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Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΣΜΕ ήταν τα εξής:
Α. ΔΣ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ευρωπαϊκά θέματα)

Α. ΔΣ
Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ, ήταν τα εξής:

•
•
•
•

Νομοθετικές εκκρεμότητες (Λατομικό νομοσχέδιο, απλοποιήσεις αδειοδοτήσεων,
νέοι νόμοι χωροταξικού σχεδιασμού)
Δημοσκόποηση για τον κλάδο
Newsletter
Συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
•

Νόμος 4442/2016
«Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (απλοποιήσεις αδειοδότησης λειτουργίας)

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», θέτοντας ένα γενικότερο πλαίσιο αδειοδότησης
επιχειρήσεων, σε αντικατάσταση του Ν. 4262/2014, με στόχο τη συντόμευση της αδειοδότησης
λειτουργίας των επιχειρήσεων και γενικώς τη διευκόλυνση του επιχειρείν. Στο ίδιο σχέδιο,
εξειδικεύονται οι διατάξεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων βιομηχανίας τροφίμων,
τουριστικών καταλυμάτων και καταστημάτων τουριστικού ενδιαφέροντος.
Το σχέδιο αυτό, εντάσσεται στην προσπάθεια που είχε ξεκινήσει η πρώην υφυπουργός
Βιομηχανίας, κ. Τζάκρη.

Οι βασικές διατάξεις που επηρεάζουν και την εξόρυξη είναι : α) στο πεδίο εφαρμογής, όπου
αναφέρεται ότι «οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στις οικονομικές
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δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα» και στο Παράρτημα στη 2η ομάδα
συμπεριλαμβάνονται τα ορυχεία- λατομεία και στην 3η ομάδα, οι μεταλλουργίες
β) στην υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης, με την οποία η επιχείρηση γνωστοποιεί στην
αρμόδια αρχή για την έναρξη λειτουργίας της, αναφέροντας ότι κατέχει τα απαραίτητα
παραστατικά και μελέτες και για τα οποία θα ελεγχθεί εκ των υστέρων της έναρξης
γ) Την υπαγωγή στη διαδικασία της έγκρισης, πράξεων της αρμόδιας αρχής ή διοικητικής
διαδικασίας, ως προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας.
Για να ενεργοποιηθεί πλήρως το νομοσχέδιο (και για την εξόρυξη) ,χρειάζεται έκδοση
αντίστοιχων Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη διαδικασία απλοποίησης αδειοδότησης- λειτουργίας των επιχειρήσεων, δεν εντάχθηκε η
περιβαλλοντική αδειοδότηση που αποτελεί και το μεγαλύτερο βάρος για τον κλάδο ούτε θέματα
χωροταξίας και πολεοδομίας.

Για τους εκ των υστέρων ελέγχους, δύνανται να χρησιμοποιούνται και ιδιωτικοί φορείς ενώ σε
περιπτώσεις παράβασης της νομοθεσίας από τη γνωστοποίηση ή την έγκριση που κάνει η
επιχείρηση ή διαπιστώνεται από έλεγχο, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.
Στο πλαίσιο απλοποίησης της αδειοδότησης των εξορυκτικών εργασιών και εντός του πνεύματος
του νόμου (γνωστοποιήσεις-εγκρίσεις), το ΥΠΕΝ συνέστησε αντίστοιχη ομάδα εργασίας που θα
επεξεργαστεί ανάλογες προτάσεις.
Αντίστοιχη ομάδα πρόκειται να συστήσει και ο ΣΜΕ για να μελετήσει το ίδιο θέμα.
•

Σχέδιο Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 21-12-2016. Από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ έγιναν
αποδέκτες ελάχιστες θέσεις του ΣΕΒ, στη διαμόρφωση των οποίων μετείχε και ο ΣΜΕ (Ομάδα
Χωροταξίας και Steering Committee).

Βασικό θέμα που μας αφορά ως κλάδο, είναι ότι έγινε αποδεκτή η πρότασή μας, το υφιστάμενο
Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο να ενταχθεί στο περιεχόμενο της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής και
όχι να αποτελέσει ένα ακόμη «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο» υποβαθμισμένης ισχύος. Μέχρι τη
συγκεκριμενοποίησης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα
καταλαμβάνει τη θέση της Στρατηγικής.

Όσον αφορά στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια που επίσης αφορούν στον κλάδο μας, ο
ρόλος τους αναβαθμίζεται και καθίστανται βαρύτερα των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων.

Συνέχεια και
συνέπεια στις
αποφάσεις της
πολιτείας και
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Μέσω ΣΕΒ τέθηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ το αίτημά μας να πραγματοποιηθεί
στοχευμένη συζήτηση/διαβούλευση επί των Περιφερειακών Χωροταξικών και τη θεσμοθέτησή
τους (πιθανόν εντός του Μαρτίου του 2017). Στόχος είναι να διορθωθούν σε επιμέρους σημεία
πριν οριστικοποιηθούν, λαμβάνοντας υπόψη τις λανθασμένες εκτιμήσεις και συμπεράσματα που
αρκετά από αυτά υιοθετούν (Βλέπε π.χ. για τις ΟΠΥ). Συμφωνήθηκε να σταλούν συγκεκριμένες
προτάσεις και ενστάσεις εκεί όπου έχουμε εντοπίσει αστοχίες, ώστε να ληφθούν υπόψη από τα
αρμόδια στεκέχη που θα επεξεργαστούν τις τελικές εισηγήσεις.
Στην πολιτική ηγεσία αναφέρθηκαν χαρακτηριστικά παραδείγματα άστοχων προσεγγίσεων από
πλευράς κάποιων μελετών:

 Στα περισσότερα Περιφερειακά Χωροταξικά, η κυρίαρχη προσπάθεια είναι αυτή της
περιβαλλοντικής αποτίμησης των δραστηριοτήτων και όχι της χωροταξικής τους
αποτύπωσης και της χωροταξικής τους μελέτης, ως προς την προοπτική τους σε βάθος
χρόνου.
 Σε Περιφερειακά Χωροταξικά όπως της Κρήτης, οι συντάκτες της μελέτης
παρερμηνεύοντας την υπάρχουσα νομοθεσία, προτείνουν όλες οι λατομικές
δραστηριότητες να ενταχθούν σε καθορισμένες λατομικές περιοχές. Αυτό δεν είναι
δυνατόν να ισχύσει για τα βιομηχανικά ορυκτά, που τα κοιτάσματά τους χωροθετούνται
από τη φύση παρά μόνο για τα λατομεία αδρανών όπου και πάλι από το νόμο οι
χωροθετήσεις των λατομικών περιοχών καθορίζονται από τις ανάγκες των
περιφερειακών ενοτήτων (πρώην νομών).
 Σε συνοδευτικούς χάρτες δραστηριοτήτων (π.χ. Στερεά Ελλάδα), αναφέρονται περιοχές
αποκλειστικής χρήσης για εκμετάλλευση μεταλλείων ενώ τέτοιες περιοχές δεν υπάρχουν
ούτε έχουν θεσμοθετηθεί. Η παραχώρηση μιας περιοχής για μεταλλευτική
δραστηριότητα, δεν συνεπάγεται και αποκλειστική χρήση.
 Στο Χωροταξικό της Δυτικής Μακεδονίας, η δραστηριότητα της ΔΕΗ αντιμετωπίζεται ως
ενιαία, ενώ είναι διαφορετική, και χωροταξικά και περιβαλλοντικά, η δραστηριότητα της
λιγνιτικής εξόρυξης από την υπόλοιπη βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής
(παραγωγή ενέργειας).
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Τονίστηκε ότι κρίνεται αναγκαία η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών με έμφαση στη
διασφάλιση των αναπτυξιακών στόχων που τοσο έχουν αναάγκη οι τοπικές και περιφερειακές
οικονομίες για να μειωθεί το περιφερειακό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας
•

