union 
waste law and policy through the lens of the circular economy, 2020. 

40 ΟΟΣΑ, Extended Producer Responsibility Updated Guidance for Efficient Waste 
Management, 2016. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://ec.europa.eu/environment/archives/waste/eu_guidance/pdf/Guidance%20on%20EPR%20-%20Final%20Report.pdf
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=58811
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-020-00596-9
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
https://www.oecd.org/development/extended-producer-responsibility-9789264256385-en.htm
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Επεξεργασία των επικίνδυνων 
αποβλήτων στην ΕΕ 

Εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων στην επεξεργασία 
των επικίνδυνων αποβλήτων  

48 Από το 2008, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία στην 
οποία υποβάλλονται τα επικίνδυνα απόβλητα συνάδει με την ιεράρχηση των 
αποβλήτων (βλέπε γράφημα 7). Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει κατά προτίμηση να 
προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση. Η ανακύκλωση αποτελεί τη δεύτερη κατά 
σειρά προτίμησης επιλογή. Τα κλάσματα αποβλήτων που δεν μπορούν να 
ανακυκλωθούν πρέπει να ανακτώνται μέσω αποτέφρωσης για την παραγωγή 
ενέργειας. Ως έσχατη λύση, τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να διατίθενται41. 

49 Μια πλήρης επισκόπηση του τρόπου επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων 
που παράγονται στην ΕΕ θα λειτουργούσε υποστηρικτικά για την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη στο πλαίσιο της αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο η ιεράρχηση των 
αποβλήτων εφαρμόζεται ορθά. Ωστόσο, μια τέτοια επισκόπηση δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί λόγω κενού στα αναφερόμενα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα 
των επικίνδυνων αποβλήτων που, αφενός, παράγεται και, αφετέρου, υποβάλλεται σε 
επεξεργασία στην ΕΕ. Το 2018, στην ΕΕ παρήχθησαν περίπου 102 εκατομμύρια τόνοι 
επικίνδυνων αποβλήτων (βλέπε σημείο 12), ενώ η συνολική ποσότητα των 
επικίνδυνων αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ήταν 82 εκατομμύρια 
τόνοι42· η διαφορά ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια τόνους (19 %). Το ίδιο έτος 
εισήχθησαν στην ΕΕ 3,6 εκατομμύρια τόνοι επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ 
0,7 εκατομμύρια τόνοι εξήχθησαν για επεξεργασία εκτός της ΕΕ43. Λαμβανομένων 
υπόψη των εν λόγω εισαγωγών και εξαγωγών, το κενό όσον αφορά τα αναφερθέντα 
στοιχεία αυξάνεται σε 22 εκατομμύρια τόνους (21 %). Το κενό κυμαίνεται από 
περίπου 1 % για ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Ελλάδα, 
έως άνω του 50 % για άλλα, όπως η Τσεχία, η Σλοβακία, η Αυστρία και η Λιθουανία 
(βλέπε γράφημα 10). 

                                                      
41 Άρθρο 4 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

42 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων. 

43 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τη μεταφορά αποβλήτων. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638385/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
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Γράφημα 10 – Κενό όσον αφορά τα αναφερθέντα στοιχεία, αφενός, 
σχετικά με την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων και, αφετέρου, την 
επεξεργασία τους το 2018 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη μετακίνηση 
αποβλήτων. 

50 Η απόκλιση μεταξύ των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται και αυτών που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να αποδοθεί σε διάφορους παράγοντες44: στο 
γεγονός ότι τα απόβλητα που παράγονται σε μια δεδομένη περίοδο ενδέχεται να 
προσμετρηθούν ως υποβληθέντα σε επεξεργασία σε άλλη περίοδο, στην έλλειψη 
πληροφοριών σχετικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, ή στο γεγονός ότι επικίνδυνα 
απόβλητα μπορεί να διατίθενται παράνομα. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε 
διαφορετικές μεθόδους αναφοράς στοιχείων όσον αφορά, αφενός, την παραγωγή 
επικίνδυνων αποβλήτων και, αφετέρου, την επεξεργασία τους. Παραδείγματος χάριν, 
απόβλητα αποτελούμενα τόσο από επικίνδυνα όσο και μη επικίνδυνα συστατικά 
                                                      
44 BiPRO, Support to Member States in improving hazardous waste management based on 

assessment of Member States’ performance, 2015. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasship/default/table?lang=en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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στοιχεία ενδέχεται να καταχωρίζονται ως 100 % επικίνδυνα παραγόμενα απόβλητα. 
Ωστόσο, στην πράξη, μόνο τα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία του εν λόγω απόβλητου 
υποβάλλονται σε επεξεργασία (βλέπε παράδειγμα στο γράφημα 11). Η Επιτροπή 
σκοπεύει να αποσαφηνίσει την απόκλιση που υφίσταται μεταξύ των επικίνδυνων 
αποβλήτων που παράγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αναπτύσσοντας ένα 
πειραματικό σύστημα λογιστικής για τα απόβλητα βάσει εκτιμήσεων στοιχείων45. 

Γράφημα 11 – Παράδειγμα απόκλισης για τα οχήματα στο τέλος του 
κύκλου ζωής  

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat για το 2018 σχετικά με την παραγωγή και την επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων προερχόμενων από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

51 Όσον αφορά την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, τα διαθέσιμα 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι το 2018, όπως και το 2010 –οπότε και κατέστησαν 
διαθέσιμα τα δεδομένα σχετικά με την ανακύκλωση των αποβλήτων, περισσότερο 
από το ήμισυ των επικίνδυνων αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΕΕ 
εξακολουθεί να διατίθεται, ενώ σχεδόν κανένα δεν επαναχρησιμοποιείται (βλέπε 
σημείο 52) και μόνο το 45 % ανακυκλώνεται και υποβάλλεται σε εργασίες ανάκτησης 
(βλέπε γράφημα 12). Αυτό συμβαίνει παρά τα πολυάριθμα μέτρα που έλαβε η ΕΕ με 
σκοπό τη βελτίωση της θέσης των επικίνδυνων αποβλήτων στην ιεραρχία των 
αποβλήτων (βλέπε σημείο 39). Σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής του 2009, 
το 97 % των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην ΕΕ θα μπορούσαν είτε να 
ανακυκλωθούν είτε να υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης46.  

                                                      
45 Επιτροπή, Παρουσίαση στο σεμινάριο της ΟΕΕ/ΗΕ και του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή του 

συστήματος περιβαλλοντικών και οικονομικών λογαριασμών: Introduction to waste 
accounts and possible integration with other SEEA, 2021. 

46 Villanueva A. et al., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, 
2010. 

Παραχθέντα 
απόβλητα:
7 εκατομμύρια τόνοι
(ολόκληρο το όχημα στο τέλος 
του κύκλου ζωής του)

Επεξεργασμένα 
απόβλητα:

1,7 εκατομμύρια τόνοι*
(μόνο επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

του οχήματος στο τέλος του κύκλου 
ζωής του)

Κενό

* Ανακυκλώνονται, ανακτώνται ή διατίθενται

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wasgen/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT/default/table?lang=en&category=env.env_was.env_wasgt
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-02/S3_4_Waste%20accounts_Eurostat_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC58206/reqno_jrc58206_jrc58206.pdf.pdf
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Γράφημα 12 – Καμία ορατή αλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή της 
ιεράρχησης των αποβλήτων στα επικίνδυνα απόβλητα στην ΕΕ 
μεταξύ 2010 και 2018 

Σημ.: Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat για την επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων. 

