Λευκωσία, 25 Αυγούστου 2016
ΠΡΟΣ:

Εισαγωγείς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και
Μπαταρίων, Εκτελωνιστές, Ναυτικούς Πράκτορες και
∆ιαμεταφορείς

ΘΕΜΑ:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Κυρία/ε,
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης μας αναφορικά με τους ελέγχους στα σημεία εισόδου της
∆ημοκρατίας (Λιμάνια) για ηλεκτρονικό εξοπλισμό και μπαταρίες (ημερομηνίας 1/7/2016,
επισυνάπτεται) το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει παρατηρήσει ότι αριθμός εκτελωνιστών,
διαμεταφορέων και ναυτικών πρακτόρων δεν συμμορφώνεται πλήρως με το νέο σύστημα το οποίο
έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2016.
Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι εκτελωνιστές και ναυτικοί πράκτορες χρησιμοποιούν τα δικά
τους στοιχεία και το δικό τους αριθμό ΦΠΑ στα έγγραφα εισαγωγής αντί αυτά των εισαγωγέων.
Για σωστή εφαρμογή των διαδικασιών θα πρέπει:
α)

Οι εισαγωγείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών στήλων ή
συσσωρευτών (μπαταριών) να προχωρήσουν έγκαιρα στις διευθετήσεις για
τήρηση των
υποχρεώσεων τους (εάν δεν το έχουν ήδη πράξει), να εγγράφουν τα δικά τους στοιχεία και
αριθμό ΦΠΑ στα έγγραφα εισόδου και να ζητούν το ίδιο και από τους εκτελωνιστές –
ναυτικούς πράκτορες που ενεργούν για λογαριασμό τους.

β)

Οι εκτελωνιστές, ναυτικοί πράκτορες και διαμεταφορείς πρέπει να χρησιμοποιούν στα
έγγραφα εισόδου τα στοιχεία και τον αριθμό ΦΠΑ του εισαγωγέα και ΟΧΙ τα δικά τους.

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τη λειτουργό
περιβάλλοντος
κα.
Αθηνά
Παπαναστασίου
στο
τηλέφωνο
22408937,
email:apapanastasiou@environment.moa.gov.cy
Συνημμένα θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΜΚ.

Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 1 Ιουλίου 2016
ΠΡΟΣ:

Εισαγωγείς Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Μπαταριών

ΑΠΟ:

Γενικό Γραμματέα

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής
Νομοθεσίας "Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός και
Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές (Μπαταρίες οικιακού τύπου)”

Κυρία/Κύριε,
Στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών που αφορούν τους εισαγωγείς (παραγωγούς)
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού¹ και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών
(μπαταρίες οικιακού τύπου)², το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αρχή
Λιμένων Κύπρου, έχουν τροχιοδρομήσει μέτρα συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών
ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, πριν την είσοδο των εν λόγω προϊόντων στη ∆ημοκρατία.
Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για
λογαριασμό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
ή/και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών (μπαταριών Οικιακού Τύπου), στην
Κυπριακή ∆ημοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιμενικό χώρο.
Για τήρηση της υποχρέωσης σας έναντι της εφαρμογής του υπό αναφορά μέτρου που
τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2016, και για αποφυγή λήψης οποιωνδήποτε μέτρων
εναντίον σας, προτρέπεστε όπως προχωρήσετε άμεσα σε ότι αφορά την
εγγραφή/ένταξη σας στα αναφερόμενα, πιο κάτω, Αδειοδοτημένα Συλλογικά
Συστήματα, ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία εισάγετε.
Παρακαλώ σημειώστε ότι με βάση την σχετική νομοθεσία, υπήρχε η υποχρέωση
από εφαρμογής της νομοθεσίας το 2004 σε ότι αφορά τους εισαγωγείς
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και το 2009 σε ότι αφορά τους
εισαγωγείς μπαταριών, να ενταχθούν στα υπό αναφορά αδειοδοτημένα
συλλογικά συστήματα ή εναλλακτικά να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν το
δικό τους ατομικό σύστημα.
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Τονίζεται ότι οι εισαγωγείς οι οποίοι έχουν ήδη συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία
και στις εισαγωγές τους αναφέρεται ο δικός τους αριθμός ΦΠΑ στα έγγραφα εισόδου
των εισαγωγών τους στη ∆ημοκρατία, δεν θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα:
1.

Για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτημένο από τις
Αρμόδιες Αρχές, Συλλογικό Σύστημα ∆ιαχείρισης υπό τον οργανισμό WEEE
Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ. 70009333).

2.