Σχέδιο Νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός». Εναρμόνιση Οδηγίας
2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Το σχέδιο νόμου που ενσωματώνει την αντίστοιχη Οδηγία, αποφασίστηκε από την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΝ, να προωθηθεί προς ψήφιση στα μέσα Ιανουαρίου, ώστε να μην καθυστερήσει
περαιτέρω η σχετική υποχρέωση προς την Ε.Ε. και άρα δεν υιοθετήθηκε η πρότασή μας για
στοχευμένη, χρονικά εκτεταμένη και ουσιαστική διαβούλευση για όλα τα σχετικά θέματα που
θίγει. Αναγνωρίστηκε όμως ότι τα ζητήματα που αναφέρονται, έστω γενικά, στο νομοσχέδιο,
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτενέστερης επεξεργασίας, ιδιαίτερα εξειδικεύσεις του.
Σε ό,τι αφορά σε πιθανές επυκαλύψεις με το νόμο περί αιγιαλού και παραλίας στις οποίες
αναφέρθηκε ο ΣΕΒ, μετά από αντίστοιχες επισημάνσεις του ΣΜΕ, η πολιτική ηγεσία ανέφερε ότι
ήδη βρίσκεται σε διαδικασία η αναθεώρηση του νόμου με πρωτοβουλία της αρμόδιας κτηματικής
υπηρεσίας του δημοσίου και του Υπουργείου Οικονομικών (υπόψη ότι ο ΣΜΕ πρώτος ανακίνησε
το θέμα στη νέα κυβέρνηση από το 2015). Συστήθηκε αρμόδια επιτροπή στην οποία μετέχει και
στέλεχος της ΓΓ Χωροταξίας του ΥΠΕΝ.

•

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο

Η συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο, πραγματοποιήθηκε
στις 30-12-2016.

Στη συνάντηση αυτή, παρουσιάσαμε εν συντομία, τον κλάδο, τη δυναμική του, την οικονομική
του σημασία, τη φυσιογνωμία του και το ρόλο του ΣΜΕ. Επίσης αναφερθήκαμε στον Κώδικα
Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και στους αντίστοιχους δείκτες.

Συζητήσαμε τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος στον τομέα αρμοδιοτήτων
του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, τέθηκαν τα εξής:
α

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση απαιτεί περαιτέρω απλοποίηση και ενδυνάμωση της ασφάλειας
δικαίου.
Παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών του Υπουργείου, στο πλαίσιο αυτής της
κατεύθυνσης, υπάρχουν σοβαρά θέματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα:
4

συµφωνηµένου
µε τους φορείς,
Νέου Λατοµικού
Νοµοσχεδίου
Στήριξη
ερευνητικών
προγραµµάτων
των
γεωεπιστηµονικ
ών σχολών για
καινοτοµία στη
βιώσιµη
αξιοποίηση των
ορυκτών πόρων
της χώρας
Χαρακτηριστικά
μεγέθη της
Βιώσιμης
Λειτουργίας της
Εξορυκτικής –
Μεταλλουργικής
Βιομηχανίας στα
χρόνια της κρίσης
(2009-2014)

1. Απλοποιήσεις στην αδειοδότηση έργων :
 Να λειτουργήσει άμεσα η ηλεκτρονική αδειοδότηση των έργων μέσω του
Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου Έργων. Αυτό θα απλοποιήσει σημαντικά
τις διαδικασίες.
 Να στελεχωθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες αδειοδότησης ώστε να εφαρμοστούν τα
προβλεπόμενα απο το Ν. 4014/2011 σχετικά με τη χρονική διάρκεια των φάσεων
αδειοδότησης. Σήμερα οι προβλεπόμενοι χρόνοι δεν τηρούνται. Εμφανίζονται
σημαντικότατες καθυστερήσεις ανα φάση αδειοδότησης. Σημαντικό μέρος των
καθυστερήσεων αποτελούν και οι καθυστερήσεις στις γνωμοδοτήσεις των διαφόρων
υπηρεσιών, οι οποίες δεν ακολουθούν τις προβλεπόμενες απο το νόμο υποχρεώσεις.
Πέραν της στελέχωσης, λύση στο πρόβλημα θ’αποτελλέσει και η εφαρμογή
εξωτερικης (out sourcing) ανάθεσης αξιολόγησης μελετών, απο πιστοποιημένους
αξιολογητές, όπως προβλέπει ο Ν.4014
 Να λειτουργήσει η αδειοδότηση έργων με πνέυμα one stop shop, κάτι που δεν έχει
επιτευχθεί παρα το ενιαίο του Υπουργείου.
 Ν’ απλοποιηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις ανανεωσεις ΜΠΕ ή
τροποποιήσεων σε επεκτάσεις έργων. Να μην επαναλαμβάνονται αυτά που δεν
αλλάζουν και διαλαμβάνονται στις αρχικές εγκεκριμένες ΜΠΕ
 Να αρθούν τα προβλήματα από την εφαρμογή του δασικού νόμου 4280/2014 στα
οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω.
2. Σχέδιο ΚΥΑ για την υποχρεωτική χρηματοοικονομική ασφάλεια
 Παρα τις εκτεταμένες συζητήσεις με το Υπουργείο και τις προσπάθειες που έγιναν
για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος, όσο αναφορά τα εξορυκτικά έργα,
παραμένει το αίτημά μας να δίνεται η δυνατότητα στο εξορυκτικό έργο ν’ αποδυκνείει
εαν και κατα πόσο υπάρχει ενδεχόμενο να βλαψει το περιβάλλον (πχ απο ατοχία
εγκαταστάσεων), πέρα των προβλεπόμενων απο τη ΜΠΕ. Η χρηματοοικονομική
εγγύηση να ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις, όπου είναι πιθανή η προξένηση βλάβης
στο περιβάλλον.
3. ΥΑ 170225,27-1-2014 «περί προδιαγραφών ΜΠΕ»
 Οι προδιαγραφές των ΜΠΕ ν’αποτελούν την κατεύθυνση για την υλοποίηση μιας
μελέτης και όχι τον κατάλογο (λίστα απαιτήσεων) υποχρεωτικής συμπλήρωσης
κεφαλαίων, χωρις την απαιτούμενη ευελιξία ως προς τις συνθήκες, το είδος, το
μέγεθος του έργου, το μέγεθος του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κλπ. Σήμερα
μικρές οι μεγάλες εκμεταλλεύσιες αντιμετωπίζονται με ίδιο όγλο απαιτήσεων.
 Οι υποχρεωτικότητα του « Μηδενικού Σενάριου» δημιουργεί ασάφειες και
περιπλοκες στην αδειοδότηση. Για το εξορυκτικό έργο δεν έχει νόημα το «Μηδενικό
Σενάριο». Σ’ ένα κοίτασμα πρώτων υλών ή γίνεται εκμετάλλευση με συγκεκριμένους
όρους ή δε γίνεται, όταν οι όροι (οικονομικοι, περιβαλλοντικοι κλπ) δεν το
επιτρέπουν.
 Οι ελλείψεις Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τις προστατευόμενες
περιοχές, που αποτελεί ευθύνη της πολιτείας , προθέτουν ιδιαίτερο βάρος στις
επιχειρήσεις. Για έργα εντός προτατευόμενων περιοχών απαιτούνται Ειδικές
Οικολόγικές Εκτιμήσεις (ΕΟΕ), χρονοβόρες και υψηλού κόστους. Η ολοκλήρωση των
ΕΠΜ θ’απλοποιήσει και το βάρος των ΕΟΕ. Επίσης, παρατηρείται ότι η υπηρεσία δεν
αξιοποιεί τις ΕΟΕ που έχουν κατατεθεί. Εαν υπάρχει μια μελέτη για μια ευρύτερη
περιοχή που έχει εκπονηθεί απο έναν φορέα, να μη χρειάζεται για γειτνιάζον έργο να
μελετώνται και να υποβάλλονται εξ αρχης με νέα μελέτη, παρόποια στοιχεία και
πληροφορίες για την ίδια ευρύτερη περιοχή.
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4. Προστατευόμενες περιοχές και έργα εξόρυξης