Τα περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα δεν ενδείκνυνται για 
προετοιμασία με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση 

52 Η προτιμώμενη επιλογή για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων είναι η
προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση. Αυτό σημαίνει «έλεγχο, καθαρισμό ή 
επισκευή» απορριφθέντων προϊόντων, προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς 
άλλη προεπεξεργασία47. Δεν υπάρχουν συστηματικά διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο 
ΕΕ σχετικά με την ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που προετοιμάζονται για 
επαναχρησιμοποίηση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόκειται για πολύ περιορισμένη 
ποσότητα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σαφείς επιλογές επαναχρησιμοποίησης για 
τις περισσότερες ροές επικίνδυνων αποβλήτων, κυρίως επειδή συνιστούν το 
υπολειμματικό προϊόν βιομηχανικών διεργασιών. 

Η ΕΕ αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά την αύξηση της 
ανακύκλωσης επικίνδυνων αποβλήτων 

53 Η ανακύκλωση είναι η δεύτερη προτιμώμενη επιλογή όσον αφορά την
επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων. Από το γράφημα 12 προκύπτει ότι, το 2018, 
το 34 % των επικίνδυνων αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στην ΕΕ 
ανακυκλώθηκε, ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από ό,τι το 2010 (36 %). 

47 Άρθρο 3 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/env_wastrt/default/table?lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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54 Οι επιδόσεις των κρατών μελών όσον αφορά την ανακύκλωση μπορούν να 
αξιολογηθούν μόνο εν μέρει με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Από τα στοιχεία αυτά 
προκύπτει η ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που τα κράτη μέλη 
ανακυκλώνουν στην επικράτειά τους, όμως δεν προσδιορίζεται η ποσότητα που 
ανακυκλώνεται στο εξωτερικό. Το 2018, οι χώρες που ανακύκλωσαν στην επικράτειά 
τους το μεγαλύτερο μέρος των επικίνδυνων αποβλήτων που παρήγαγαν ή εισήγαγαν 
ήταν η Ελλάδα (91 %) και η Κροατία (84 %), ενώ ακολουθούσαν η Δανία και η 
Πολωνία (79 %), όπως φαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Άλλες χώρες, όπως η Βουλγαρία 
και η Ιρλανδία, ανακυκλώνουν στην επικράτειά τους μόλις το 2 % των επικίνδυνων 
αποβλήτων ή και καθόλου (Μάλτα). Η Μάλτα εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των 
επικίνδυνων αποβλήτων της, από τα οποία το 75 % ανακυκλώνεται ή ανακτάται μέσω 
αποτέφρωσης για την παραγωγή ενέργειας. 

55 Η ΕΕ μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που 
ανακυκλώνονται, καθορίζοντας σχετικές τιμές-στόχο. Μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει θέσει 
τιμές-στόχο για τρεις ροές αποβλήτων που είναι μερικώς επικίνδυνα (απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρικές στήλες και οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους), όπως φαίνεται στο πλαίσιο 5. Πρόκειται για τις 
τρεις περισσότερο ανακυκλωμένες ροές επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ, με τα 
ποσοστά ανακύκλωσης των επικίνδυνων συστατικών στοιχείων τους να υπερβαίνουν 
το 90 % το 201848. 

                                                      
48 Στοιχεία της Eurostat για το 2018 σχετικά με την ανακύκλωση των ροών επικίνδυνων 

αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638428/default/table?lang=en
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Πλαίσιο 5 

Τιμές-στόχος της ΕΕ όσον αφορά την ανακύκλωση συγκεκριμένων 
ροών αποβλήτων που είναι μερικώς επικίνδυνα 

Όσον αφορά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού49, τα κράτη 
μέλη οφείλουν: 

o από το 2018, να τηρούν την ελάχιστη τιμή-στόχο για την ανακύκλωση, η 
οποία κυμαίνεται από 55 % έως 80 % ανάλογα με τον τύπο εξοπλισμού. 

Όσον αφορά τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές50, τα κράτη μέλη 
οφείλουν: 

o από το 2011, να επιτυγχάνουν ποσοστά ανακύκλωσης 65 % κατά μέσο 
βάρος των ηλεκτρικών στηλών / συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, 
75 % κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών / συσσωρευτών 
νικελίου-καδμίου, και 50 % κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών / συσσωρευτών. Το 2020, η Επιτροπή πρότεινε την 
αύξηση των εν λόγω τιμών-στόχου51. 

Όσον αφορά τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους52, από το 2015, τα 
κράτη μέλη οφείλουν να επιτυγχάνουν την ελάχιστη τιμή-στόχο 
ανακύκλωσης 85 % κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. 

                                                      
49 Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

50 Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα 
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

51 Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, 
COM/2020/798 final. 

52 Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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56 Το 2009, η Επιτροπή προσδιόρισε πρόσθετες ροές επικίνδυνων αποβλήτων για 
τις οποίες θα ήταν δυνατή η ανακύκλωση σε μεγαλύτερο βαθμό: τα ορυκτά απόβλητα 
από κατασκευές και κατεδαφίσεις, τα απόβλητα καύσης και δύο είδη χημικών 
αποβλήτων (απόβλητα έλαια και απόβλητα διαλυτών)53. Η ΕΕ δεν έχει ακόμη 
θεσπίσει τιμές-στόχο όσον αφορά την ανακύκλωση των εν λόγω ροών. Πρόσκομμα 
για την ανακύκλωσή τους αποτελεί επίσης η απουσία σαφών κανόνων βάσει των 
οποίων να προσδιορίζεται το ανακυκλωμένο υλικό ως εμπορεύσιμο προϊόν και όχι 
πλέον ως απόβλητο54. Αυτό είναι κάτι που περιορίζει τις ευκαιρίες στην αγορά για 
τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων στην ΕΕ55. 

57 Υπάρχουν επίσης ροές επικίνδυνων αποβλήτων που είναι επί του παρόντος 
τεχνικά αδύνατο να ανακυκλωθούν σε μεγάλη κλίμακα ή με οικονομικά βιώσιμο 
τρόπο (π.χ. γυαλί που έχει μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες, όπως λαμπτήρες 
φθορισμού56). Η ΕΕ έχει επενδύσει στην ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών, ιδίως μέσω 
των προγραμμάτων «Ορίζων 2020» και LIFE, ωστόσο οι τεχνολογίες αυτές δεν 
χρησιμοποιούνται ακόμη σε βιομηχανική κλίμακα. 

58 Για την ανακύκλωση άλλων ροών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα απόβλητα 
πλαστικών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιέχουν έμμονους 
οργανικούς ρύπους και βαρέα μέταλλα, οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να 
τα απολυμάνουν, δηλαδή να απομακρύνουν τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχουν. 
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι, παρά την απολύμανση, έχει βρεθεί ευρύ φάσμα 
επικίνδυνων ουσιών (περιλαμβανομένων ορισμένων ουσιών που έχουν καταργηθεί 
δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας) σε ανακυκλωμένα υλικά, όπως χαρτί, πλαστικά, 
καουτσούκ και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα57. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός 
ότι οι ανακυκλωτές δεν διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τη 

                                                      
53 Delgado L. et al., End-of-waste criteria, 2009. 

54 Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία: 
επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα 
προϊόντα και τα απόβλητα, COM/2018/032 final. 

55 Γνώμη του φορέα Hazardous Waste Europe σχετικά με την πρωτοβουλία «Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της διαχείρισης αποβλήτων – Αναθεώρηση του ενωσιακού πλαισίου για τα 
απόβλητα», 2022. 

