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Θέματα που απασχόλησαν το ΔΣ του ΣΜΕ αυτό το μήνα ήταν τα εξής:





Διαπραγμάτευση με ΟΜΕ-διαμεσολάβηση ΟΜΕΔ
Λατομικό. Κανονιστικές εκκρεμότητες, επαφές με την πολιτική ηγεσία
Ημερίδα ΣΜΕ στο Μουσείο Γουλανδρή
Νewsletter και ΜΜΕ

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙ Ο: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΜΕ
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Όλο το 2017, μέχρι τελευταίας στιγμής, πριν τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή (15-1-2018),
αυτό αποτέλεσε μία από τις πλέον βαρύνουσες δραστηριότητες για το Σύνδεσμο και τα μέλη του.
Ο ΣΜΕ ασχολήθηκε κατά προτεραιότητα με το νομοσχέδιο, λόγω της πολύ μεγάλης σημασίας του
για τον κλάδο, κάνοντας τεράστια προσπάθεια, ώστε οι διατάξεις του να είναι προς θετική
κατεύθυνση ανάπτυξης της λατομικής δραστηριότητας και αντιμετώπισης των προκλήσεων.
Πραγματοποιήθηκαν 10 συνεδριάσεις της ειδικής ομάδας εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τα στελέχη των εταιρειών μελών, πέραν της ομάδας, όπου
κατέθεταν τις απόψεις τους επί συγκεκριμένων θεμάτων-προβλημάτων της λατομικής
δραστηριότητας, επεξεργαζόμενοι συγκεκριμένες θέσεις-διατάξεις.
Η υπηρεσία του ΣΜΕ πραγματοποίησε ένα πολύ μεγάλο έργο συντονισμού όλης αυτής της
προσπάθειας και τελικής διαμόρφωσης θέσεων, ως κοινής συνισταμένης των απόψεων των
μελών. Γράφηκαν κατ’ άρθρο απόψεις οι οποίες κυκλοφόρησαν εντός του Συνδέσμου και τα τελικά
κείμενα κατατίθεντο στο ΥΠΕΝ υπόψη είτε της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΝ για το Λατομικό είτε
απευθείας στην πολιτική ηγεσία. Ο Σύνδεσμος κατέθεσε παρατηρήσεις-προτάσεις επί 8 σχεδίων
εργασίας του ΥΠΕΝ, προσπαθώντας να βελτιώσει βήμα-βήμα τα αρχικώς διατυπωμένα σχέδια.
Το ΔΣ έχοντας την τελική ευθύνη για τη διαμόρφωση και προώθηση των θέσεων του Συνδέσμου,
συνεδρίασε 12 φορές για το Λατομικό Νομοσχέδιο.
Το Προεδρείο και ο Γ.Δ. του ΣΜΕ ήλθαν σε επαφή, εκτός των υπηρεσιακών παραγόντων, 10 φορές
με το Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και ΟΠΥ κ. Μ. Βερροιόπουλο, συζητώντας αναλυτικά τις θέσεις του
ΣΜΕ επί των σχεδίων. Κατατέθηκαν 20 σημειώματα ή υπομνήματα είτε επί του συνόλου των
άρθρων είτε σε επιμέρους θέματα.
Εκτός αυτών, το προεδρείο του Συνδέσμου είχε δύο φορές συναντήσεις με τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ.
Σταθάκη και δύο φορές με τους τεχνικούς και νομικούς του συμβούλους.
Τέλος, ο ΣΜΕ εκλήθη στη συνεδρίαση των Επιτροπών της Βουλής των αρμόδιων για το
«Πολυνομοσχέδιο», μέρος του οποίου ήταν και το Λατομικό, όπου ο Πρόεδρος του κ. Α. Κεφάλας
υποστήριξε βασικές ενστάσεις όπως: η επιβολή πράσινου τέλους 1% επί του κύκλου εργασιών σε
λατομεία πέραν της 40ετίας, η αναδρομική πληρωμή μισθωμάτων για τις αμφισβητούμενες
ιδιοκτησίες μετά την τελεσιδικία υπερ του Δημοσίου και η παράταση των μισθώσεων λατομείων
πέραν της 40ετίας με τη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή.
Στη διαδρομή των 12,5 μηνών συνεχούς ασχολίας του Συνδέσμου με το Λατομικό Νομοσχέδιο,
προβλήθηκαν από πολύ νωρίς τα βασικότερα των προβλημάτων που απέρρεαν από τις διατάξεις
των σχεδίων εργασίας του ΥΠΕΝ.
Εκτός των θεμάτων που εθίγησαν στη Βουλή, ο Σύνδεσμος ανέδειξε επιπλέον θέματα, κατά τη
διάρκεια επεξεργασίας των σχεδίων, τα κυριότερα των οποίων αφορούσαν τον ορθολογικότερο
προσδιορισμό των αναλογικών μισθωμάτων, τη λήψη μέτρων ενάντια στην παράνομη παραγωγή
και διάθεση λατομικών προϊόντων, τη διάθεση της πλεονάζουσας παραγωγής ειδικών λατομείων,
