
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 20ής Απριλίου 2009 

σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης σύμφωνα με 
την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 2798] 

(2009/335/ΕΚ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

την οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2004/35/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1 
στοιχείο γ), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη υιοθετούν 
κοινή προσέγγιση για τη σύσταση της χρηματικής εγγύησης 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, 
πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη κοινή βάση υπολογισμού 
της εγγύησης, ιδίως όσον αφορά τα στοιχεία που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη και τη μέθοδο υπολογισμού της 
εγγύησης. 

(2) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί 
δυνάμει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2006/21/ΕΚ, 

ΕΞΕΔΩΣΕ  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

1. Τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες αρχές υπολογίζουν το ύψος 
της χρηματικής εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 14 της οδη- 
γίας 2006/21/ΕΚ με βάση: 

α) τις πιθανές επιπτώσεις της εγκατάστασης αποβλήτων στο περι- 
βάλλον και την υγεία του ανθρώπου· 

β) τον ορισμό της αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της 
μετέπειτα χρήσης της εγκατάστασης αποβλήτων· 

γ) τα εφαρμοστέα περιβαλλοντικά πρότυπα και τους επιδιωκόμε- 
νους περιβαλλοντικούς στόχους, όπου περιλαμβάνονται η 
φυσική σταθερότητα της εγκατάστασης αποβλήτων, τα ελάχιστα 
ποιοτικά πρότυπα για το έδαφος και του υδάτινους πόρους και 
οι μέγιστοι ρυθμοί ελευθέρωσης ρύπων· 

δ) τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα για την επίτευξη των περιβαλλο- 
ντικών στόχων, και ιδίως τα μέτρα για τη διασφάλιση της 
σταθερότητας της εγκατάστασης αποβλήτων και για τον περιο- 
ρισμό της περιβαλλοντικής ζημίας· 

ε) τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξη στόχων κατά και μετά 
το κλείσιμο, όπου περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του εδά- 
φους, η μετά το κλείσιμο επέμβαση και παρακολούθηση, εφό- 
σον χρειάζονται, καθώς και μέτρα για την αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας κατά περίπτωση· 

στ) την εκτιμώμενη χρονική εξέλιξη των επιπτώσεων και τα απαι- 
τούμενα μέτρα μετριασμού τους· 

ζ) εκτίμηση των αναγκαίων δαπανών για την αποκατάσταση του 
εδάφους, το κλείσιμο και τη μετά το κλείσιμο φάση, συμπερι- 
λαμβανομένων των δαπανών για την ενδεχόμενη παρακολού- 
θηση ή επεξεργασία των ρύπων μετά το κλείσιμο. 

2. Στην προβλεπόμενη στο στοιχείο ζ) εκτίμηση, την οποία διε- 
νεργούν ανεξάρτητα τρίτα μέρη που διαθέτουν τα κατάλληλα προ- 
σόντα, συνεκτιμάται το ενδεχόμενο απρόβλεπτου ή πρόωρου κλει- 
σίματος. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 20 Απριλίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Σταύρος ΔΗΜΑΣ  
Μέλος της Επιτροπής

EL 21.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/25 

( 1 ) ΕΕ L 102 της 11.4.2006, σ. 15.