56 Meng W. et al., The recycling of leaded glass in cathode ray tubes (CRT), 2016. 

57 Chemsec, What goes around – Enabling the circular economy by removing chemical 
roadblocks, 2021· Arnika, Toxic Loophole: Recycling Hazardous Waste into New Products, 
2018. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC53238
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM:2018:32:FIN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework/F2888110_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13225-Environmental-impact-of-waste-management-revision-of-EU-waste-framework_el
https://www.researchgate.net/publication/301745432_The_Recycling_of_Leaded_Glass_in_Cathode_Ray_Tube_CRT
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://chemsec.org/app/uploads/2021/02/What-goes-around_210223.pdf
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products
https://www.researchgate.net/publication/328343465_Toxic_Loophole_Recycling_Hazardous_Waste_into_New_Products


 40 

 

χημική σύνθεση των αποβλήτων που επεξεργάζονται58 και, ως εκ τούτου, δεν είναι σε 
θέση να τα απολυμάνουν καταλλήλως. Σύμφωνα με την Επιτροπή, αυτό μπορεί 
επίσης να αποδοθεί σε ακατάλληλες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, σε 
περιορισμούς των διαθέσιμων τεχνολογιών διαλογής και απολύμανσης ή στο γεγονός 
ότι εισαγόμενα υλικά ανακυκλώνονται εκτός της ΕΕ σύμφωνα με λιγότερο αυστηρά 
πρότυπα. 

59 Τα ζητήματα αυτά μειώνουν την εμπιστοσύνη στα ανακυκλωμένα υλικά και 
αποτελούν σημαντικό πρόσκομμα για την ανακύκλωση των επικίνδυνων 
αποβλήτων59. Η Επιτροπή ανέλαβε δράση60 και, από το 2021, οι εταιρείες που 
προμηθεύουν την αγορά της ΕΕ με προϊόντα που περιέχουν ουσίες που προκαλούν 
πολύ μεγάλη ανησυχία σε συγκέντρωση άνω του 0,1 % οφείλουν να κοινοποιούν 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα αυτά σε δημόσιο μητρώο της ΕΕ61. Τον Απρίλιο 
του 2022, ηγετικοί παράγοντες του βιομηχανικού κλάδου ανέφεραν ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις στις πληροφορίες που αφορούν την 
περιεκτικότητα σε χημικά προϊόντα και τις επικίνδυνες ιδιότητες στις αλυσίδες 
εφοδιασμού τους, ενώ ζήτησαν από την Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την 
παροχή των εν λόγω πληροφοριών για όλες τις χημικές ουσίες62. 

60 Από το 2025, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χωριστή συλλογή 
των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά63. Πρόκειται για μια 
ευκαιρία να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης επικίνδυνων αποβλήτων που 
προέρχονται από καταναλωτικά προϊόντα (όπως ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός ή οι φορητές μπαταρίες). 

                                                      
58 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

59 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2018. 

60 Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων – Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
ουσίες, COM(2020) 667 final. 

61 Βάση δεδομένων SCIP. 

62 Ανοικτή επιστολή προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια, 2022. 

63 Άρθρο 20 της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0667&rid=4%23:%7E:text=It%20envisages%20the%20EU%20industry,sustainable%20products%20and%20production%20methods.#%20
https://echa.europa.eu/documents/10162/6205986/information_requirements_for_scip_notifications_en.pdf/db2cf898-5ee7-48fb-e5c8-4e6ce49ee9d2
https://chemsec.org/open-letter-to-the-commission-regarding-transparency/%23:%7E:text=We%2C%20the%20signatories%20of%20this,chemical%20content%20and%20hazardous%20properties#%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
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Περί το ήμισυ των επικίνδυνων αποβλήτων που αποτεφρώνονται δεν 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας 

61 Το 2018, τα κύρια είδη αποβλήτων που αποτεφρώθηκαν με ανάκτηση ενέργειας
στην ΕΕ ήταν το μολυσμένο ξύλο, τα χημικά απόβλητα (κυρίως χημικά προϊόντα και 
χρησιμοποιημένοι διαλύτες) και τα υπολείμματα που προέρχονται από τη διαλογή 
των αποβλήτων. Στις δύο τελευταίες κατηγορίες ανήκαν επίσης τα κύρια επικίνδυνα 
απόβλητα που αποτεφρώθηκαν χωρίς ανάκτηση ενέργειας64. 

62 Στο παράρτημα III φαίνεται ότι το 2018, το 8 % των επικίνδυνων αποβλήτων που
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία στην ΕΕ κάηκε για την παραγωγή ενέργειας και το 6 % 
αποτεφρώθηκε χωρίς ανάκτηση ενέργειας· τα αριθμητικά στοιχεία είναι σχεδόν ίδια 
με τα στοιχεία για το 2008. Όπως και στην περίπτωση της ανακύκλωσης, οι επιδόσεις 
των κρατών μελών όσον αφορά την ανάκτηση ενέργειας μπορούν να αξιολογηθούν 
μόνο για την επικράτειά τους, λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα 
δεδομένων. 

63 Οι ΜΚΟ τονίζουν τον αρνητικό αντίκτυπο της αποτέφρωσης αποβλήτων, καθώς
αποτελεί πηγή ενέργειας υψηλής έντασης άνθρακα που προκαλεί τοξική 
ατμοσφαιρική ρύπανση και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της ποσότητας των 
αποβλήτων που ανακυκλώνονται65. Παράλληλα, στο τρέχον πλαίσιο της ενεργειακής 
κρίσης στην ΕΕ, οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων θεωρούν την αποτέφρωση με 
ανάκτηση ενέργειας ως εναλλακτική πηγή ενέργειας66. Το 2020, το 4 % της ενέργειας 
που παρήχθη στην ΕΕ βασιζόταν σε απόβλητα, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
αντιπροσώπευαν περίπου το 41 %, η πυρηνική ενέργεια το 31 %, τα στερεά ορυκτά 
καύσιμα το 15 %, το φυσικό αέριο το 7 % και το αργό πετρέλαιο το 3 %67. 

64 Ο κανονισμός για την ταξινόμηση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για
περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας αποτέφρωσης, καθώς προσδιορίζει την 
αποτέφρωση όλων των «μη ανακυκλώσιμων» επικίνδυνων αποβλήτων ως πράσινη 
επένδυση (βλέπε σημείο 31). 

64 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων με ή χωρίς 
ανάκτηση ενέργειας. 

65 ClientEarth, The environmental impacts of waste incineration, 2021. 

66 FEAD – Ευρωπαϊκή ένωση στον κλάδο της διαχείρισης αποβλήτων.  

67 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με την παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας το 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32020R0852
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3613688/default/table?lang=en
https://www.clientearth.org/latest/latest-updates/stories/the-environmental-impacts-of-waste-incineration/
https://www.letsrecycle.com/news/waste-sector-can-ease-eus-energy-crisis-fead-says/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NRG_BAL_C__custom_3638579/default/table?lang=en
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65 Οι νέες τεχνολογίες (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη) θα μπορούσαν επίσης να
συμβάλουν στην καλύτερη διαλογή των επικίνδυνων αποβλήτων68 και στη βελτίωση 
της ανακύκλωσής τους, μειώνοντας τη μόλυνση μεταξύ επικίνδυνων και μη 
επικίνδυνων αποβλήτων. Θα μπορούσαν επίσης να ενισχύσουν την ανάκτηση 
κρίσιμων πρώτων υλών, όπως ο χαλκός και το νικέλιο που βρίσκονται σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό69, καθώς και να προσφέρουν νέες λύσεις για την 
επεξεργασία επικίνδυνων συστατικών στοιχείων70. 

Περί το ήμισυ των επικίνδυνων αποβλήτων εξακολουθεί να διατίθεται 

66 Το 2018, περί το ήμισυ των επικίνδυνων αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε
επεξεργασία στην ΕΕ διατέθηκε, κάτι που συνιστά τη λιγότερο προτιμητέα επιλογή 
επεξεργασίας αποβλήτων. Ένα μικρό μέρος των αποβλήτων αυτών, περίπου 
το 10 %71, αποτεφρώθηκε χωρίς ανάκτηση ενέργειας (βλέπε σημείο 62), ενώ το 
υπόλοιπο 90 %72 υποβλήθηκε σε υγειονομική ταφή ή εναποτέθηκε σε φυσικές 
κοιλότητες, στον βυθό της θάλασσας ή σε μεγάλες ή μικρές τεχνητές λίμνες. 

