Θέσεις & προτάσεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης και άλλων αδειοδοτήσεων αναφορικά με τη διαχείριση
αποβλήτων

Α. Εισαγωγή
Οι θεσμικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών
αδειοδότησης, που εισήχθησαν με το Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση, καθώς και με το Ν. 3982/2011 για την αδειοδότηση της βιομηχανικής
δραστηριότητας, αξιολογούνται ως θετικές.
Ωστόσο, o παραπάνω νόμος δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί καθολικά και εκτιμάται ότι
απαιτείται μια πιο ουσιαστική μεταρρύθμιση για την απλοποίηση της αδειοδότησης
των υποδομών και δραστηριοτήτων.
Σε μια τέτοια μεταρρύθμιση ο βασικός άξονας θα πρέπει να είναι η δημιουργία
ελκυστικού περιβάλλοντος και ευνοϊκών όρων για την προώθηση επενδύσεων και
την επιχειρηματική ανάπτυξη, με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και
τη δημόσια υγεία.

Β. Η αδειοδότηση αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων
Η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει υποδομές ή/και δραστηριότητες για:
•
•
•
•

Την παραγωγή αποβλήτων
Τη συλλογή και μεταφορά τους
Την αποθήκευσή τους
Τη διάθεση ή επεξεργασία και αξιοποίησή τους

Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες και σχετικές υποδομές υπόκεινται σήμερα σε
περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Η έλλειψη έτοιμων προτυποποιημένων γενικών όρων λειτουργίας για κάθε
οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς, κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη
διαχείριση αποβλήτων και το πλήθος των προβλεπόμενων εξουσιοδοτικών
διατάξεων, καθιστά την υλοποίηση επενδύσεων εξαιρετικά αργή και ως ένα βαθμό
αδύνατη. Εκτιμάται ότι, η απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων και της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δύναται να δράσει ως μοχλός για τη βελτίωση του
οικονομικού περιβάλλοντος, την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την αύξηση της
παραγωγικής δραστηριότητας.
Η εφαρμογή ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων με την ανάπτυξη ηλεκτρονικών
ελεγκτικών μηχανισμών που θα βασίζονται στην αξιολόγηση κινδύνου αλλά και η
εφαρμογή θεσμικών αλλαγών με εκπαίδευση του προσωπικού και ενημέρωση των

ενδιαφερομένων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των επενδύσεων
και στην ανάπτυξη.

Γ. Η Ευρωπαϊκή εμπειρία
Στις Ευρωπαϊκές χώρες, η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες δραστηριότητες ενώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει
πλήρης εναρμόνιση, αφού υπάρχει σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός
δραστηριοτήτων που υπόκεινται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης με
υποχρέωση κατάθεσης ΜΠΕ. Ο αυξημένος αριθμός δραστηριοτήτων με υποχρέωση
κατάθεσης ΜΠΕ, δημιουργεί γραφειοκρατικό φορτίο χωρίς να υπάρχει το
παράλληλο όφελος για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εναρμόνιση της
κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία
και η δημιουργία προτυποποιημένων περιβαλλοντικών όρων θα επιτάχυνε τις
διαδικασίες αδειοδότησης ενώ παράλληλα θα διασφάλιζε την προστασία του
περιβάλλοντος και τον ελεύθερο ανταγωνισμό..
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει 1 οδηγίες για καλές πρακτικές
αδειοδότησης και ελέγχου, στις οποίες περιγράφονται οι διαδικασίες που
ακολουθούνται στις Ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά αναφέρονται δύο
δημοσιεύσεις2,3 με αναλυτικές αναφορές σε πρακτικές που ακολουθούνται.
Το παράδειγμα του Βελγίου σχετικά με την χρήση προκαθορισμένων όρων είναι
εφαρμόσιμο για όλους τους διαχειριστές αποβλήτων. Με στόχο της αποφυγή
αποφάσεων ανά περίπτωση, οι Αρχές επιβάλλουν προκαθορισμένους όρους στις
εταιρείες. Οι όροι περιλαμβάνουν γενικές αρχές εφαρμοστέες σε όλους και
επιπλέον, πρόσθετες απαιτήσεις για (α) το στάδιο διαχείρισης (πχ αποθήκευση,
ανάκτηση κλπ), (β) το είδος του αποβλήτου και (γ) το είδος της εγκατάστασης (πχ.
Εγκατάσταση ανακύκλωσης, αξιοποίησης, διάθεσης κλπ).