 Να συμμετέχουν στους φορείς διαχείρησης και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων, όπως πχ. Ο ΣΜΕ, που δραστηριοποιούνται σε κάποια προστατευόμενη
περιοχή.
 Να μελετηθούν ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης που δεν θα αποκλείουν τα
εξορυκτικά έργα, όπως προβλέπεται στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πρώτες ύλες
και στην «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των Ορυκτών Πρώτων Υλών».
 Να εφαρμοστούν τα Natura Guidelines της Commission για τα εξορυκτικά έργα, όπως
ακριβώς προβλέπονται.
 Να κηρύσσονται προστατευόμενες περιοχές μετα απο εμπεριστατωμένη μελέτη που
θα τίθεται σε διαβουλευση με τους φορείς.

β

Προβλήματα εφαρμογής του δασικού νόμου 4280/2014
 Παραμένει υποχρέωση αναδάσωσης ίσης έκτασης με εκείνη της έκτασης επέμβασης
(Ν.4280/2014) μόνο για τα μεταλλεία και τα ορυχεια λιγνίτη, μετα τις λατομικές
ρυθμισεις του τελευταίου νόμου περι υδραγοναθράκων. Εξαιρέθηκαν τα ματαλλεία
επειδη δεν καταβάλουν οικονομική εγγύηση για την αποκατάσταση του χώρου
επέμβασης. Αυτό αδικεί τα μεταλλευτικά και λιγνιτικά έργα, τα οποία είναι έργα
μεγάλων επενδύσεων, μεγάλης χρονικής διάρκειας και πραγματοποιούνται απο
φορείς που έχουν και ιστορία και παράδοση στη αποκατάσταση. Μετά το Ν.998/79
τα μεταλλεία ακολουθούν υποδειγματικές αποκαταστάσεις. Ποτέ δεν αφέθηκαν
χώροι επέμβασης χωρίς εκτεταμένα έργα αποκατάστασης. Η υποχρέωση αυτή, εκτός
του πρόσθετου οικονομικού βάρους, δημιουργεί προβλήματα υλοποίησης,
καθυστερώντας την ανάπτυξη νέων έργων
Ζητούμε να καταργηθεί το πρόσθετο αυτό βάρος.
 Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πιστοποιούν ή καθυστερούν την πιστοποίηση
ολοκλήρωσης μιας αποκατάστασης σε λατομικό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
παραμένουν σε ισχύ οι εγγυητικές επιστολές, εις βάρους του φορέα, ενώ έχει
εκπληρωσει τις υποχρεώσεις του.
 Το υπάρχον καθεστώς είναι αδύναμο σχετικά με την παράδοση – παραλαβή δασικών
εκτάσεων που έχουν αποκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ. Ελάχιστες
είναι οι περιπτώσεις που δασικες υπηρεσίες παραλαμβάνουν τέτοιους χώρους. Αυτό
‘εχει ως αποτέλεσμα την επιμηκυνση υποχρεώσεων απο πλευράς του φορέα
εξόρυξης, σχετικά με τη φύλαξη, τη διατήρηση, τη συντήρηση και ανανέωση του
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δάσους που ήδη αυτός έχει δημιουργήσει. Ζητούμε να ρυθμιστεί ώστε να υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής μέρους ή όλης της έκτασης επέμβασης, στην οποία η
αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.
Παρα την προσπάθεια που έχει γίνει να παραμετροποιηθεί και συγκεκριμενοποιηθεί
ο υπολογισμός ανταλλάγματος χρήσης, απέχει απο το να ειναι ορθολογικός.
Οδηγούμαστε έτσι σε υψηλά και παράλογα ανταλλάγματα.
Οι διαδικασίες χαρακτηρισμού γης είναι χρονοβόρες, κοστοβόρες και με ανασφάλεια
δικαίου.Οι απαντήσεις σε αιτήματα πράξεων χαρακτηρισμού καθυστερούν
σημαντικά και πολλές φορές για να δοθούν περνάει ακόμη και 1 έτος. Επίσης, υπάρχει
σημαντική καθυστέρηση και στην τελεσιδικεία χαρακτηρισμού. Αποτέλεσμα αυτών
είναι σημαντικες καθυστερήσεις επενδύσεων και ανάπτυξης έργων. Ίσως αποτελέσει
λύση η ολοκλήρωση των δασικων χαρτών.
Η κατάθεση ανταλλάγματος χρήσης για τις χορτολιβαδικές ή άλλες αμφισβητούμενης
ιδιοκτησιακώς εκτάσεις, σήμερα γίνεται στο Πράσινο Ταμείο. Η επιστροφή των
χρημάτων απο το πράσινο ταμείο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, στην περίπτωση
δικαίωσης των ιδιωτών απο τα αρμόδια δικαστήρια είναι διαδικασία αρκετά
χρονοβόρα. Προτείνουμε τα χρήματα να κατατίθενται στο Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς η υποχρεωτικότηατ του αναδασωτέου δεν πρέπει να
περιλαμβάνει κηρυγμένες λατομικές περιοχές, ακόμη και αν δεν έχουν ξεκινήσει έργα.
Χρειάζεται διευκρίνιση της εφαρμογής του νόμου και πιθανόν επαναδιατύπωση.
Δεν πρέπει ν’ απαγορεύεται η έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πρώτων υλών εντός
αναδασωτέων περιοχών γιατί αυτό στερεί από πολύτιμους πόρους την πολιτεία.
Χρειάζεται επαναδιατύπωση στον ισχύοντα δασικό νόμο.
Στις εκμεταλλεύσεις μαρμάρου, όπως και αδρανών υλικών, πρέπει να διευκρινιστούν
πολλά ζητήματα που αφορούν την τοποθέτηση εκτός πολυγώνων επέμβασης
εγκαταστάσεων ή αποθέσεων στείρων, όπως και ζητημάτων αποκατάστασης
λατομικών χώρων μαρμάρου. Προτείνουμε τη σύσταση επιτροποπής Υπουργείου και
εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου ν’ αναζητηθούν λύσεις, οι οποίες θα είναι υπερ
μιας καλύτερης περιβαλλοντικά αντιμετώπισης των έργων, χωρίς περιορισμούς
εργασιών.