67 Σύμφωνα με την αρχή της ιεράρχησης των αποβλήτων, η διάθεση των
επικίνδυνων αποβλήτων θα πρέπει να περιορίζεται σε ροές επικίνδυνων αποβλήτων 
που δεν μπορούν να ανακυκλωθούν ή να υποβληθούν σε ανάκτηση ενέργειας, όπως 
τα απόβλητα καύσης που προκύπτουν από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων. 
Όπως φαίνεται στο γράφημα 13, σε 14 κράτη μέλη, το μερίδιο των επικίνδυνων 
αποβλήτων που υποβάλλονται σε υγειονομική ταφή ή εναποτίθενται με άλλους 
τρόπους έχει αυξηθεί από το 2008. 

68 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Digital waste management, 2020. 

69 Sipka S., Towards circular e-waste management: How can digitalisation help?, 2021. 

70 Παράδειγμα έργου χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ για την ανακύκλωση 
πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) μολυσμένου από επικίνδυνες ουσίες: REMADYL. 

71 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων – Αποτέφρωση χωρίς 

ανάκτηση ενέργειας. 
72 Στοιχεία της Eurostat σχετικά με τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων – Υγειονομική ταφή 

και άλλα. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-wmge-reports/digital-waste-management
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://weee-forum.org/wp-content/uploads/2021/09/Towards-circular-ewaste-management_how-can-digitalisation-help_EPC.pdf
https://www.remadyl.eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638677/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3638662/default/table?lang=en
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Γράφημα 13 – Μερίδιο επικίνδυνων αποβλήτων που υποβάλλονται σε 
υγειονομική ταφή ή εναποτίθενται με άλλους τρόπους 

 
Σημ.: Στη Μάλτα και το Λουξεμβούργο δεν πραγματοποιείται υγειονομική ταφή ούτε εναπόθεση 
αποβλήτων με άλλους τρόπους. 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει των στοιχείων της Eurostat σχετικά με την υγειονομική ταφή και άλλους τρόπους 
διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASTRT__custom_3532566/default/table?lang=en
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68 Πολλά κράτη μέλη εξάγουν τα επικίνδυνα απόβλητά τους προς διάθεση σε άλλο 
κράτος μέλος ή εκτός της ΕΕ, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων 
Συναλλαγών (βλέπε παράρτημα III). Το 2018, το 22 % των 7,6 εκατομμυρίων τόνων 
επικίνδυνων αποβλήτων που εξήγαγαν τα κράτη μέλη διατέθηκε. Το 2021, η Επιτροπή 
πρότεινε73 την καθολική απαγόρευση των μεταφορών αποβλήτων προς διάθεση 
εντός και εκτός της ΕΕ, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν 
να αποδείξουν ότι η διάθεση των αποβλήτων στην επικράτειά τους δεν είναι τεχνικά 
και οικονομικά βιώσιμη. Η πρόταση αυτή συζητείται επί του παρόντος στο 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (βλέπε σημείο 82). 

69 Από το 2030, τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίσουν την υγειονομική ταφή 
όλων των αποβλήτων, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων, που είναι κατάλληλα για 
ανακύκλωση74. 

Εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τη διαχείριση των 
επικίνδυνων αποβλήτων 

70 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων διέπεται από αυστηρότερους κανόνες 
από ό,τι η διαχείριση άλλων ειδών αποβλήτων (βλέπε σημείο 23). Σύμφωνα με 
μελέτες, μολονότι τα κράτη μέλη μετέφεραν τις εν λόγω αυστηρότερες απαιτήσεις 
στην εθνική νομοθεσία, αντιμετώπισαν προκλήσεις κατά την εφαρμογή τους, ιδίως 
όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα των επικίνδυνων αποβλήτων και την απαγόρευση 
της ανάμειξης75. Οι συννομοθέτες ενίσχυσαν τους κανόνες αυτούς το 2018 κατά την 
τελευταία τροποποίηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα. 

71 Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβαίνουν στην ιχνηλάτηση των επικίνδυνων 
αποβλήτων από την παραγωγή έως την τελική επεξεργασία. Θεωρητικά, η ιχνηλάτηση 
αυτή θα μπορούσε να γίνει μέσω της χρήσης δεδομένων σχετικά με την παραγωγή, 

                                                      
73 Άρθρο 11 της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού για τη μεταφορά 

αποβλήτων, COM/2021/709 final. 

74 Ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. 

75 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017; BiPRO, Support to Member 
States in improving hazardous waste management based on assessment of Member States’ 
performance, 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/landfill-waste_en
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/003b63a5-c0d4-11e5-9e54-01aa75ed71a1
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την επεξεργασία και τις μετακινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων. Ωστόσο, τα διαθέσιμα 
δεδομένα δεν καθιστούν δυνατή την ιχνηλασιμότητα (βλέπε σημεία 49-50). 

72 Η οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα δεν καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να πραγματοποιείται η ιχνηλάτηση από την παραγωγή έως την τελική επεξεργασία 
των επικίνδυνων αποβλήτων. Σε έκθεση του 201776 αναφερόταν ότι, ανά τις 
περιφέρειες της ΕΕ, η ιχνηλασιμότητα των επικίνδυνων αποβλήτων έβρισκε 
πρόσκομμα στον ασυνεπή και ασύμβατο χαρακτήρα των πληροφοριών σχετικά με τα 
επικίνδυνα απόβλητα που δήλωναν οι διάφοροι οικονομικοί φορείς που συμμετείχαν 
στη διαχείρισή τους. 

73 Για την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των 
επικίνδυνων αποβλήτων (βλέπε σημεία 71-72), τα κράτη μέλη χρειάστηκε να 
καταρτίσουν ηλεκτρονικά μητρώα για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται και 
υποβάλλονται σε επεξεργασία στην επικράτειά τους από το 2020 και έπειτα. Η ΕΕ 
προτίθεται επίσης να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό μητρώο σε επίπεδο ΕΕ για τις 
μεταφορές αποβλήτων, περιλαμβανομένων των επικίνδυνων77. Επί του παρόντος, δεν 
υπάρχει σχέδιο για τη διασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών 
μητρώων επικίνδυνων αποβλήτων και του συστήματος της ΕΕ για τις μεταφορές 
αποβλήτων. 

74 Η ανάμειξη διαφορετικών ροών επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να 
δημιουργήσει πρόσθετες επικίνδυνες ουσίες που δεν υφίσταντο αρχικά. Η ανάμειξη 
επικίνδυνων αποβλήτων με μη επικίνδυνα μπορεί να οδηγήσει στη μόλυνση των 
τελευταίων και να τα καταστήσει ακατάλληλα προς ανακύκλωση. Μπορεί επίσης να 
έχει ως αποτέλεσμα την αραίωση επικίνδυνων αποβλήτων. Η ΕΕ έχει απαγορεύσει την 
ανάμειξη επικίνδυνων αποβλήτων από το 199178. Το 201779, σε μελέτη της ΕΕ 
διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη πραγματοποιούν περιορισμένο αριθμό 
επιθεωρήσεων όσον αφορά την ανάμειξη ή την αραίωση επικίνδυνων αποβλήτων. 

                                                      
76 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 

based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

77 Πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για τη μεταφορά αποβλήτων, 
COM/2021/709 final.  

