ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 15 Ιουνίου 2020
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ:
ΘΕΜΑ:

Όλα τα Μέλη
Γενικό Γραμματέα
Τροποιήσεις Νόμων Αποβλήτων-Δημόσια Διαβούλευση

Κυρία/Κύριε,
Με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιηθεί
παρουσίαση/ημερίδα, από λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος, μέσα στα πλαίσια δημόσιας
διαβούλευσης σε ότι αφορά τροποποιήσεις που αφορούν νόμους για απόβλητα.
Ημερήσια Διάταξη:
11:00 – 11:30
11:30 – 11:35
11:35 – 12:05
12:05 – 12:35
12:35 – 13:35

Εγγραφές, δικτύωση (networking), καφές
Καλωσόρισμα από το ΚΕΒΕ
Εισαγωγή στις τροποποιήσεις και παρουσίαση προνοιών που αφορούν τη
διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
Παρουσίαση προνοιών που αφορούν τις διαδικασίες αδειοδότησης και
ελέγχου
Συζήτηση

Η
υπό αναφορά παρουσίαση/ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 26/06/2020, ημέρα
Παρασκευή, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΕΒΕ στον 1ον όροφο του Μεγάρου.
Για σκοπούς εποικοδομητικής και χρήσιμης συζήτησης, σας προτρέπουμε όπως προετοιμαστείτε
κατάλληλα μελετώντας με τη δέουσα προσοχή τα επισυναπτόμενα προσχέδια νομοσχεδίων.
Παρακαλώ δηλώστε τη συμμετοχή σας στο επισυναπτόμενο σχετικό έντυπο.
Τυχόν παρατηρήσεις/εισηγήσεις/σχόλια, να υποβληθούν γραπτώς στο Τμήμα
Περιβάλλοντος, για την προσοχή της κυρίας Νάσιας Δικηγοροπούλου (22408922) στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy το αργότερο
μέχρι τις 13 Ιουλίου 2020.
Με εκτίμηση,

Βασίλης Βασιλειάδης,
Ανώτερος Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΜΚ.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
ανακοινώνει ότι από τις 21 Μαΐου 2020 και για διάρκεια 20 ημερών τίθενται σε δημόσια
διαβούλευση προσχέδια των ακόλουθων νομοσχεδίων:






Νόμος που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016
Νόμος που Τροποποιεί του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002
έως 2017
Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομική Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί
Οι περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί
Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Τα τροποποιητικά νομοσχέδια μεταφέρουν τις πρόνοιες των νέων οδηγιών 2018/851/ΕΕ για την
τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, 2018/852/ΕΕ για την τροποποίηση της
οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών, 2018/850/ΕΕ για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή αποβλήτων, και 2018/849/ΕΚ για
την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,
2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές και 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Tα προσχέδια των νομοσχεδίων και συνοπτική περίληψη των κύριων τροποποιήσεων τους
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση
www.moa.gov.cy/environment.
Σχόλια επί των προσχεδίων μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις
10.6.2020, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy.

Τμήμα Περιβάλλοντος
21 Μαΐου 2020

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 54(2)(γ) και 57(2)
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε. L 150,14.6.2018, σ.
100.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί
υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016
120(Ι) του 2016.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από
την παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 και το εδάφιο (2) του άρθρου
57 του περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.7.2003
28.12.2007
14.3.2014.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων (Χώροι
Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 2020 και θα
διαβάζονται μαζί με τους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)
Κανονισμούς του 2003 έως 2019 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι
βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Αρ.2)
Κανονισμοί του 2003 έως 2019.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 2 των
βασικών κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των όρων «κάτοχος» και «μη επικίνδυνα
απόβλητα», και των ορισμών τους με τους ακόλουθους νέους όρους και τους
ορισμούς τους, αντίστοιχα:
«κάτοχος αποβλήτων”, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«μη επικίνδυνα απόβλητα», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
(β) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων
νέων όρων και των ορισμών τους:
«ανάκτηση», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του
περί Αποβλήτων Νόμου˙
«ανακύκλωση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του
περί Αποβλήτων Νόμου˙
«δημοτικά απόβλητα”, έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
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«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του
περί Αποβλήτων Νόμου˙
«διαχείριση αποβλήτων», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«επικίνδυνα απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«παραγωγός αποβλήτων», έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», έχει την έννοια που αποδίδει
στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«χωριστή συλλογή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο
2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
Τροποποίηση του
Κανονισμού 3 των
βασικών κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με τον ακόλουθο
νέο Κανονισμό:
«Σκοπός των
παρόντων
Κανονισμών.
185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016.