Ο κ. υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που θέσαμε
και ότι σε επόμενη συνάντηση μπορούν να προσδιοριστούν από κοινού προτεραιότητες.
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Γ. ΣΜΕ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Γενική Συνέλευση Euromines, συναντήσεις ομάδων εργασίας

Οι ομάδες συνήλθαν στο διάστημα μεταξύ 29 και 30 Νοεμβρίου 2016, κάνοντας ανασκόπηση
όλων των εκκρεμοτήτων και σχεδιάζοντας τις προτεραιότητες δράσεων για το 2017. Επίσης, με
βάση νέα δεδομένα έγινε επανεκτίμηση των θέσεων του κλάδου στα διάφορα θέματα του
αντικειμένου των ομάδων. Συγκεκριμένα:
α

Policy Committee

1. Μελέτες Commission
H Commission ανέθεσε τις μελέτες MINLEX, MINATURA, STRADE και MIN-GUIDE, που αφορούν
στον εξορυκτικό κλάδο (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις Πρώτες Ύλες). Στις
μελέτες αυτές, λαμβάνουν μέρος και οι εξορυκτικοί σύνδεσμοι όπως η Εuromines. Συγκεκριμένα:
 MINLEX

Σκοπός της μελέτης είναι να προσδιορίσει τα κύρια εμπόδια, τις αιτίες καθυστέρησης και την
αναποτελεσματικότητα στην αδειοδοτική διαδικασία των εξορυκτικών έργων στην Ε.Ε. 27. Από
άλλη σκοπιά, θέλει να προσδιορίσει τους κύριους παράγοντες που κάνουν τον κλάδο όχι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και ελκυστικό στις επενδύσεις.
Προκειμένου να εντοπιστούν τα εμπόδια στην προώθηση νέων εξορυκτικών έργων, ως κύριο
καθήκον ορίζεται μια ενημερωμένη λίστα των βασικών σχετικών νομοθετημάτων αδειοδότησης
για όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταγραφεί και η λειτουργία των αδειοδοτικών
υπηρεσιών στην αλυσίδα της αδειοδότησης όπως και οι πάσης φύσης δικαστικές εμπλοκές που
άπτονται της αδειοδότησης (πχ προσφυγές).

Η Εuromines μετά από συνεργασία με τους συνδέσμους μέλη της, στην πρώτη φάση καταγραφής
των προβλημάτων σε επίπεδο EU27, εντοπίζει τα παρακάτω, τα οποία έθεσε υπόψη των
μελετητών:
−
−
−

−
−

−

Έλλειψη μια ενιαίας αντίληψης αλλά και οράματος για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
ορυκτών πόρων από πλευράς κρατών μελών
Ασυνέχειες πολιτικών και εφαρμογών τους που αφορούν ΟΠΥ. Μη συνέχεια της
πολιτείας στις αποφάσεις
Έλλειψη σταθερότητας περιβαλλοντικών κανονισμών που αφορούν στην αδειοδότηση
εξορυκτικών έργων που φτάνει μέχρι να δημιουργεί αδειοδοτική αβεβαιότητα και
ανασφάλεια. Συχνές αλλαγές υποχρεώσεων, συχνές αλλαγές προστατευόμενων
περιοχών και υποχρεώσεων
Αναποτελεσματικότητα στη διαχείριση των περιβαλλοντικών και άλλων κανονισμών,
από πλευράς δημοσίων διοικήσεων
Ελλιπής η προσβασιμότητα και η προσέγγιση ερευνητικών αποτελεσμάτων και
στοιχείων που να προσδιορίζουν έστω σε αρχική βάση τις εξορυκτικές ευκαιρίες
επενδύσεων και ανάπτυξης νέων έργων
Εμπλοκή τοπικών θεμάτων, προβλημάτων, συμφερόντων και άλλων συναφών με την
αδειοδοτική διαδικασία. Εμπλοκή ΜΚΟ
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−

−

−
−
−
−
−
−

Ελλιπείς ικανότητες εφαρμογής της νομοθεσίας για περιβαλλοντική και άλλης φύσης,
αδειοδότηση εξορυκτικών έργων από πλευράς κρινόντων αλλά και από πλευράς
κρινόμενων στις φάσεις πριν (μελέτες) και μετά την αδειοδότηση (υλοποίηση όρων)
Υψηλές τεχνικές απαιτήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν στην εξόρυξη όπως
διαχείριση αποβλήτων, εκπομπές ρύπων κτλ που επιβαρύνουν σημαντικότατα τα έργα
και τη βιωσιμότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα πολύ χαμηλά, σχεδόν άπιαστα,
όρια στις εκπομπές καυσαερίων και ΝΟx
Eπικαλύψεις νόμων και κανονισμών, μη συντονισμός και κακή συνεργασία μεταξύ
κυβερνητικών εμπλεκόμενων φορέων
Πολυεπίπεδη αδειοδότηση, έλλειψη διαφάνειας
Αβεβαιότητα στην τήρηση χρόνων και χρονοδιαγραμμάτων αδειοδότησης
Με τα παραθυράκια της νομοθεσίας μπλοκάρονται περιοχές προς έρευνα και
εκμετάλλευση από μη σοβαρούς φορείς
Ανεπαρκής επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες που αφήνει ασάφειες ως προς το
εξορυκτικό αντικείμενο, δημιουργώντας ανεδαφικές προσδοκίες
Εμπλεκόμενες, με ασαφή τρόπο, υπηρεσίες αδειοδότησης, δημιουργώντας προβλήματα
στην προώθηση – έγκριση- υλοποίηση αδειών. Πολλές δασικές εμπλοκές

 ΜΙΝΑΤURA 2020

Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να εξελίξει μια μεθοδολογία για τον ακριβή προσδιορισμό της
έννοιας των «κοιτασμάτων δημοσίου συμφέροντος» και να προσεγγίσει τη «μεταγενέστερη
προστασία» τους, προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη αξιοποίησή τους στο μέλλον.
Βασική τελική επιδίωξη τα κοιτάσματα αυτά μα ενταχθούν σε ένα εναρμονισμένο ευρωπαϊκό
κανονιστικό πλαίσιο που θα τα διέπει η μια εκφρασμένη σχετική πολιτική.
Θέλουν να δημιουργήσουν ένα policy-planning framework που θα συμβιβάζει τις αρχές τις
βιώσιμης ανάπτυξης για τη μεταλλεία όπως έχει γίνει και σε άλλες χρήσεις γης.