78 Οδηγία 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

79 BiPRO, Support to selected Member States in improving hazardous waste management 
based on assessment of Member States’ performance, 2017. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709&qid=1642757230360
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0689
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/studies/20180227_Haz_Waste_Final_RepV5_clear.pdf
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Παράνομη διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ 

75 Οι αυστηρότεροι κανόνες διαχείρισης και ασφάλειας που εφαρμόζονται στα 
επικίνδυνα απόβλητα συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο και υψηλότερο 
κόστος επεξεργασίας για τους οικονομικούς φορείς. Σε μελέτη που εκπονήθηκε βάσει 
έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2013 σχετικά με τα διυλιστήρια80 εκτιμήθηκε ότι 
το μέσο κόστος της διαχείρισης όλων των επικίνδυνων αποβλήτων στην Ευρώπη 
ανερχόταν σε 238 ευρώ ανά τόνο, έναντι 63 ευρώ ανά τόνο για τα μη επικίνδυνα 
απόβλητα81. Παραμονεύει έτσι ο κίνδυνος παράνομης διακίνησης επικίνδυνων 
αποβλήτων στις περιπτώσεις που φορείς εκμετάλλευσης δεν δηλώνουν ως 
επικίνδυνα τα παραγόμενα απόβλητα και τα διαθέτουν παράνομα στην ΕΕ ή τα 
μεταφέρουν παράνομα εντός ή εκτός ΕΕ. Σύμφωνα με εκτίμηση έκθεσης του 2016, οι 
εταιρείες που διαθέτουν παράνομα τα επικίνδυνα απόβλητα θα μπορούσαν να 
εξοικονομήσουν έως και 400 % του κόστους. 

Απόβλητα που δεν δηλώνονται ως επικίνδυνα 

76 Το 2021, η δήλωση των επικίνδυνων αποβλήτων ως μη επικίνδυνων αποτέλεσε 
την κύρια μέθοδο παράνομης διακίνησης επικίνδυνων ουσιών στην ΕΕ82. Ενδεικτικά, 
αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ψευδών εγγράφων σχετικά με τη χημική σύνθεση 
των αποβλήτων ή ψευδών αναλύσεων που παρέχονται από τα εργαστήρια, την 
παραποίηση των αρχείων φόρτωσης/εκφόρτωσης και την εσκεμμένη ταξινόμηση των 
επικίνδυνων αποβλήτων ως μη επικίνδυνων83. 

77 Σε άλλες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους φορείς εκμετάλλευσης για 
την αποφυγή δήλωσης των αποβλήτων ως επικίνδυνων συγκαταλέγονται η ανάμειξή 
τους με μη επικίνδυνα απόβλητα —η αραίωση της συγκέντρωσης επικίνδυνων 
ουσιών στα απόβλητα, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η επαλήθευση των 
επικίνδυνων ιδιοτήτων (βλέπε σημείο 74)— ή η ταξινόμηση των επικίνδυνων 
αποβλήτων ως μεταχειρισμένων αγαθών. Παραδείγματος χάριν, τα απόβλητα από 

                                                      
80 Έρευνα του 2013 σχετικά με την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων στα ευρωπαϊκά 

διυλιστήρια. 

81 Εκτιμώμενο κόστος που μετατράπηκε από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ βάσει της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας της Eurostat για το 2013. 

82 Ευρωπόλ, Environmental crime in the age of climate change, Threat assessment 2022. 

83 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://www.concawe.eu/wp-content/uploads/Rpt_17-12.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ert_bil_eur_a/default/table?lang=en
https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Environmental%20Crime%20in%20the%20Age%20of%20Climate%20Change%20-%20Public%20report_5.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
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ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και από μεταχειρισμένα εξαρτήματα 
αυτοκινήτων μπορούν να δηλώνονται ως μεταχειρισμένα αγαθά, με αποτέλεσμα να 
ανακυκλώνονται με μη ασφαλή τρόπο ή να απορρίπτονται παράνομα84. Σε έκθεση της 
Επιτροπής85 αναφέρεται ότι το 2017, 3,8 εκατομμύρια μεταχειρισμένα οχήματα 
εξαφανίστηκαν από τη νόμιμη αγορά (βλέπε γράφημα 14). 

Γράφημα 14 – Οχήματα των οποίων η τύχη αγνοείται στην ΕΕ το 2017 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει της αξιολόγησης του 2021 από την Επιτροπή της οδηγίας για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους. 

84 Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, Illegal waste trafficking: more data is key to getting a 
better grip on this trade, 2019· Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, Used 
vehicles and the environment, 2020. 

85 Evaluation of the directive on end-of-life vehicles, έγγραφο της Επιτροπής 
SWD(2021) 60 final. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.customsclearance.net/en/articles/illegal-waste-trafficking-more-data-is-key-to-getting-a-better-grip-on-this-trade
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://www.unep.org/resources/report/global-trade-used-vehicles-report
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0060&rid=2
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Παράνομη απόρριψη 

78 Η παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων αποτελεί διαδεδομένη 
πρακτική παράνομης διακίνησης αποβλήτων86. Υπάρχει το ενδεχόμενο τα επικίνδυνα 
απόβλητα να απορρίπτονται σε εγκεκριμένες τοποθεσίες χωρίς να τηρούνται οι 
σχετικοί νομικοί κανόνες, να εγκαταλείπονται σε εργοτάξια ή γεωργικές εκτάσεις, ή να 
απορρίπτονται σε μη εγκεκριμένες τοποθεσίες ή λατομεία87. Στο πλαίσιο επιχείρησης 
της Ιντερπόλ το 2017 με επίκεντρο τα επικίνδυνα απόβλητα, διαπιστώθηκε ότι οι 
συνηθέστεροι τύποι επικίνδυνων αποβλήτων που διατίθενται παράνομα στην 
Ευρώπη ήταν τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα απόβλητα από την 
αυτοκινητοβιομηχανία (οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ορυκτέλαια 
οχημάτων και μπαταρίες αυτοκινήτων), καθώς και τα χημικά απόβλητα (ληγμένα 
φάρμακα, ιλύς, χρώματα, παρασιτοκτόνα και δεψασμένο δέρμα). Στο πλαίσιο 6 
περιγράφεται μια περίπτωση παράνομης απόρριψης. 

Πλαίσιο 6 

Παράνομη απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων στην Ιταλία 

Στην περιοχή της Καμπανίας τοξικά απόβλητα καίγονται και θάβονται παράνομα 
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μελέτη σχετικά με την παράνομη διάθεση 
επικίνδυνων αποβλήτων στην Ιταλία υπέδειξε ότι, μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και 
Αυγούστου 2013, αναφέρθηκαν στην περιοχή 6 034 τοξικές πυρκαγιές88. 

Μετά τις διαμαρτυρίες πολιτών λόγω των αυξανόμενων προβλημάτων υγείας 
που καταγράφηκαν στον πληθυσμό της περιοχής, η ιταλική κυβέρνηση 
αποφάσισε το 2014 να ενισχύσει τις κυρώσεις που επισύρουν τέτοιες πρακτικές. 
Το 2021, αναφέρθηκαν 1 406 πυρκαγιές αποβλήτων89. 

                                                      
86 Suvantola L. et al., Blocking the loopholes for illicit waste trafficking (Blockwaste), 2017. 

87 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

88 De Rosa S., Ending illegal trafficking and disposal of hazardous waste in Italy: knowledge 
and solutions from impacted local communities, 2016. 