τη συνάρτηση του ύψους των προστίμων από τους εργαζόμενους στο έργο, τη χωροθέτηση των
λατομικών δραστηριοτήτων και την αδειοδότησή τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την Τεχνική Μελέτη
και τις εγκαταστάσεις.
Πολλά από αυτά, έτυχαν της υποστήριξης του ΣΕΒ που τα ανέδειξε, με ανεξάρτητες από το ΣΜΕ,
παρεμβάσεις.
Σε αρκετές θέσεις υπήρξε τελική σύγκλιση απόψεων με το υπουργείο. Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο
που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν έπαψε να έχει, κατά τη γνώμη μας, προβληματικές
διατάξεις, ασάφειες και κενά.
Υπέρογκα μισθώματα και τέλη, ανασφάλεια για τη συνέχιση της λατομικής δραστηριότητας σε
λατομεία που ήδη έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια λειτουργίας, επιβολή υπερμεγέθους πρόσθετου
«πράσινου τέλους» 1% επί του κύκλου εργασιών στα λατομεία μετά τα 40 χρόνια λειτουργίας τους,
αναδρομική υποχρέωση πληρωμής μισθωμάτων σε τελεσιδικίες υπέρ Δημοσίου
αμφισβητούμενων ιδιοκτησιών, είναι τα πλέον σημαντικά από τα προβλήματα που επιπρόσθετα
δημιουργούνται στις λατομικές επιχειρήσεις. Αυτό, σε συνάρτηση με την τεράστια πτώση ζήτησης
της εσωτερικής αγοράς σε λατομικά προϊόντα, την πολύχρονη και εν πολλοίς αβέβαιου
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αποτελέσματος περιβαλλοντική αδειοδότηση και τη μεγάλη φορολογία των επιχειρήσεων,
δημιουργεί πρόσθετο ασφυκτικό κλοιό γύρω από τη λατομική δραστηριότητα.
Παρόλα αυτά, το νομοσχέδιο αυτό έχει και θετικές πλευρές όπως η διατύπωση σε ενιαίο κείμενο
όλων των λατομικών διατάξεων, ο καθορισμός του μέγιστου διαστήματος ισχύος των μισθώσεων
στα 70 χρόνια ώστε να πραγματοποιείται η καλύτερη δυνατή βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων, η
προσπάθεια σχετικών απλοποιήσεων στις αδειοδοτικές διαδικασίες, η προσπάθεια περιορισμού
της παράνομης λατόμευσης και εμπορίας λατομικών προϊόντων και η αναμόρφωση της
διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο www.sme.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΥ.
Την ικανοποίηση του για την εξαγγελία πολιτικής «ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης των
Ορυκτών Πρώτων Υλών» εντασσόμενη στο Στρατηγικό Σχεδιασμό από το ΚΥ.ΣΥ.ΟΙ.Π εξέφρασε ο
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η δυναμική ανάπτυξης του κλάδου
και το ότι μπορεί να διπλασιάσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ, είναι μόνιμη θέση του ΣΜΕ τα τελευταία
χρόνια. Για το λόγο αυτό, ο ΣΜΕ στηρίζει την προσπάθεια υλοποίησης των αξόνων της πολιτικής
για τις ΟΠΥ που εξήγγειλε το Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π.
Είναι περίπου ίδια στις βασικές γραμμές με την εξαγγελμένη το 2012 Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης
των ΟΠΥ. Αναφέρεται στις δυνατότητες διπλασιασμού της συμμετοχής του κλάδου στο ΑΕΠ
(άμεσος στόχος), στη σύνταξη και θέσπιση «Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΟΠΥ», στη
σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης και Ελέγχου από το ΥΠΕΝ, σύσταση Παρατηρητηρίου
Μεταλλευτικών και Λατομικών Δραστηριοτήτων, μέτρα προώθησης επενδύσεων στον κλάδο,
ανάθεση μελέτης στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών (ΚΕΠΕ) εκπόνησης Τεχνικοοικονομικής μελέτης αξιολόγησης της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων βάσει της εγχώριας
διεθνούς ζήτησης και των εκτιμήσεων προοπτικής τους.
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Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την εξαγγελία της πολιτικής, λόγω των παρακάτω θέσεων
που εκφράστηκαν σε αυτό και είναι οι εξής:

Η δυναμική ανάπτυξης του κλάδου μας και το ότι μπορεί να διπλασιάσει τη
συμμετοχή του στο ΑΕΠ, είναι μόνιμη θέση του ΣΜΕ τα τελευταία χρόνια, Αποδεικνύεται και
με τη μελέτη του ΙΟΒΕ (Μάρτιος του 2015)

Ο ΣΜΕ ήταν ο βασικότερος παράγοντας στη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής
Αξιοποίησης των ΟΠΥ, η οποία εξαγγέλθηκε, χωρίς να μπει σε εφαρμογή από το 2012. Εκεί
επισημαίνεται, εκτός των άλλων, το μέγεθος, η ποικιλία, η ποιότητα και η σημασία των
ελληνικών ορυκτών πόρων για την εθνική και διεθνή οικονομία

Οι Εταιρείες Μέλη του ΣΜΕ από το 2006 που διακήρυξαν τις Αρχές Βιώσιμης
Ανάπτυξης για τον κλάδο, έχουν ως πρώτιστο καθήκον την απόκτηση «κοινωνικής άδειας»
μέσω της αποδοχής του έργου τους από τις τοπικές κοινωνίες. Για μία 12ετία και πλέον,
αποτελεί μόνιμα εξαγγελμένη θέση ότι ανάπτυξη, προστασία περιβάλλοντος και κοινωνία,
πρέπει να είναι οι ισότιμοι πυλώνες που θα στηρίζουν κάθε δραστηριότητα και ιδιαίτερα την
εξορυκτική

Έχει αναδειχθεί πολλές φορές και ιδιαίτερα μέσω της μελέτης του ΙΟΒΕ, η ιδιαίτερα
βαρύνουσα σημασία του κλάδου μας στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην ανάπτυξη
τοπικών και υπερτοπικών κοινωνιών

Ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πλέον σοβαρούς εργοδότες με
μεγάλη συμβολή στην απασχόληση. Όλο το διάστημα της κρίσης, ο εξορυκτικός κλάδος
υπήρξε μοναδικός κλάδος της εθνικής οικονομίας που συνέχισε να αναπτύσσεται
κρατώντας αλώβητες τις παραγωγικές του δομές και σχεδόν αμετάβλητες τις θέσεις
εργασίας

Οι εξαγγελίες των αξόνων της πολιτικής «ολοκληρωμένης και βιώσιμης διαχείρισης
των Ορυκτών Πρώτων Υλών» αποτελούν πάγιες θέσεις και αιτήματα του κλάδου που για
πολλά χρόνια περιμένουν την υλοποίησή τους. Εξάλλου, αναφέρονται και στην
εξαγγελμένη από το ΥΠΕΚΑ μετέπειτα ΥΠΕΝ, από το 2012 «Εθνική Πολιτική Αξιοποίησης των
ΟΠΥ», στην οποία δεν γίνεται καμία αναφορά στο κείμενο του Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π
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Για τους λόγους αυτούς, ο ΣΜΕ θα στηρίξει την προσπάθεια υλοποίησης των αξόνων της
πολιτικής για τις ΟΠΥ που εξήγγειλε το Κ.Υ.Σ.ΟΙ.Π. Ελπίζει ότι δεν θα έχει την τύχη των
περισσότερων πολιτικών που ενώ εξαγγέλλονται δεν υλοποιούνται, κακοδαιμονία και
παθογένεια πολλών δεκαετιών του πολιτικού μας συστήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Το σχέδιο νόμου παράχθηκε στο πλαίσιο των εργασιών δωδεκαμελούς Ομάδας Εργασίας, στην
οποία συμμετείχαν στελέχη του γραφείου του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του γραφείου
της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΕΝ, του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών
του ΥΠΕΝ, του Τμήματος Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής της Γεν.
Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος (ΥΠΕΝ), της Επιτροπής
Φύση 2000, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, του δικτύου των προέδρων των ΔΣ των Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων ΦΔΠΠ
«Ελληνική Φύση» και δύο ειδικοί επιστήμονες. Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε πέντε φορές στο
διάστημα Ιουλίου – Νοεμβρίου 2017.