Δ. Το πλαίσιο προτάσεων του ΣΕΠΑΝ
Η αδειοδότηση μπορεί να είναι δύο ειδών και η διαφοροποίηση να έγκειται στην
υπαγωγή ή όχι μίας δραστηριότητας στο καθεστώς κατάθεσης ΜΠΕ. Στην
περίπτωση των δραστηριοτήτων που δεν υπάγονται σε καθεστώς περιβαλλοντικής
αδειοδότησης με ΜΠΕ, η διαδικασία προτείνεται να είναι απλή και να περιλαμβάνει
απλώς τους προτυποιημένους όρους στη μορφή Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσμεύσεων (ΠΠΔ). Στόχος της όλης διαδικασίας έκδοσης άδειας πρέπει να είναι:
•

Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί αποβλήτων.

http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/inspections.htm
Practical manual on permitting and inspection of waste management operations, 22/12/2011
3 Guidance on permitting and inspection, 19/01/2012
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•

•
•
•

Ο ορισμός και η εφαρμογή ουσιαστικών όρων λειτουργίας των
δραστηριοτήτων, στην κατεύθυνση προστασίας του περιβάλλοντος και της
υγείας & ασφάλειας.
Η δυνατότητα αποτελεσματικών ελέγχων εφαρμογής των όρων.
Η ελαχιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης της αδειοδότησης.
Ο αξιόπιστος έλεγχος και χειρισμός των επενδύσεων με στόχο την
προστασία του ανταγωνισμού και τη μη στρέβλωση της αγοράς.

Για να απλοποιηθούν και να λειτουργήσουν αποτελεσματικά (σε ποιότητα και
χρόνο) τα παραπάνω, κρίνονται απαραίτητες δύο συνθήκες:
•

•

Η ύπαρξη γενικών προδιαγραφών για όλα τα στάδια διαχείρισης, αλλά και
ειδικών προδιαγραφών για συγκεκριμένα απόβλητα και εργασίες
διαχείρισης.
Ο αποδοτικός και ουσιαστικός έλεγχος εφαρμογής, από τις Αρμόδιες Αρχές.

Οι προτάσεις του ΣΕΠΑΝ βασίζονται στο εξής πλαίσιο:
1. Στην υιοθέτηση προδιαγραφών, γενικών και ειδικών για τη διαχείριση
αποβλήτων.
2. Στην εφαρμογή της καταχώρισης/ κοινοποίησης αντί της έκδοσης άδειας
κατά περίπτωση.
3. Στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και διαδικτυακής πλατφόρμας για όλες
τις δραστηριότητες.
4. Στην ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με πραγματοποίηση
ουσιαστικών ελέγχων.
Δ1. Προδιαγραφές
•

•

Υιοθέτηση γενικών και ειδικών προδιαγραφών και όρων για την διαχείριση
των αποβλήτων (πχ. σύμφωνα με το παράδειγμα του Βελγίου).
o Μελέτη και υιοθέτηση προδιαγραφών και όρων που εφαρμόζονται ήδη
σε άλλες χώρες.
o Θέσπιση ειδικών προδιαγραφών για συγκεκριμένες εργασίες διαχείρισης
ή και συγκεκριμένα απόβλητα (πχ. πιλοτικές εργασίες)
o Επεξεργασία προτάσεων προδιαγραφών και όρων από σχετικούς φορείς
και επιχειρήσεις
o Εκσυγχρονισμός ΚΥΑ 24944 (ΦΕΚ Β 797, 30/6/2006), «έγκριση γενικών
τεχνικών προδιαγραφών…».
Είδος προδιαγραφών
o Προδιαγραφές νομοθεσίας και εθνικής στρατηγικής (πχ. υποστήριξη της
ιεράρχησης στην διαχείριση των αποβλήτων).