89 Ιταλική Κυβέρνηση – Υπουργείο Εσωτερικών, Terra dei fuochi: diminuiti i roghi di rifiuti 
grazie all’incremento dei controlli, 2022. 

https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://www.interpol.int/content/download/5165/file/Operation%2030%20Days%20of%20Action%20Key%20Findings.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ItSzdolm0Gt4D7iw9XdlohxqvRa81h5I/view?usp=sharingated%20report
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.researchgate.net/publication/303459580_Ending_illegal_trafficking_and_disposal_of_hazardous_waste_in_Italy_knowledge_and_solutions_from_impacted_local_communities
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
https://www.interno.gov.it/it/notizie/terra-dei-fuochi-diminuiti-i-roghi-rifiuti-grazie-allincremento-dei-controlli
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Παράνομη μεταφορά εντός ή εκτός ΕΕ 

79 Όπως απεικονίζεται στο γράφημα 15, μικρό μέρος των επικίνδυνων αποβλήτων
της ΕΕ (8,2 εκατομμύρια τόνοι το 2020) μεταφέρεται νόμιμα μεταξύ κρατών μελών 
(7,3 εκατομμύρια τόνοι) και εκτός ΕΕ σε χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελεύθερων Συναλλαγών (0,9 εκατομμύρια τόνοι). Για την ασφαλή επεξεργασία 
επικίνδυνων αποβλήτων απαιτούνται εξειδικευμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, οι 
οποίες ενδέχεται να μην υπάρχουν στη χώρα προέλευσης. Είναι επίσης πιθανό οι 
επιλογές επεξεργασίας σε άλλα κράτη μέλη ή εκτός της ΕΕ να είναι οικονομικότερες. 

Γράφημα 15 – Νόμιμη μετακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων εντός και 
εκτός ΕΕ το 2020 

Πηγή: ΕΕΣ, βάσει στοιχείων της Eurostat σχετικά με τις μετακινήσεις επικίνδυνων αποβλήτων. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASSHIP__custom_3244393/default/table?lang=en


 50 

 

80 Οι ροές επικίνδυνων αποβλήτων που έτυχαν σε μεγαλύτερο βαθμό παράνομης 
μεταφοράς το 2020 ήταν ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα οχήματα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους και τα πλαστικά που περιείχαν επικίνδυνα συστατικά 
στοιχεία90. Η OLAF εκτιμά ότι το 30 % του συνόλου των μεταφορών αποβλήτων προς 
και από την ΕΕ είναι παράνομες91. Στο πλαίσιο 7 παρατίθεται παράδειγμα παράνομης 
μεταφοράς. 

Πλαίσιο 7 

Ο έλεγχος κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο επικίνδυνα απόβλητα 
μεταφέρονται στη μαύρη αγορά 

Ο κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων κατατάσσει τα απόβλητα είτε στον 
«πράσινο κατάλογο», με λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις μεταφοράς, είτε στον 
«πορτοκαλί κατάλογο», με αυστηρότερες απαιτήσεις. 

Σε κοινό έλεγχο της εφαρμογής του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων 
που διεξήγαγαν το 2012 τα ανώτατα όργανα ελέγχου επτά κρατών μελών και της 
Νορβηγίας92 διαπιστώθηκε ότι επικίνδυνα απόβλητα συχνά εισάγονταν ή 
εξάγονταν ως «αγαθά» ή ως απόβλητα που είναι καταχωρισμένα στον «πράσινο 
κατάλογο», προκειμένου να αποφεύγονται οι αυστηρότερες διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στα απόβλητα που είναι καταχωρισμένα στον «πορτοκαλί 
κατάλογο». 

81 Η παράνομη διακίνηση αποβλήτων αποτελεί προσοδοφόρα δραστηριότητα. 
Εκτιμάται ότι τα ετήσια έσοδα αποκλειστικά από την παράνομη διακίνηση 
επικίνδυνων αποβλήτων κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ93, 

                                                      
90 Ανάλυση από το ΕΕΣ των εθνικών εκθέσεων του 2020 σχετικά με τη σύμβαση της 

Βασιλείας. 

91 Έκθεση δραστηριοτήτων της OLAF για το 2021. 

92 Κοινή έκθεση βάσει οκτώ εθνικών ελέγχων, Coordinated audit on the enforcement of the 
European Waste Shipment Regulation, 2012. 

93 Ευρωπαϊκό γραφείο περιβάλλοντος, Implement for Life – Crime and Punishment, 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/NationalReports/BC2020Reports/tabid/8989/Default.aspx
https://anti-fraud.ec.europa.eu/system/files/2022-09/olaf-report-2021_en.pdf
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://www.eurosai.org/de/databases/audits/Report-of-the-audit-on-the-enforcement-of-EU-regulations-on-waste-shipment/
https://eeb.org/wp-content/uploads/2020/03/Crime-and-punishment-March-2020.pdf
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ενώ ο κίνδυνος επιβολής ποινών είναι χαμηλός94. Ο εντοπισμός, οι έρευνες και οι 
διώξεις είναι σπάνιες και οι κυρώσεις χαμηλές95. 

82 Η παράνομη διακίνηση έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία και αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω96, καθώς αυξάνεται ο όγκος των παραγόμενων επικίνδυνων 
αποβλήτων, τίθενται σε ισχύ αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείρισή τους και η 
εξαγωγή τους καθίσταται δυσκολότερη97. Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Το 2021, πρότεινε να απαγορευθεί η μεταφορά 
επικίνδυνων αποβλήτων προς διάθεση, να βελτιωθούν οι έλεγχοι στις μεταφορές 
εντός της ΕΕ και να αυξηθούν οι ποινές και οι κυρώσεις. Πρότεινε επίσης να καταστεί 
ποινικό αδίκημα η παράνομη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση ή διάθεση επικίνδυνων 
αποβλήτων, μέσω τροποποίησης της οδηγίας σχετικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Από τον Σεπτέμβριο του 2022, 
συζητούνται στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αμφότερες οι νομοθετικές προτάσεις. 

                                                      
94 Επισκόπηση 04/2021, με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ και τρέχουσες προκλήσεις σχετικά με τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα». 

95 Ινστιτούτο Διακυβέρνησης της Βασιλείας, διαδικτυακή παρουσίαση: Illegal waste trade: 
what’s driving this multi-billion dollar transnational crime and what could stop it?, 2021. 

96 Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την πρόληψη του 
εγκλήματος, ιστοσελίδα σχετικά με τα πλαστικά και τα επικίνδυνα απόβλητα.  

97 Obradović M. et al., Dumping and illegal transport of hazardous waste, danger of modern 
society, 2014. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://www.eca.europa.eu/el/Pages/DocItem.aspx?did=58526
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://baselgovernance.org/news/illegal-waste-trade-whats-driving-multi-billion-dollar-transnational-crime-and-what-could-stop
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.unodc.org/unodc/en/ccp/activities/plastic-and-hazardous-waste.html?testme
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
https://www.researchgate.net/publication/264988920_Dumping_and_illegal_transport_of_hazardous_waste_danger_of_modern_society
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Προκλήσεις και ευκαιρίες 
83 Τα επικίνδυνα απόβλητα ενέχουν πολλαπλές απειλές για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Η διαχείρισή τους υπόκειται σε περιοριστικές ρυθμίσεις στην ΕΕ, 
ενώ οι κανόνες που ισχύουν για αυτά είναι αυστηρότεροι σε σύγκριση με άλλα 
απόβλητα. Η ΕΕ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της διαχείρισης των 
επικίνδυνων αποβλήτων, την ενίσχυση της νομοθεσίας, την ανάπτυξη στρατηγικών 
και την παροχή χρηματοδότησης για τη στήριξη έργων στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων. Η Επιτροπή έχει κινήσει πολυάριθμες διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
των κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει τις απαιτήσεις της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο 
(βλέπε σημεία 22-31). 

84 Η δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων αυξάνεται συνεχώς και αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον. Εξακολουθούν να υφίστανται αρκετές προκλήσεις 
στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην ΕΕ όσον αφορά: 

o την αντιμετώπιση του αυξανόμενου όγκου των επικίνδυνων αποβλήτων με την 
πρόληψη δημιουργίας τους, όπου είναι δυνατόν· 

o τη βελτίωση της ταξινόμησης των επικίνδυνων αποβλήτων· 

o την αποσαφήνιση του κενού που υφίσταται μεταξύ των αναφερόμενων 
ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων που, αφενός, παράγονται και, αφετέρου, 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, και τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας από την 
παραγωγή έως την τελική επεξεργασία· 

o τον περιορισμό της διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και την ενθάρρυνση της 
ανακύκλωσης, όπου είναι δυνατόν· 

o την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων. 