Ο ΣΜΕ συμμετείχε στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το σχέδιο νόμου με τις εξής
τοποθετήσεις:
Θεωρήθηκε θετική η θεσμοθετημένη λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών,
όμως για να διαδραματίσουν ουσιαστικά το ρόλο τους, χρειάζεται η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης
και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που για τις περισσότερες περιοχές, δεν υπάρχουν. Μόνο έτσι
θα υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα και κριτήρια για να γνωμοδοτούν με διαφάνεια,
προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου οι φορείς αυτοί.
Επίσης θεωρήθηκε θετικό από το ΣΜΕ το γεγονός ότι στο άρθρο 5 προβλέπεται στα ΔΣ των
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, η εκπροσώπηση των παραγωγικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του προστατευτέου αντικειμένου με ένα μέλος. Δεν
διευκρινίζεται όμως με ποια κριτήρια θα επιλέγεται ο εκπρόσωπος αυτός, ώστε να έχει όντως την
πλέον βαρύνουσα σημασία για την περιοχή του φορέα διαχείρισης.
Κρίθηκε ως επιβαρυντικό για το επιχειρείν το ότι επεκτείνεται κι άλλο το δίκτυο Natura, όταν πλέον
του 27% της χώρας, βρίσκεται ήδη σε καθεστώς προστασίας. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η
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ένταξη στο Δίκτυο περιοχών όπως η Θάσος με τη γνωστή έντονη και σημαντική για την εθνική
οικονομία, εξόρυξη μαρμάρου οι περιοχές κεντρικού και Κορινθιακού , όπου λειτουργούν οι
εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και εγκαταστάσεις μεταλλείων βωξίτη και η περιοχή
Νισύρου-Στρογγυλή όπου περιλαμβάνει και το ήμισυ τη νησίδα Γυαλί, στην οποία διενεργείται η
μεγαλύτερη, σε παγκόσμια κλίμακα, εξόρυξη ελαφρόπετρας.
Επιπροσθέτως, οι επεκτάσεις του Δικτύου Natura σε αυτές τις περιοχές , δεν προσθέτουν κάτι
ιδιαίτερο στην ήδη υπάρχουσα βιοποικιλότητα, αντίθετα θα επηρεάσουν αρνητικά τα θέματα
αδειοδοτήσεων, ανανεώσεων, επεκτάσεων και λειτουργίας των έργων του κλάδου μας, ιδιαίτερα
σημαντικών για την εθνική και περιφερειακή οικονομία.

Γ. ΣΜΕ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΤΕΧΝΙ ΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙ Σ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2006/21 / ΕΚ
Η Euromines υποστηρίζει ένα ισχυρό καθεστώς επιθεωρήσεων που διασφαλίζει την πλήρη
συμμόρφωση με την οδηγία 2006/21 / ΕΚ και έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να εγκρίνει ειδικές τομεακές κατευθυντήριες γραμμές για τις επιθεωρήσεις σύμφωνα
με το άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας.
Η σωστή επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων και η επιβολή των όρων
αδειοδότησης που σχετίζονται με τον γεωτεχνικό σχεδιασμό, την κατασκευή, τη θέση σε
λειτουργία, τη συντήρηση, την απαγόρευση λειτουργίας και το κλείσιμο, απαιτούν ειδική
τομεακή καθοδήγηση. Στην ιδανική περίπτωση, οι δεσμευτικές τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές
για τις αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να αποτελέσουν ένα λειτουργικό συνδυασμό με τις
υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής στις εξορυκτικές βιομηχανίες.
Ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Τεχνικής Προσαρμογής επισυνάπτονται παρακάτω οι
απόψεις της βιομηχανίας.
Η μελλοντική απόφαση της Επιτροπής θα είναι νομικά δεσμευτική για τα κράτη μέλη. Συνεπώς,
για να παραμείνει σύμφωνη με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 22 της οδηγίας και για να
αποφευχθεί η παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας στα κράτη μέλη, θα πρέπει να
εφαρμοστούν οι ακόλουθες αρχές:
 Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά μόνο επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες
αρχές (ή ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που ενεργούν για λογαριασμό τους)
 Η νέα απόφαση θα πρέπει να καλύπτει το καθήκον των αρμόδιων αρχών να
βεβαιώνονται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαθέτουν επαρκή μέτρα για να εξασφαλίΖουν
τη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης των εγκαταστάσεων
 Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά μόνο την επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 15 της οδηγίας
2006/21 / ΕΚ. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εκείνα τα ενδιάμεσα απόβλητα
τα οποία, αν και παράγονται κατά τη διάρκεια των εργασιών εξόρυξης ή επεξεργασίας
ορυκτών, δεν συνδέονται άμεσα με τελική διαδικασία απόρριψης. Επίσης, δεν θα πρέπει
να συνδέονται οι επιθεωρήσεις που θα αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας MWD με
απόβλητα τα οποία αποτίθενται στα κενά των εκσκαφών
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 Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά μόνο την επιθεώρηση των
εγκαταστάσεων αποβλήτων που καλύπτονται από το άρθρο 7 (τηρώντας τις εξαιρέσεις
που απαριθμούνται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 24 παράγραφοι 2 και
4 της οδηγίας 2006/21 / ΕΚ)
 Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις αποβλήτων που έχουν κλείσει ή σε
εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις αποβλήτων που καλύπτονται από το άρθρο 20 της
οδηγίας 2006/21 / ΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά μόνο
επιθεωρήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους σχετικούς όρους της
άδειας βάσει του άρθρου 7
 Δεν θα ήταν σκόπιμο να καθοριστούν ή να οριστούν άλλοι στόχοι για τις επιθεωρήσεις
όπως σε περιπτώσεις διερεύνησης σοβαρών ατυχημάτων που δεν έχουν σχέση με τη
διαχείριση των εγκαταστάσεων αποβλήτων
 Η απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να αφορά μόνο πτυχές οι οποίες, σύμφωνα με
την αρχή της επικουρικότητας του δικαίου της ΕΕ, δεν εμπίπτουν ρητά ή σιωπηρά στη
νομική αρμοδιότητα των κρατών μελών Π.χ., η περιγραφή μιας «ορθής πρακτικής» δεν
αποτελεί δέσμευση στη διαχείριση των αποβλήτων εάν το σχέδιο διαχείρισής τους
στηρίζει την ορθότητα της πρακτικής