Η προσπάθεια αυτή, φαίνεται ως ένα Natura για τους ορυκτούς πόρους. Υπάρχουν σκέψεις
ακόμη και να πάρει διάσταση οδηγίας όλη αυτή η προσέγγιση του ΜΙΝΑΤURA.

Ο κλάδος αντιμετωπίζει με πολλή περίσκεψη όλο αυτό. Δεν είναι βέβαιο πώς θα λειτουργήσει μία
τέτοια κατάταξη «κοιτασμάτων δημόσιου συμφέροντος» και με ποια κριτήρια. Προβληματίζει
επίσης το σκεπτικό της «μεταγενέστερης προστασίας» ή της προστασίας τους για το μέλλον.
Υπάρχει η πιθανότητα μέσα από όλα αυτά να οδηγηθούμε σε δεσμεύσεις κοιτασμάτων και σε
περιορισμό ανάπτυξης νέων εξορυκτικών έργων στο όνομο της «προστασίας «.
Οι αρχικές σκέψεις των μελετητών είναι να τεθούν κριτήρια περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά για τον προσδιορισμό των κοιτασμάτων ΜΙΝΑΤURA.
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 STRADE
Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η μακροπρόθεσμη εξασφάλιση, κατά βιώσιμο τρόπο, του
εφοδιασμού της ΕΕ με ΟΠΥ, από ευρωπαϊκές ή μη, πηγές. Επίσης, είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής
στρατηγικής για το μελλοντικό εφοδιασμό με πρώτες ύλες της Ε.Ε. μέσα από διάλογο που θα
προσεγγίσει τις παραμέτρους μιας τέτοιας πολιτικής.
Η μελέτη ταιριάζει ερευνητικά στοιχεία, πρακτικές εμπειρίες, κανονιστικό πλαίσιο, καλές
τεχνολογικές πρακτικές και «know how» στους παρακάτω τομείς, ώστε να οδηγήσει σε
ενδυνάμωση της αξιοποίησης ΟΠΥ στην Ε.Ε., να δημιουργήσει στρατηγική συνεργασίας με χώρες
πλούσιες σε ΟΠΥ να βάλει τις βάσεις για μια βιώσιμη αξιοποίηση των ΟΠΥ σε διεθνές επίπεδο και
για ένα βιώσιμο εφοδιασμό με ΟΠΥ της ΕΕ και της διεθνούς αγοράς.
 ΜΙΝ-GUIDE

Η μελέτη στοχεύει στην εξασφάλιση του εφοδιασμού της ΕΕ σε ΟΠΥ μέσω της ανάπτυξης online
πληροφοριών και της δημιουργίας guidance σχετικά με:

Μεταλλευτικές πολιτικές ΕΕ και κρατών μελών
Παροχή πληροφοριών προς διευκόλυνση των decision makers και ανάπτυξης
συνεργασιών
Ενίσχυση και ανάπτυξη δικτύου καταλυτικών συνεργασιών στο πλαίσιο των
υπαρχόντων μεταλλευτικών πολιτικών
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2. Quick guides σε Μεταλλευτικές Πολιτικές, Αδειοδοτήσεις και Επενδύσεις
Η Εuromines, σε συνεργασία με τους συνδέσμους μέλη , αποφάσισε τη δημιουργία γραπτών
σύντομων οδηγιών σε βασικά θέματα όπως Μεταλλευτικές Πολιτικές και τι συμπεριλαμβάνουν
και Αδειοδοτικό Πλαίσιο, ως μ.ο. των ΕU 27.
Σκοπός των quick guides είναι η γρήγορη προσπέλαση σε αντίστοιχες πληροφορίες, ώστε να
αποτελούν πυξίδα παραπέρα αναλυτικότερων προσεγγίσεων.
Βασισμένες σε υπάρχουσες πηγές, είτε EU και ΚΜ είτε μελών Συνδέσμων, γράφτηκαν και
υπάρχουν στο site της Euromines τα εξής quick guides:





Προσέγγιση σε μια Εθνική Μεταλλευτική Πολιτική
Διεθνείς επενδυτικές συμφωνίες στον κλάδο της εξόρυξης, από τι διέπονται και τι ισχύει
Πλαίσιο για μια ελκυστική επένδυση στον εξορυκτικό τομέα
Η σύντομη οδηγία για τις διαδικασίες αξιολόγησης, συνάντησε δυσκολίες με την ποικιλία
που υπάρχει μεταξύ ΚΜ. Είναι σε φάση διαμόρφωσης

3. Προκλήσεις για το μέλλον

Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο

Η Policy Committee εντοπίζει ως πρόκληση για τον ευρωπαϊκό κλάδο την υπέρβαση εμποδίων,
όπως:

 Το αμφίβολο εφαρμοστικής αποτελεσματικότητας, ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
 Οι μεγάλες ιδιαιτερότητες και ασυμφωνίες συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό
πλαίσιο των κρατών μελών
 Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δεν εφαμρόζονται από όλους
 Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί, είτε στηρίζονται σε ασαφή τεχνικά
και επιστημονικά δεδομένα είτε οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι φιλόδοξες, στοχεύοντας
σε μελλοντικές τεχνικές δυνατότητες εφαρμογής
 Οι τελευταίες αντιδράσεις της Commission σε πολλά ζητήματα, χαρακτηρίζονται από το
σκεπτικό «εάν δεν μπορώ να σε σπρώξω εκτός με πολιτική βούληση, θα σε θέσω εκτός
συστήματος με νέους κανονισμούς»
 Η μεγάλη αύξηση παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων
4. Euromines Manifesto

Αποφασίστηκε να ανδιαμορφωθεί με νέους στόχους που θα εστιάζουν σε θέματα περιβάλλοντος,
ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και βιωσιμότητας του κλάδου. Αναλυτικότερα, βλέπε στην
Environment Committee.
Η Ευromines θα εστιάσει στoυς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
ατζέντας 2030. Θα αναφερθεί και η συμμετχοή του εξορυκτικού κλάδου στην επίτευξη των
στόχων αυτών.
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5. Διοργάνωση workshop για τον κλάδο εντός 2017 με θέμα την εμπλοκή και την
υποστήριξη της EU στα εθνικά θέματα που θα αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη σε
εθνικό επίπεδο, τα συστήματα πιστοποίησης, τους δείκτες βιωσιμότητας και
άλλα σχετικά , με σκοπό την ομογενοποίηση πρακτικών και δεδομένων (data)
μεταξύ κρατών μελών
β

Εnvironment Committee

Τα βασικότερα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση της Επιτροπής ήταν τα παρακάτω:
 Κυκλική οικονομία

 Σχέδιο δράσης και διαχείρισης αποβλήτων (waste package)
 Δείκτες κύκλου ζωής και PEF (Product Environmental Footprint)

 Διαχείριση εξορυκτικών αποβλήτων

 Standards χαρακτηρισμού αποβλήτων
 Κατάσταση αναθεώρησης των ΒΑΤ (Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών ) για τη
διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων
 Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
 Οδηγία προγραμματισμού διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων
 Επιπτώσεις της απόφασης για την υποβάθμιση των υδάτινων σωμάτων