•

o Προδιαγραφές και όροι διαδικασίας (ΒΔΤ, waste in/out, συστήματα
διαχείρισης πιστοποιημένα ή μη, διαθέσιμα πιστοποιητικά, αρχεία,
δηλώσεις κλπ).
o Τεχνικές
προδιαγραφές
παραγωγικών
διαδικασιών
και
χρησιμοποιούμενων μέσων (ADR, ATEX κλπ).
o Όροι λειτουργίας (ισοζύγια μάζας και ενέργειας, απαιτήσεις ελάχιστης
απόδοσης, απαιτήσεις ποιότητας ανακυκλωμένων υλικών, δείκτες καλής
πρακτικής, απόβλητα που προκύπτουν από την δραστηριότητα, όρια
εκπομπών, αποδέκτες εκπομπών κλπ).
o Οικονομικές απαιτήσεις και εγγυήσεις.
Χρήση των προκαθορισμένων προδιαγραφών και όρων.
o Χρήση θεσμοθετημένων και ξεκάθαρων όρων και προδιαγραφών,
ανεξάρτητα από το είδος αδειοδότησης.
o Υιοθέτηση ερωτηματολόγιου με ισχύ υπεύθυνης δήλωσης του φορέα
διαχείρισης, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο ομοιομορφίας στις
απαιτήσεις και οδηγό ελέγχου για τις Αρμόδιες Αρχές.

Δ2. Χρήση ηλεκτρονικής
δραστηριότητες

πλατφόρμας

αδειοδότησης

για

όλες

τις

o Χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής πλατφόρμας για την αίτηση, την
κατάθεση δικαιολογητικών και την διεκπεραίωση της διαδικασίας
(πιθανή χρήση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) με
επέκταση της λειτουργικότητάς του).
o Εγγραφή του επενδυτικού φορέα και ευρεία χρήση ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων προς συμπλήρωση. Τα ερωτηματολόγια έχουν ισχύ
υπεύθυνης δήλωσης (πχ. όπως η δήλωση εισοδήματος ή η καταχώριση
στο ΗΜΑ).
o Καταχώριση πληροφοριών και διαβαθμισμένη πρόσβαση σε δύο
επίπεδα: πληροφορίες με δυνατότητα πρόσβασης μόνο από τις Αρμόδιες
Αρχές, ανοικτές πληροφορίες με δυνατότητα πρόσβασης από τους
πολίτες και οικονομικούς φορείς.
o Αυτόματη ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής για την κατάθεση αίτησης και
των λοιπών Αρχών για γνωμοδότηση.
o Δυνατότητα του επενδυτή να παρακολουθεί την διεκπεραίωση και
αμφίδρομη επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας.
o Σε περίπτωση που απαιτείται άδεια, αυστηρό χρονοδιάγραμμα
διεκπεραίωσης από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση υπέρβασης του
χρονοδιαγράμματος διεκπεραίωσης, η διαδιακασία αδειοδότησης να
προχωρά με τη θεώρηση της σιωπηρής συγκατάθεσης.

o Εξουσιοδοτήσεις σε όλα τα στελέχη των Αρχών, για εγκρίσεις μέσα από
την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Δ3. Έλεγχοι
•