Η απόφαση δεν μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας, να καθορίζει τα τακτικά
χρονικά διαστήματα κατά τα οποία διενεργούνται οι επιθεωρήσεις, διότι αυτό
«αποφασίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος». Συνεπώς, το κείμενο της
απόφασης δεν θα πρέπει να αναφέρεται σε «εβδομαδιαίες», «μηνιαίες» ή «ετήσιες»
επιθεωρήσεις. Αντιθέτως, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να παράσχει τεχνικές
κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος
αποφασίζει το κανονικό χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επιθεώρηση βάσει της
εκτίμησης των συνεπειών της πιθανής αστοχίας κάθε μεμονωμένης εγκατάστασης που
περιγράφεται στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης 2009 / 337 / ΕΚ σχετικά με τον ορισμό
των κριτηρίων ταξινόμησης των εγκαταστάσεων αποβλήτων.

 Ως προς τα δικαιώματα και καθήκοντα ιδιοκτητών και χειριστών εγκαταστάσεων
εξορυκτικών αποβλήτων, οι ιδιοκτήτες ή / και οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων
ή επιθεώρησης των αποβλήτων, θα πρέπει πάντοτε να έχουν τη δυνατότητα να
επανεξετάζουν και να σχολιάζουν όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις
τους, τα οποία καταρτίζονται από την αρμόδια αρχή (ή από ανεξάρτητους
εμπειρογνώμονες που ενεργούν για λογαριασμό της). Κάθε δημοσίευση εγγράφων
σχετικά με την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων θα πρέπει να
εξαρτάται από τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4 / ΕΚ, δηλαδή "σε κάθε αιτούντα, κατόπιν
αιτήσεώς του".
Στη διαδικασία διαμόρφωσης της επίσημης τοποθέτησης της Euromines, μετείχε και ο ΣΜΕ με
παρατηρήσεις του, όπου επεσήμανε σχετικά με τα inspections,ότι θα πρέπει το περιεχόμενο των
check lists να είναι συγκεκριμένο και κοινό για όλα τα κράτη μέλη ώστε να μην είναι άνιση η
μεταχείριση στην αξιολόγηση και να μη δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα. Επιπλέον,
υπογραμμίστηκε ότι θα ήταν καλύτερο να μην υπάρχει Guidance αλλά μία πιο καθαρά νομική
προσέγγιση, ώστε να έχει πιο δεσμευτικό χαρακτήρα και όχι συμβουλευτικό και να μην
προκαλούνται κενά που να μπορούν να παρερμηνευτούν.
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