 Εnvironmental Liability Directive – Οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη

 Το Policy Manifesto της Εuromines, ιδωμένο από περιβαλλοντική σκοπιά
 Πεδίο εφαρμογής και αντικείμενα του Policy Manifesto
 Μελλοντική εξέλιξη, διεύρυνση, επαναπροσδιορισμός και ανάπτυξη του Policy
Manifesto, από περιβαλλοντική πλευρά
 Βιοποικιλότητα και Natura 2000
 Land as a resource

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, παρουσιάζουν τα παρακάτω:
1. ΒΑΤs για τα εξορυκτικά απόβλητα
Τα BATs πρόκειται να οριστούν μέχρι το 2017 και είναι σε φάση τελικών διορθώσεων.
Οι βασικές θέσεις της Euromines, που προβάλλονται στο Τechnical Working Group (TWG) και
στις οποίες ο κλάδος εμμένει, είναι οι εξής:
1. Νομική βάση του ΒΑΤ αποτελεί η Οδηγία Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Μine
Waste Directive 2006/21/EU (MWD)) και όχι η Environmental Impact Assessment
Directive
2. Πρέπει να υπάρχει ενιαία ορολογία για όλα τα BAT documents
3. Tα εδαφικά υλικά δεν πρέπει να θεωρούνται απόβλητα
4. Η κατηγοριοποίηση των εξορυκτικών αποβλήτων όπως και των εγκαταστάσεων
αποβλήτων σε συνάρτηση και με το μέγεθος της δραστηριότητας, πρέπει να
αντικατοπτρίζεται στα ΒΑΤs
5. Πρέπει να προβλέπεται συχνότητα παρακολούθησης –ελέγχου και επίβλεψης
6. Η εφαρμογή των ΒΑΤs σε όλη την εξορυκτική βιομηχανία δεν πρέπει να βασίζεται στον
τύπο των εξορυκτικών προϊόντων αλλά σε :
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Κατηγοριοποίηση/χαρακτηρισμό αποβλήτων
Ποσότητες αποβλήτων
Τοπικές συνθήκες
Τεχνολογίες ΒΑTs

7. H Οδηγία Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων δεν προβλέπει ΒΑΤs σε έκθεση ρύπων
και αυτό πρέπει να προβλεφθεί και στο final document
8. Το αντίστοιχο MWEI Bref δεν πρέπει να προβλέπει Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές σε
θέματα κατανάλωσης νερού, ενέργειας και αντιδραστηρίων
9. Λείπουν Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΑΤ) για απόθεση απορριμμάτων στη θάλασσα
10. To “backfilling” πρέπει να τεθεί εκτός πεδίου εφαρμογής των ΒΑΤs
2. Environmental Liability Directive

H Commission για την Οδηγία «Environmental Liability» κυκλοφόρησε report-opinion στο
οποίο αναφέρει τα εξής:
 Το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για την κάλυψη των περιβαλλοντικών ζημιών,
θεωρείται ότι είναι επαρκές και δεν χρειάζεται να επεκταθεί στην εξορυκτική
βιομηχανία πέραν των υποχρεώσεων της MWD
 H Οδηγία είναι συνεκτική και συνάδει με άλλα τμήματα της EU Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας και με άλλους διεθνείς κανονισμούς και συνθήκες
Επόμενα βήματα
 Η Envi Committee της Euromines θα επεξεργαστεί αναλυτικά το opinion το
προσεχές διάστημα
 Το draft report πρόκειται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια του session του Juri
Committee της Commission στις 11/12 Απριλίου 2017. Οι ΜΕPs
(Eυρωβουλευτές) θα πρέπει να έχουν καταθέσει δικές τους τροπολογίες στο
draft report
 Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοιωοβουλίου έχει προγραμματιστεί για
Σεπτέμβρη του 2017
 Ένα πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2017-2020 θα συμφωνηθεί με τα κράτη
μέλη το Φεβρουάριο, προκειμένου να διευρυνθεί η αποδεικτική βάση για το πώς
εφαρμόζεται η Οδηγία
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3. Fitness Check of Natura 2000 Directives
 Eίναι σε εξέλιξη με την Commission
 Tο Fitness Check να συνοδεύεται από δεσμευτική απόφαση της Commission για
εφαρμογές guidance σε σχέση με την εξόρυξη
 Να εξελιχθεί ο διάλογος μεταξύ τοπικών κοινωνιών και συναρμόδιων υπουργείων για
προστατευόμενες περιοχές και πραγματοποίηση έργων εντός αυτών
 Να συνεχιστεί η προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης δεδομένων για τις προστατευόμενες
περιοχές, είδη κτλ
 Να γίνει εγκατάλειψη πολιτικών “lose-lose” και “να σταματήσουν όλα”
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Health and Safety Committee

Tα θέματα που απασχόλησαν την ομάδα είναι αυτά με τα οποία ασχολήθηκε στην τελευταία της
συνεδρίαση η Advisory Committee of Safety (ACSH) και αναφέρονται στην ενότητα ΣΜΕ και
ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.
 Ενημέρωση σε ευρωπαϊκά νομικά θέματα
1. Chemical Agents – OELs

Yπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το πώς και και σε τι ποσότητα μπορούν να συλλεχθούν
δεδομένα – μετρήσεις για τις εκπομπές NOx. Oι αμπούλες Draeger για τόσο μικρές εκθέσεις όπως
αυτές που προβλέπονται στα νέα OELs, είναι πολύ πρόσφατα διαθέσιμες. Είναι ιδιαίτερα
αβέβαιο εάν έχoυν εφαρμοστεί στα μεταλλεία και κατά πόσο οι μετρήσεις μπορούν να δώσουν
την ακρίβεια που απαιτείται. Ο ΣΜΕ έθεσε την ανάγκη να δημιουργηθεί πρωτόκολλο μετρήσεων,
γιατί τα αποτελέσματα μπορούν να διαφέρουν ποικιλοτρόπως αναλόγως του πού και πώς
γίνονται οι μετρήσεις. Δεν είναι επίσης ξεκάθαρο εάν υπάρχει ήδη κανένα εφαρμόσιμο διεθνές
standard. Ίσως υπάρχουν κάποια αμερικανικα εξορυκτικά πρότυπα, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο εάν
είναι ή δεν είναι εφαρμόσιμα . Μία εθελοντική συμφωνία CEN είναι μια επιλογή , αλλά ο χρόνος
που απαιτείται για κάτι τέτοιο, που συνήθως είναι μεγάλος, θα πρέπει να ελεγχθεί.
Από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί πρωτόκολλο μετρήσεων , θα πρέπει να ορίσουμε ενα
αντιπροσωπευτικό σύνολο υποδειγματικών μεταλλευτικών χώρων, ώστε να χρησιμοποιηθούν
και ως βάση μετρήσεων. Οι μετρήσεις αυτές πρέπει να συμφωνηθούν πόσο πυκνές θα είναι ώστε
να έχουμε απτά αποτελέσματα στα 4 χρόνια που υπολείπονται για την εφαρμογή των ΟΕlS. Εάν
τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών μας με βάση τις μετρήσεις δεν πλησιάσουν τα επιτρεπόμενα
όρια έκθεσης, θα πρέπει προετοιμαστούμε για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του κλάδου.
Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ενδεχόμενα, η Επιτροπή Ηealth and Safety
προτείνει να εφαρμόσουμε πρότυπες μετρήσεις σε διάστημα 4 ετών σε 6-8 χαρακτηριστικά
μεταλλεία, ανάλογου μεγέθους, με προβλήματα εκπομπών NOx λόγω εντάσεως παραγωγής.
Ο ΣΜΕ επίσης υπογράμμισε ότι υπάρχουν διαφορετικές ποικιλίες καυσίμων στην αγορά και ότι
τα καύσιμα που παράγονται στην Ε.Ε. δεν είναι της καλύτερης ποιότητας. Δόθηκαν
παραδείγματα προγραμμάτων εταιρειών που στην προσπάθεια να μειώσουν τους ρύπους,
χρησιμοποίησαν βιο-καύσιμα και τελικά υποχρεώθηκαν να σταματήσουν γιατί αντί να
βελτιωθεί η κατάσταση, η μικροβιακή αύξηση προκάλεσε μεγαλύτερες εκπομπές.