•

•

•

Πόροι
o Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων και των
αποτελεσμάτων του, δίνει τη δυνατότητα για την πραγματοποίηση
αποτελεσματικών και ουσιαστικών ελέγχων.
o Η διατήρηση από τον φορέα, πιστοποιημένων συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. EMAS, ISO 14001), μειώνει την ανάγκη
ελέγχων.
o Η απεμπλοκή των Αρχών από χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης, θα
εξασφαλίσει τους πόρους για ουσιαστικούς ελέγχους.
o Σε περίπτωση απουσίας πιστοποιημένων συστημάτων, οι έλεγχοι
μπορούν να υποστηριχθούν από ανεξάρτητους Επιθεωρητές, με δαπάνη
του φορέα.
Εργαλεία ελέγχου
o Οι προκαθορισμένες προδιαγραφές και όροι.
o Οι δηλώσεις των διαχειριστών αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
Αποβλήτων ή και σε άλλα μητρώα.
o Η διασταύρωση στοιχείων από τα μητρώα (πχ. ΗΜΑ).
o Οι δείκτες απόδοσης και καλής πρακτικής.
Διαδικασία ελέγχων
o Προγραμματισμός σύμφωνα με SEVESO, IED ή με άλλες προτεραιότητες
(πιστοποιημένα συστήματα κλπ).
o Προετοιμασία απο τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με αξιοποίηση και
διασταύρωση πληροφοριών και στοιχείων από τα διαθέσιμα μητρώα.
o Επιτόπου επισκέψεις και αυτοψίες. Αυτές μπορεί να είναι
προγραμματισμένες και γνωστές στον φορέα διαχείρισης (πχ. για την
διαπίστωση της πορείας υλοποίησης μια επένδυσης) ή μπορεί να είναι
αιφνίδιες (πχ. για τον έλεγχο υλοποίησης).
Ενέργειες ως αποτέλεσμα των ελέγχων
o Στόχος η βελτίωση και η συμμόρφωση: Δυνατότητα για διορθωτικές
ενέργειες που θα ακολουθούνται από επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης σε ορισμένο χρόνο.
o Από κοινού διαμόρφωση και συμφωνία περιβαλλοντικών προγραμμάτων
βελτίωσης δεικτών απόδοσης.
o Από κοινού διαμόρφωση και συμφωνία διορθωτικών ενεργειών και
χρονοδιαγράμματος.
o Επανέλεγχος υλοποίησης προγραμμάτων και διορθωτικών ενεργειών.

o Επιβολή αστικών και ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση μη υλοποίησης
των ορισθέντων.

Ε. Άμεσες παρεμβάσεις και προτάσεις βελτίωσης ισχύουσας
διαδικασίας αδειοδότησης
Παρακάτω παρουσιάζονται οι προτεινόμενες άμεσες παρεμβάσεις για τη βελτίωση
των υφιστάμενων διαδικασιών αδειδότησης. Ειδικότερα προτείνεται η:
•