85 Η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για τη βελτίωση της ταξινόμησης των επικίνδυνων 
αποβλήτων, η οποία είναι απαραίτητη για τον ορθό εντοπισμό και την ορθή 
επεξεργασία τους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη και οι κάτοχοι αποβλήτων εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη συνεπή ταξινόμηση των επικίνδυνων 
αποβλήτων. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η Επιτροπή θα μπορούσε, 
παραδείγματος χάριν, να εναρμονίσει περαιτέρω τις διάφορες εφαρμοστέες 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ (βλέπε σημεία 32-37). 

86 Η πρόληψη της δημιουργίας επικίνδυνων αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας 
και αποτελεί ήδη ζήτημα προτεραιότητας για τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι οικονομικοί 
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φορείς μπορούν να μειώσουν τα επικίνδυνα απόβλητά τους υιοθετώντας πρακτικές 
οικολογικού σχεδιασμού και περιορίζοντας τη χρήση επικίνδυνων ουσιών στις 
διαδικασίες παραγωγής. Η εκτενέστερη πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με 
την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα θα τους έδινε τη δυνατότητα να 
προβαίνουν σε περισσότερο βιώσιμες επιλογές. Αυτό με τη σειρά του θα επηρέαζε 
τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικοί φορείς σχεδιάζουν τα προϊόντα τους και θα 
απέτρεπε τη δημιουργία επικίνδυνων αποβλήτων. Η Επιτροπή θα μπορούσε, 
παραδείγματος χάριν, να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της χρήσης ψηφιακών 
διαβατηρίων σε περισσότερα προϊόντα που δημιουργούν επικίνδυνα απόβλητα στο 
τέλος του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ του 2021 για 
μηδενική ρύπανση, η Επιτροπή προτίθεται να διευθετήσει εντός του 2024 τις 
αδυναμίες όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», ανοίγοντας 
έτσι τον δρόμο για να διασφαλιστεί με καλύτερο τρόπο ότι οι ρυπαίνοντες είναι 
υπόλογοι για τα απόβλητά τους (βλέπε σημεία 38-47). 

87 Υπάρχει κενό ύψους 21 % στα δεδομένα όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα 
που, αφενός, παράγονται και, αφετέρου, υποβάλλονται σε επεξεργασία στην ΕΕ. 
Επίσης, τα τρέχοντα δεδομένα δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
των επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτό καταδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των σχετικών 
δεδομένων. Η Επιτροπή θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, να εξετάσει το 
ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων όρων λειτουργίας για τα ηλεκτρονικά μητρώα 
επικίνδυνων αποβλήτων των κρατών μελών και να τα ευθυγραμμίσει με το 
ευρωπαϊκό μητρώο για τη μεταφορά αποβλήτων, κάτι το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει ευκαιρία για καλύτερη ιχνηλάτηση των επικίνδυνων αποβλήτων από την 
παραγωγή έως την τελική επεξεργασία (βλέπε σημεία 48-50 και 70-73). 

88 Τα επικίνδυνα απόβλητα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε ειδικές 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας που τηρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας. Πρόκειται για μια 
διαδικασία που προσκρούει σε διάφορες δυσκολίες, όπως την πρακτική των φορέων 
εκμετάλλευσης να αναμειγνύουν επικίνδυνα απόβλητα με άλλα είδη αποβλήτων κατά 
την επεξεργασία τους. Παρά τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, τα περισσότερα επικίνδυνα 
απόβλητα εξακολουθούν να διατίθενται αντί να προετοιμάζονται για 
επαναχρησιμοποίηση, να ανακυκλώνονται ή να υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης 
ενέργειας. Ειδικότερα, η ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων θα μπορούσε να 
επωφεληθεί από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Από την ανάγκη βελτίωσης των 
τεχνολογιών και των ικανοτήτων ανάκτησης κρίσιμων πρώτων υλών από απόβλητα θα 
επωφελούνταν επίσης η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ο κανονισμός για την 
ταξινόμηση παρέχει την ευκαιρία διοχέτευσης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων 
σε δραστηριότητες ανακύκλωσης, κάτι το οποίο θα συνέβαλε στην αντιμετώπιση των 
επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία δεν μπορούν ακόμη επί του παρόντος να 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0400&qid=1623311742827
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ανακυκλωθούν με βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, με τη βελτίωση των πρακτικών 
απολύμανσης και διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο κρατών μελών και κατόχων 
αποβλήτων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στην αγορά 
ανακυκλωμένων υλικών (βλέπε σημεία 51-69 και 74). 

89 Τέλος, η παράνομη διακίνηση και απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων παραμένει 
προσοδοφόρα δραστηριότητα, και ο εντοπισμός τέτοιων περιπτώσεων, καθώς και η 
επιβολή κυρώσεων, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Η χρήση της ψηφιοποίησης, 
που προσφέρει την ευκαιρία καλύτερης ιχνηλάτησης των επικίνδυνων αποβλήτων, 
και ένας πλέον αποτρεπτικός μηχανισμός κυρώσεων, θα μπορούσαν να περιορίσουν 
τις δυνατότητες παράνομης διακίνησης. Η καθολική απαγόρευση των μεταφορών 
αποβλήτων προς διάθεση εντός και εκτός της ΕΕ, την οποία πρότεινε η Επιτροπή 
το 2021, θα μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στον περιορισμό της παράνομης 
διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων (βλέπε σημεία 75-82). 

Η παρούσα επισκόπηση εγκρίθηκε από το Τμήμα I, του οποίου προεδρεύει η 
Joëlle Elvinger, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη 
συνεδρίασή του της 14ης Δεκεμβρίου 2022. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Tony Murphy 
 Πρόεδρος 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα I – Εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ για τα 
επικίνδυνα απόβλητα  

Διαχείριση αποβλήτων 

o Οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα – Οδηγία 2008/98/ΕΚ

o Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων – Απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής

Εργασίες σχετικά με τα απόβλητα 

o Υγειονομική ταφή των αποβλήτων – Οδηγία 1999/31/ΕΚ

o Κανονισμός για τις μεταφορές αποβλήτων – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

o Προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου – Οδηγία 2008/99/ΕΚ

o Βιομηχανικές εκπομπές (αποτέφρωση αποβλήτων και επεξεργασία αποβλήτων)
– Οδηγία 2010/75/ΕΕ

o Αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες
ουσίες – Οδηγία 2012/18/ΕΕ

o Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές (2022)

o Πρόταση νέου κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων (2021)

o Πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας σχετικά με την προστασία του
περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (2021)

Ειδικές ροές αποβλήτων 

o Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας – Οδηγία 94/62/ΕΚ

o Διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (ΡCΒ/ΡCΤ)
– Οδηγία 96/59/ΕΚ

o Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους – Οδηγία 2000/53/ΕΚ

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000D0532-20150601
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0031-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20210111
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0099
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32012L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0709
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01994L0062-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A01996L0059-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02000L0053-20200306
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o Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές – Οδηγία 2006/66/ΕΚ

o Απόβλητα της εξορυκτικής βιομηχανίας – Οδηγία 2006/21/ΕΚ

o Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό – Οδηγία 2011/65/ΕΕ

o Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
– Οδηγία 2012/19/ΕΕ

o Ανακύκλωση πλοίων – Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1257/2013

o Έμμονοι οργανικοί ρύποι – Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021

o Πρόταση νέου κανονισμού σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές (2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0066-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0021-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0065-20221001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02012L0019-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1257-20180704
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1021-20210315
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798
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Παράρτημα II – Διαδικασίες επί παραβάσει με αντικείμενο τα 
επικίνδυνα απόβλητα 

Την περίοδο 1990-2022, η Επιτροπή κίνησε 216 διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
κρατών μελών, όπως παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα. Ο πίνακας δεν 
περιλαμβάνει τις διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν κατά του Ηνωμένου 
Βασιλείου την περίοδο αυτή. 