Το ερώτημα που τέθηκε στο πλαίσιο αυτό είναι το πώς μπορούμε να πάρουμε τέτοιες αποφάσεις
για λογαριασμό όλου του ευρωπαϊκού κλάδου; Με ένα workshop ίσως; Σε κάτι τέτοιο θα πρέπει
να συμπεριληφθούν προμηθευτές μηχανημάτων, εκρηκτικών και κατασκευαστές εργαλείων
μέτρησης. Συμφωνήθηκε να γίνει το Φεβρουάριο του 2017 κάπου όπου η πρόσβαση θα είναι
εύκολη όπως Βρυξέλλες ή Φρανκφούρτη.
2. Κατηγοριοποίηση του χαρακτηρισμού αποβλήτων και πιθανές συνέπειες για τα
ΟΕLs

H Γεν. Γραμματέας της Euromines επιβεβαίωσε ό,τι πρoηγούμενα δήλωσε ο ΣΜΕ, ότι δηλαδή το
νομοθετικό πλαίσιο που συσχετίζεται με τις ουσίες και τα απόβλητα, θα συνεχίζει να δίνει
ερεθίσματα για τη δημιουργία νέων λιστων επικίνδυνων ουσιών που θα αναθεωρούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα από το SCOEL και θα ερευνώνται συνέχεια νέα Occupational
Exposure Limits.
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Επιπρόσθετα, η ομάδα θα διοργανώσει workshop για την αντιμετώπιση των ρύπων ΝΟx στα
υπόγεια με βάση τα νέα όρια έκθεσης που έχουν θεσπιστεί.

Ήδη βρίσκεται σε διαμόρφωση το τμήμα της ιστοσελίδας της Euromines που θα αναφέρεται
ειδικά σε θέματα Υ&Α.
Δημιουργείται μπροσούρα με θέμα την απόκτηση κουλτούρας ασφάλειας. Θα περιλαμβάνει τα
εξής επιμέρους κεφάλαια:

δ

Hazards, Risks, Assessment & Management
Safety Performance
Safety Policy
Changing Technologies
Building a Culture of Safety and leadership
Effective Communication
Communication Committee

1. Αυστριακή έρευνα με θέμα «Αποδοχή των εξορυκτικών δραστηριοτήτων»
Παρουσιάστηκε Αυστριακό survey του 2016 για την αποδοχή των εξορυκτικών
δραστηριοτήτων. Το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την επιστήμη, την έρευνα και την
οικονομία, συνέταξε το survey, προκειμένου να εντοπίσει πιθανά προβλήματα και εμπόδια, να
ληφθούν αντίστοιχα μέτρα και να γίνουν προτάσεις βελτίωσης. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη
γνώση του αυστριακού κοινού σε σχέση με τα ορυκτά και την εξόρυξη στην Αυστρία.. Σε γενικές
γραμμές, η γνώμη του κοινού ήταν θετική απέναντι στις μεταλλευτικές δραστηριότητες.
2. Digital news report
Παρουσιάστηκε έρευνα από το Ινστιτούτο Reuters, τονίζοντας τη σημασία των social media.
Επίσης, συζητήθηκαν προτάσεις προσαρμογής του website έτσι ώστε να είναι συμβατό και τα
smart phones και με tablets.
Υπήρξε έντονος προβληματισμός για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν διατιθέμενα μέσα
επωφελώς για τον κλάδο.
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3. Εκπαιδευτικά προγράμματα της Euromines
Tα προγράμματα αυτά σκοπεύουν να παράσχουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τα ορυκτά, σε
μαθητές σχολείων (12-18), δεδομένου ότι σε αυτήν την ηλικία οι μαθητές έχουν επαρκές και
ικανοποιητικό επιπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και μπορούν να κατανοήσουν τη γλώσσα.
ε

Γενική Συνέλευση Euromines

Τα βασικότερα θέματα ήταν
−

Εκλογή Προέδρου και Steering Committee:

Eπανεξελέγη ως πρόεδρος της Euromines o κ. Μ. Rachovides. Αποφασίστηκε ο προσδιορισμός
των συνδρομών των Συνδέσμων με βάση τους κύκλους εργασιών των εταιρειών μελών τους.
−
−

Ανασκόποηση των εργασιών και των προτεραιοτήτων όλων των ομάδων εργασίας
Επανασχεδιασμός του σχεδίου δράσης της Euromines για το 2017

Δ. ΣΜΕ και ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ευρωπαϊκά θέματα)
•

Ολοκλήρωση της Αξιολόγησης των Οδηγιών Υ&Α

Θα κυκλοφορήσει αντίστοιχο έγγραφο Communication από την Commission που θα
συμπεριλαμβάνει και το επίσημο document με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση του EU
OSH Κανονιστικού Πλαισίου. Τα συμπεράσματα δεν θα διαφέρουν από τις τελικές τοποθετήσεις
επί του θέματος της ACSH.
Πριν κυκλοφορήσει το Communication Paper θα πάει σε διαβούλευση στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
όργανα, όπου θα πραγματοποιηθεί και ο πολιτικός διάλογος για το υφιστάμενο πλαίσιο, την
αποτελεσματικότητά του, τον εκσυγχρονισμό του, τις νέες στοχεύσεις που πρέπει να υπάρχουν,
το είδος των συμπληρώσεών του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Στρατηγικής στην Υ&Α και άλλα
συναφή.
Φαίνεται ότι ίσως χρειαστεί ανανέωση κάποιων οδηγιών σε τεχνικά θέματα, χωρίς όμως να
γίνονται περικοπές σε θέματα ουσίας. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου χωρίς
17