Για τις μπαταρίες οικιακού τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά, υπάρχει αδειοδοτημένο
από τις Αρμόδιες Αρχές, Συλλογικό Σύστημα υπό τον οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρου
Λτδ (www.afiscyprus.com.cy, τηλ: 70002347).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αθηνά Παπαναστασίου
Λειτουργός Περιβάλλοντος,
Τμήμα Περιβάλλοντος,
Τηλ. 35722408937, Φαξ. 35722774945,
E-mail:apapanastasiou@environment.moa.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/environment
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτ. Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΕΚ

Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ANAΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ &
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ,
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
και Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές (Μπαταρίες οικιακού τύπου)
Στα πλαίσια εφαρμογής των Κανονισμών που αφορούν τους εισαγωγείς (παραγωγούς)
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού1 και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών
(μπαταρίες οικιακού τύπου)2, τo Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων
Κύπρου, έχουν τροχιοδρομήσει μέτρα συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών ελέγχου στο χώρο
της Αρχής Λιμένων Κύπρου, πριν την είσοδο των εν λόγω προϊόντων στη Δημοκρατία.
Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των
παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού σε ότι αφορά τις πρόνοιες του
Κανονισμού 18 και των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των παραγωγών Ηλεκτρικών Στηλών
ή Συσσωρευτών (μπαταριών οικιακού τύπου), σε ότι αφορά τις πρόνοιες του Κανονισμού
19(3).
Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό
της οποίας εκτελείται η εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ή/και
Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών (μπαταριών Οικιακού Τύπου), στην Κυπριακή
Δημοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιμενικό χώρο.
H Αρμόδια Αρχή, που είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος, καταρτίζει σχετικό κατάλογο συμμορφούμενων
παραγωγών τον οποίο και γνωστοποιεί στην Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Η ΑΛΚ
ενημερώνει τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος σε περίπτωση μη συμπερίληψης
του ονόματος του εισαγωγέα στον εν λόγω κατάλογο και επί τόπου ενημερώνει ταυτόχρονα
και το μη-συμμορφωμένο παραγωγό για την πρόθεση του αυτή δίνοντας του ειδικό
ενημερωτικό έντυπο για τα μέτρα που πρέπει να λάβει.
Η έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών αυτών, έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2016.
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Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2015
(Κ.Δ.Π. 73/2015) - Διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21274605411443E5C22578D300382CEA
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Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 μέχρι 2016 (Κ.Δ.Π. 125/2009,
ΚΔΠ 79/2012 & ΚΔΠ 56/2016) - Διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21274605411443E5C22578D300382CEA

Από την ημερομηνία επίσημης εφαρμογής του μέτρου (δηλ. 1/7/16) και μετά για τους μη
συμμορφούμενους παραγωγούς, θα λαμβάνονται τα μέτρα που προβλέπονται στα Άρθρα 49
και 50 των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 μέχρι 2016 ³ (εξώδική ρύθμιση, ποινική δίωξη
κ.α). Σημειώνεται ότι, το άρθρο 49 προνοεί φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή
σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €500.000 ή και στις δύο αυτές ποινές. Αντίστοιχα
το άρθρο 50 αναφέρεται σε επιτόπου εξώδικη ρύθμιση η οποία δύναται να φθάσει μέχρι και
τα €4.000. Ο επιθεωρητής έχει δικαίωμα να διπλασιάσει την εξώδικη ρύθμιση νοούμενου ότι
η πράξη, ή παράλειψη δεν έχει τερματιστεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Συστήνεται σε όσους δρουν εκ μέρους των παραγωγών, στο σημείο εισόδου,
όπως εκτελωνιστές, διαμεταφορείς, ναυτικοί πράκτορες:
(α) Να χρησιμοποιούν τον αριθμό ΦΠΑ του παραγωγού στα έγγραφα εισόδου των
προϊόντων στη Δημοκρατία και όχι το δικό τους, και
(β) Να ενημερώσουν τους πελάτες τους που εισάγουν τέτοια προϊόντα σχετικά με την εν
λόγω ανακοίνωση προκειμένου αυτοί να προχωρήσουν έγκαιρα στις διευθετήσεις για τήρηση
των υποχρεώσεών τους.
Τονίζεται ότι παραγωγοί οι οποίοι έχουν ήδη συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία και στις
εισαγωγές τους αναφέρεται ο δικός τους αριθμός ΦΠΑ στα έγγραφα εισόδου των εισαγωγών
τους στη Δημοκρατία, δεν θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
Αδειοδοτημένα Συλλογικά Συστήματα:
1. Για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτημένο από τις Αρμόδιες
Αρχές Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης υπό τον οργανισμό WEEE Ηλεκτροκύκλωση
Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ: 7000 9333).
2. Για τις μπαταρίες οικιακού τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά, Συλλογικό Σύστημα υπό τον
οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ (www.afiscyprus.com.cy, τηλ: 7000 2347).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Αθηνά Παπαναστασίου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τηλ: +357 22 408937, Φαξ: +357 22 774945
E-mail: apapanastasiou@environment.moa.gov.cy
www.moa.gov.cy/environment

______________________________________________________
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Οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 μέχρι 2016
(Αρ. Ν. 185(Ι)/2011, 6(Ι)/2012, 32(Ι)/2014, 55(Ι)/2014, 31(Ι)/2015, 3(Ι)/2016)
Διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21274605411443E5C22578D300382CEA