Οι εν λόγω διαδικασίες αφορούσαν ειδικότερα το θέμα των επικίνδυνων αποβλήτων, 
τα πολυχλωροδιφαινύλια (PCB) και τα πολυχλωροτριφαινύλια (PCT). Τα PCB και τα 
PCT είναι μια ομάδα συνθετικών χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται κυρίως στον 
ηλεκτρικό εξοπλισμό. Οι ουσίες αυτές, που χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς στο παρελθόν, 
έχουν περιοριστεί στην ΕΕ από το 1985 λόγω των ανησυχιών που ήγειραν σχετικά με 
το περιβάλλον. 
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Παράρτημα III – Επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων το 2018  

Στο ακόλουθο γράφημα παρατίθεται ο τρόπος επεξεργασίας των επικίνδυνων 
αποβλήτων στην ΕΕ και σε κάθε κράτος μέλος το 2018. Παρουσιάζεται επίσης η 
επεξεργασία, ανά κράτος μέλος και για την ΕΕ συνολικά, στην οποία υποβάλλονται τα 
επικίνδυνα απόβλητα που εξάγονται, αλλά με λιγότερες λεπτομέρειες λόγω της 
περιορισμένης διαθεσιμότητας στοιχείων. 
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Γλωσσάριο 
Ανάκτηση (ενέργειας): Χρήση καύσιμων αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας 
μέσω της αποτέφρωσης με την ανάκτηση της παραγόμενης θερμότητας. 

Απόβλητα καταχωρισμένα στον «πορτοκαλί κατάλογο»: Απόβλητα που δεν μπορούν 
να εισαχθούν ή να εξαχθούν προς ανάκτηση χωρίς προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση 
ή συγκατάθεση των αρχών των οικείων χωρών. Περιλαμβάνονται επικίνδυνα 
απόβλητα. 

Απόβλητα καταχωρισμένα στον «πράσινο κατάλογο»: Απόβλητα που μπορούν να 
εισαχθούν ή να εξαχθούν προς ανάκτηση χωρίς προηγούμενη γραπτή κοινοποίηση ή 
συγκατάθεση των αρχών των οικείων χωρών. 

Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: Αρχή σύμφωνα με την οποία όσοι προκαλούν, ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν, ρύπανση επωμίζονται το κόστος των μέτρων που 
λαμβάνονται για την πρόληψη, τον έλεγχο ή την αποκατάσταση της ρύπανσης αυτής. 

Βιοσυσσωρεύσιμος/η: Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει χημικές ουσίες 
που συσσωρεύονται στους ιστούς των φυτών και των ζώων λόγω της ταχύτερης 
απορρόφησής τους σε σχέση με τον μεταβολικό ρυθμό διάσπασης.  

Διάθεση: Εργασία επεξεργασίας αποβλήτων κατά την οποία τα απόβλητα 
εναποτίθενται σε υπαίθρια χωματερή, θάβονται υπόγεια, εκχέονται σε υδατικό 
σύστημα, μικρή λίμνη ή λεκάνη, ή εγχέονται σε φρεάτιο, θόλο άλατος ή φυσικό 
γεωλογικό ρήγμα. 

Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού: Προσέγγιση βάσει της οποίας στη σφαίρα 
περιβαλλοντικής ευθύνης του παραγωγού προστίθεται και το μετά την κατανάλωση 
στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, περιλαμβανομένων της ανακύκλωσης και 
της διάθεσής του. 

Έμμονοι οργανικοί ρύποι: Χημικές ουσίες που αντιστέκονται στη διάσπαση και 
μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις και να παραμείνουν αμετάβλητες στο 
περιβάλλον για μεγάλες χρονικές περιόδους. 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Ταμείο της ΕΕ για την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής εντός της ΕΕ, μέσω της χρηματοδότησης 
επενδύσεων που μειώνουν τις ανισορροπίες μεταξύ περιφερειών. 

Οικολογικός σχεδιασμός: Προσέγγιση σχεδιασμού που ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος.  
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Ορίζων 2020: Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την 
περίοδο 2014-2020. 

Υγειονομική ταφή: Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων μέσω επιφανειακής ταφής σε 
ειδικά οργανωμένους χώρους. 

LIFE: Χρηματοδοτικό μέσο που στηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής και 
κλιματικής πολιτικής της ΕΕ μέσω της συγχρηματοδότησης έργων στα κράτη μέλη.  
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Κλιμάκιο του ΕΕΣ 
Η παρούσα επισκόπηση του ΕΕΣ, με τίτλο «Μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του 
αυξανόμενου όγκου επικίνδυνων αποβλήτων», εγκρίθηκε από το Τμήμα Ι (Βιώσιμη 
χρήση των φυσικών πόρων), του οποίου προεδρεύει η Joëlle Elvinger, Μέλος του ΕΕΣ. 
Επικεφαλής του συγκεκριμένου έργου ήταν η Eva Lindström, Μέλος του ΕΕΣ, 
συνεπικουρούμενη από την Katharina Bryan, προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου 
της, τον Johan Stalhammar, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο της, τον Andrzej 
Robaszewski, οικονομολόγο στο ιδιαίτερο γραφείο της, τη Florence Fornaroli, 
διοικητικό στέλεχος, τη Mihaela Văcărașu, υπεύθυνη έργου, τον Xavier Ignasi Farrero 
Gonzalez, ελεγκτή, και τις Lucia Rosca, Malgorzata Frydel και Βασιλεία Καλαφάτη, 
ελέγκτριες. Η Marika Meisenzahl παρείχε γραφιστική υποστήριξη και η Laura 
McMillan γλωσσική υποστήριξη. 

 
Από αριστερά: Xavier Ignasi Farrero Gonzalez, Βασιλεία Καλαφάτη, Malgorzata Frydel, 
Eva Lindström, Andrzej Robaszewski, Mihaela Văcărașu, Florence Fornaroli, Katharina 
Bryan, Laura McMillan, και Marika Meisenzahl. 
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Η παρούσα επισκόπηση εξετάζει τα μέτρα που έχει 
λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων 
αποβλήτων. Τα επικίνδυνα απόβλητα μπορούν να 
είναι επιζήμια για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Αν και οι πρωτοβουλίες τις ΕΕ έχουν 
επικεντρωθεί στην πρόληψη, τα επικίνδυνα 
απόβλητα εξακολουθούν να αυξάνονται από το 
2004. Δυσκολίες, όπως όσον αφορά την αξιόπιστη 
ιχνηλάτηση επικίνδυνων αποβλήτων, αποτελούν 
πρόσκομμα για την ασφαλή επεξεργασία τους. Άνω 
του 50 % των επικίνδυνων αποβλήτων της ΕΕ 
εξακολουθεί να διατίθεται. Η ανακύκλωση είναι 
περιορισμένη λόγω τεχνικών δυσκολιών και της 
έλλειψης ευκαιριών στην αγορά ανακυκλωμένων 
υλικών. Επιπλέον, η παράνομη διακίνηση 
παραμένει μια προσοδοφόρα δραστηριότητα. Οι 
προκλήσεις που επιφυλάσσει το μέλλον 
συνίστανται στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου 
όγκου των επικίνδυνων αποβλήτων, στη βελτίωση 
της ταξινόμησής τους, στη διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητάς τους από την παραγωγή έως την 
τελική επεξεργασία, στον περιορισμό της διάθεσής 
τους με ενίσχυση της ανακύκλωσης, και στην 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησής τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Τηλ. +352 4398-1

Πληροφορίες: eca.europa.eu/el/Pages/ContactForm.aspx
Ιστότοπος: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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