περικοπές οδηγιών (τονίστηκε ιδιαίτερα από την Commission). Οποιεσδήποτε αλλαγές θα
περάσουν από τη γνωμοδότηση της ACSH.
Aπό το Roadmap Communication on Health and Safety at Work που κυκλοφόρησε η Commission
εντοπίζονται 5 βασικά σημεία για τη βελτίωση της νομοθεσίας H&S και τη βέλτιστη εφαρμογή
της.
1. Ισχυρή προσήλωση στη συνεχή προσπάθεια δημιουργίας στοιχειοθετημένων προτάσεων
για νέα όρια, νέων ουσιών που θα ενταχθούν στην οδηγία προστασίας εργαζομένων από
τις καρκινογόνες-μεταλλαξιογόνες ουσίες
2. Στόχευση στην εφαρμογή του θεσμικού EU πλαισίου Υ&Α, εξασφαλίζοντας καλύτερους
και πλέον σύγχρονους τρόπους, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη εφαρμογή των εθνικών
πλαισίων. Ιδιαίτερη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πώς μπορεί αυτές να
υποστηριχτούν για την καλύτερη εφαρμογή του πλαισίου
3. Αναγνώριση ότι οι νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι όπως το εργασιακό stress και τα
μυοσκελετικά, θα καλύπτονται στην OSH framework directive. H Commission εκτιμά ότι
προς το παρόν δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία συγκεκριμένων οδηγιών
(prescriptive) επί των θεμάτων αυτών, αλλά θα στοχεύσει με guidance στην αύξηση της
ευαισθητοποίησης όλων των φορέων της εργασίας στα θέματα αυτά
4. Προσπάθεια μείωσης διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, ώστε το θεσμικό πλαίσιο
Y&A να λειτουργεί καλύτερα, χωρίς να μειώνεται το επίπεδο προστασίας των
εργαζομένων. Η Commission προτείνει τη διευκόλυνση και ενίσχυση διαδικασιών
ανταλλαγής γνώσης μεταξύ κρατών μελών σχετικά με το θέμα των μειώσεων
διοικητικών βαρών και απλοποιήσεων, μέσω πχ ομότιμων αξιολογήσεων από
αντίστοιχους ειδικούς,
5. Αλλαγές σε τεχνικό επίπεδο Οδηγιών ή τμημάτων τους μετά από συγκεκριμένη ανάλυση.
Αυτό θα συμβεί σε προσεχές στάδιο. Θα δοθεί προσοχή οι αλλαγές αυτές να είναι
ισορροπημένες, προστατεύοντας αφ’ ενός τους εργαζομένους έναντι νέων κινδύνων που
προέρχονται από την εξέλιξη τεχνικών δεδομένων και νέων συνθηκών και αφ’ ετέρου
χωρίς πρόσθετα βάρη στους εργοδότες
•

Προστασία εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες

Το Πρώτο κύμα ένταξης ουσιών στη CMD
Τίθεται ως πρώτη προτεραιότητα της Commission. Θα προχωρήσει σε συνεχείς εκδόσεις
καταλόγων ουσιών και αντίστοιχων ορίων έκθεσης και στο πλαίσιο της οδηγίας CMD
(καρκινογόνα) και στο πλαίσιο της CAD (χημικά).
Έχει ολοκληρωθεί από την Commission όλη η διαδικασία για τις 13 ουσίες του 1st wave
συμπλήρωσης της CMD με την αντίστοιχη συμμετοχή της ACSH. H πρόταση πήγε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το οποίο και εξέδωσε τη draft report του. Δυστυχώς οι απόψεις του Κοινοβουλίου
διαφέρουν σημαντικά και από αυτές της Commission – ACSH και από αυτές του Συμβουλίου,
δυσκολεύοντας τα πράγματα.
Οι βασικότερες διαφορές είναι οι εξής:
− Τοποθετεί μικρότερα όρια σε πολλές από τις προτεινόμενες ουσίες όπως το κρυσταλλικό
πυριτικό, wood dust, chromium VI, refractory ceramic fibres, Acrylamide 1, 3 butadiene
− Eντάσσει τις τοξικές ουσίες που προκαλούν στειρότητα στην CMD (reprotoxic
substances)
− Θέλει να θεσμοθετηθεί lifetime υποχρεωτική παρακολούθηση της υγείας εργαζομένων
που εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες
Η Business Europe ήδη βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης επιστολής με την οποία θα απαντά
στις θέσεις του Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι είναι επιστημονικά αστήριχτες και δεν αποτελούν
προϊόν συμμετοχικών διαδικασιών, όπως αυτή της Advisory Committee of Safety and Health.
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Το δεύτερο κύμα ένταξης ουσιών στην CMD
Ολοκληρώθηκε η Impact Assessment. Ακολούθησε εσωτερική διαβούλευση (εντός Commission)
από το Scrutiny Board και το Κολέγιο Επιτρόπων. Τελικώς, καταλήγουν στην απόφαση να
μειωθεί η αρχικώς προτεινόμενη λίστα των 12 καρκινογόνων σε 8. Εξαιρέθηκαν προς το παρόν,
προκειμένου να ενισχυθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και τα επιστημονικά επιχειρήματα, τα diesel
engine exhaust και άλλες 3 ουσίες.
Θα γίνει προσέγγιση ουσία προς ουσία χωρίς να συμπεριληφθούν στην προσπάθεια αυτή τα
μίγματα ουσιών (γι’ αυτό και εξαιρέθηκαν τα diesel exhaust).
To 2018-2019 θα είναι τα έτη της νέα εκστρατείας για τις επικίνδυνες ουσίες
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•

REACH , επικαλύψεις και διαφορές με οδηγίες Υ&Α

Είναι πλέον οφθαλμοφανές ότι και επικαλύψεις υπάρχουν αλλά προπαντός, διαφορές
αντιμετώπισης των επικίνδυνων ουσών όπως διαφορές προτεινόμενων ορίων. Θα συνέλθουν οι
επιστημονικές επιτροπές REACH και CMD-CAD chemicals, προκειμένου να ελέγξουν τα
διαφορετικά όρια και τις υποχρεώσεις καθώς και τις μεθόδους αντιμετώπισης των επικίνδυνων
ουσιών. Υπάρχει η αντίληψη ότι τα OELs είναι για την εργασία και τα REACH limits and values
για τους χρήστες και την αγορά. Επίσης, υπάρχει η άποψη ότι όπου έχουν θεσμοθετηθεί OELs να
οριοθετούνται ως έχουν από το REACH. Στόχος είναι η υιοθέτηση ενιαίων ορίων.
Η Commission πιστεύει ότι δεν θα ξαναγραφτούν οι οδηγίες Υ&Α για να τροφοδοτηθεί το REACH,
πρέπει μάλλον αντίστροφα να γίνει η προσέγγιση.
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•

Εθνικές Στρατηγικές Υ&Α, εναρμόνιση με στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής

Γίνεται εκτεταμένος διάλογος για την παρακολούθηση των ανωτέρω με συγκεκριμένους δείκτες
και στατιστικά στοιχεία.
Υπάρχουν έντονες διαφωνίες σχετικά με αυτό και ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους των
εργοδοτών. Πιστεύεται ότι δεν είναι εύκολο να καθοριστούν τέτοιου είδους δείκτες ούτε είναι
εύκολο να δημιουργηθούν ενιαία στατιστικά που θα δίνουν ενιαία εικόνα για την εφαρμογή των
εθνικών στρατηγικών και κατ’ επέκταση και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.
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