•

•

•

Άρση των περιορισμών εγκατάστασης νέων και επέκτασης υφιστάμενων
δραστηριοτήτων στην Αττική (βλέπε Ν. 3325/2005 όπως τροποποιήθηκε από
μεταγενέστερους). Να ισχύουν ό,τι ισχύει σε Εθνικό επίπεδο (χρήσεις γης
κλπ). Για παράδειγμα, στην Αττική που παράγονται τα περισσότερα
απόβλητα της χώρας (ανάλογα του πληθυσμού και της οικονομικής
δραστηριότητας), δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων,
όπως είναι η αξιοποίηση αποβλήτων και τα απόβλητα πρέπει να
μεταφερθούν σε γειτονικές Περιφέρειες για την αξιοποίησή τους κάτι το
οποίο δεν είναι εφικτό.
Κατάργηση επιμέρους αδειών και εγκρίσεων ή άπαξ έκδοσή τους:
o Βεβαίωση χρήσης γης με χρονικό όριο ισχύος όμοιο με αυτό της έγκρισης
εγκατάστασης (10 ή 20ετής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 158 τον Ν.
4512/2018).
o Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για βιοτεχνικές/βιομηχανικές εγκαταστάσεις
(δεν έχει νόημα για βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
o Έγκριση Εφορίας Αρχαιοτήτων και Δασαρχείου για υφιστάμενες νόμιμες
εγκαταστάσεις (αν έχει εκδοθεί έγκριση στο παρελθόν, δεν έχει νόημα η
επανέκδοση τέτοιων εγκρίσεων).
Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων). Για παράδειγμα, οι ΑΕΠΟ μπορούν να
περιοριστούν με αναφορά:
o στους ΕΚΑ προς διαχείριση,
o στις σχετικές ΒΔΤ (αν η εγκατάσταση εμπίπτει την IED),
o στα ισοζύγια μάζας της δραστηριότητας (και στους παραγόμενους ΕΚΑ)
o και στα όρια εκπομπής ανάλογα με τον αποδέκτη (αν δεν καλύπτεται
από την τρέχουσα νομοθεσία).
o Οι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι μπορούν
(διαθέτουν διαδικασίες, τεχνικά μέσα κλπ) και ότι εφαρμόζουν τα
παραπάνω (αρχεία κλπ).
Υποχρεωτική αναγραφή των προς διαχείριση αποβλήτων με σαφή
προσδιορισμό των κωδικών ΕΚΑ, στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
(ΠΠΔ) και στις άδειες λειτουργίας.

•

•

4

Διαμόρφωση κινήτρων για δραστηριότητες που θα επιλέγουν να
εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων διαχείρισης (ΟΥΔ),
αναφορικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Πιο συγκεκριμένα, σε
περίπτωση που η περιβαλλοντική αδειοδότηση των ΟΥΔ γίνεται μέσω της
εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ),
μπορούν να δημιουργούνται διευκολύνσεις της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης (ή ανανέωσης αυτής) για τις εντός των ΟΥΔ δραστηριότητες,
ειδικότερα:
o Για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται ή βρίσκονται και ασκούνται
εντός ΟΥΔ να γίνεται αυτοδίκαιη μετάπτωση αυτών από την κατηγορία
Α1 στην κατηγορία Α2 και από την κατηγορία Α2 στην κατηγορία Β. Πιο
συγκεκριμένα: Για ένα μεταβατικό χρονικό διάστημα (πχ. 5 ετών) η
αδειοδοτούσα αρχή των δραστηριοτήτων κατηγορίας Α2 που έχουν
προκύψει από μετάπτωση από την κατηγορία Α1, θα παραμείνει το
ΥΠΕΝ, με την προϋπόθεση όλες οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις εντός
ΟΥΔ να θεωρούνται fast track.
o Οι ΑΕΠΟ των δραστηριοτήτων κατηγορίας Β που έχουν προκύψει από
μετάπτωση από την κατηγορία Α2, να αντικατασταθούν από Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, με ενσωμάτωση αυτών στην άδεια
λειτουργίας τους, με ευθύνη πλέον της αρμόδιας αρχής για την έκδοση
άδειας λειτουργίας και όχι της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Για
τις δραστηριότητες που είναι κατηγορίας Β προ της μετάπτωσης σε
χαμηλότερη κατηγορία, η αδειοδότηση θα παραμείνει ως είχε, ήτοι από
την αρμόδια αρχή για έκδοση άδειας λειτουργίας με συνημμένες τις
αντίστοιχες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Η παραπάνω
πρόταση θα υλοποιείται από τις υφιστάμενες αρμόδιες αρχές
(Περιφέρεια - Αποκ. Διοίκηση) με την έκδοση Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για την άσκηση των
δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός των ΟΥΔ.
Κατάργηση των αδειών συλλογής-μεταφοράς των Μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων4 με αντικατάσταση και απλή εγγραφή στο ΗΜΑ όπως υφίσταται
σήμερα. Για την εγγραφή της όποιας επιχείρησης στο ΗΜΑ, η επιχείρηση
οφείλει να υποβάλει ή να αναρτήσει στο φάκελό της συγκεκριμένα
παραστατικά (καταλληλόλητα οχήματος-ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε
ισχύ, καταλληλόλητα οδηγών, κλπ.), τα οποία και πρέπει να
επικαιροποιούνται για να βρίσκονται σε ισχύ.
Εξαίρεση από την παραπάνω υποχρέωση καταγραφής στο μητρώο, στις
παρακάτω περιπτώσεις:

Παρατίθενται στο παράρτημα, παραδείγματα αντίστοιχης αδειοδότησης από ευρωπαϊκές χώρες

•

- στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας διαθέτει διαθέτει άδεια συλλογής
και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
- στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο φορέας συλλέγει και μεταφέρει <20
τν μη επικίνδυνων αποβλήτων ανά έτος. Στις περιπτώσεις αυτές, να αρκεί η
απλή κοινοποίηση στις αρχές ανά δρομολόγιο, με πληρωμή παραβόλου.
Δυνατότητα υλοποίησης πιλοτικού προγράμματος στη βιομηχανία
ανακύκλωσης
και
αξιοποίησης
αποβλήτων,
με
απλή
κοινοποίηση/γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του
προγράμματος εντός της εγκατάστασης, με συνοπτική αιτιολόγηση για την
επιλογή του προγράμματος και προκαθορισμό του χρόνου εφαρμογής του.
Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, οι αρμόδιες
αρχές θα μπορούν να ελέγξουν ότι η υλοποίησή του γίνεται σύμφωνα με
τους όρους της κοινοποίησης και ότι διασφαλίζεται η προστασία του
περιβάλλοντος.

Παράρτημα
Παραδείγματα αδειοδότησης της δραστηριότητας συλλογής & μεταφοράς μη
επικινδύνων αποβλήτων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
· Η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων δεν απαιτεί αδειοδότηση,
αλλά κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή. (§ 53 KrWG)
· Μόνο η συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων απαιτεί αδειοδότηση. (§
54 KrWG)
· Η συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων από κατόχους άδειας
συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων δεν απαιτεί κοινοποίηση. (§ 53
KrWG)
(Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, 2012, Gesetz zur Förderung
der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von
Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG)
https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__53.html
· Σχηματική Απεικόνιση:

· Δυνατότητα ηλεκτρονικής κοινοποίησης ή αίτησης αδειοδότησης.
https://einreichen.eaev-formulare.de/intelliform/forms/AbfAEV/AbfAEV/index

ΔΑΝΙΑ
Οι συλλέκτες, οι μεταφορείς αποβλήτων, οι μεσίτες και οι έμποροι πρέπει να
εγγραφούν στο μητρώο αποβλήτων της Δανίας (σύστημα Affaldsdatasystem). Ένας
εγκεκριμένος συλλέκτης ενεργεί και ως μεταφορέας. Η αρμόδια αρχή έχει
προθεσμία να αποφασίσει εάν η εγγραφή πληροί τις απαιτήσεις εντός 21 ημερών
από την ημέρα που έλαβε την αίτηση καταχώρησης (εκτελεστικό διάταγμα για το
μητρώο αποβλήτων (Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som
indsamlingsvirksomhed
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191916 . Η εγγραφή ισχύει
για πέντε (5) χρόνια και πρέπει να ανανεωθεί πριν λήξει η ισχύουσα καταχώριση.
Οι μεταφορείς, οι έμποροι και οι μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να τηρούν
αρχείο του ποσού και είδος αποβλήτων που μεταφέρουν. Το αρχείο πρέπει να
φυλάσσεται για τρία (3) χρόνια.
(Kaitazis, N. 2016, National Implementation of Waste Permitting Obligations in
Various European Countries, REPORTS OF THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT
29en, 2016, Ministry of the Environment)