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι, προκειμένου να
υποστηριχτούν οι στόχοι της Ένωσης για τη μετάβαση σε μια
κυκλική οικονομία και να εκπληρωθούν οι απαιτήσεις των
άρθρων
9 και 14 του περί Αποβλήτων Νόμου, να
εξασφαλιστούν:
(α) η σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων, ιδίως δε των αποβλήτων που είναι κατάλληλα για
ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση και
(β) μέσω αυστηρών λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για
τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής, ο
καθορισμός μέτρων, διαδικασιών και κατευθυντηρίων γραμμών
για την κατά το δυνατόν πρόληψη ή μείωση των αρνητικών
συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τη
ρύπανση των επιφανειακών και των υπογείων υδάτων, του
εδάφους και της ατμόσφαιρας, και για το παγκόσμιο
περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του φαινομένου του
θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για
την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής
ταφής.».

Τροποποίηση του
Κανονισμού 4 των
βασικών κανονισμών.

4. Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (6) αυτού.
(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(3) Η διαχείριση αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες,
δηλαδή
αποβλήτων
από
μεταλλευτική
έρευνα,
εξόρυξη,
συμπεριλαμβανομένης της φάσης ανάπτυξης πριν από την παραγωγή,
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κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων, και από εκμετάλλευση
λατομείων, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας
όταν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων ενωσιακών νομοθετικών
πράξεων.».
Τροποποίηση του
Κανονισμού 5 των
βασικών κανονισμών.

5. Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του τίτλου από «Μείωση των βιοαποδομήσιμων
αστικών αποβλήτων» με τον τίτλο «Μείωση δημοτικών αποβλήτων σε χώρους
υγειονομικής ταφής».
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (1) των ακόλουθων νέων
παραγράφων (2) και (3):
«(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη
μείωση, έως το 2035, της ποσότητας των δημοτικών αποβλήτων που
καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% ή λιγότερο της
συνολικής ποσότητας των δημοτικών αποβλήτων που παράγονται (κατά
βάρος).
(3) (α) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (β), (γ) και (δ), η
αρμόδια αρχή δύναται να αναβάλει την προθεσμία για την επίτευξη των
στόχων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) για έως και πέντε έτη, με την
προϋπόθεση ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60%
των αστικών αποβλήτων του που δημιουργήθηκαν το 2013, σύμφωνα με τις
απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat.
(β) Το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται
στο εδάφιο 2 του παρόντος Κανονισμού, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την
Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει
σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με το παράρτημα IV των Κανονισμών. Το
σχέδιο αυτό μπορεί να συνδυαστεί με σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται
σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 13 του περί
Αποβλήτων Νόμου.
(γ) Σε περίπτωση που, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου
εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του παρόντος
εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει το εν
λόγω σχέδιο, αν θεωρεί ότι αυτό δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV, η αρμόδια αρχή υποβάλλει
αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών μηνών από την παραλαβή του
αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(δ) Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας σύμφωνα με την παράγραφο
(3), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει
έως το 2035 την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που διατίθενται με
υγειονομική ταφή στο 25 % ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας των
παραγόμενων αστικών αποβλήτων (κατά βάρος).

Τροποποίηση των
βασικών κανονισμών
με την προσθήκη νέου
Κανονισμού 5Α.
Κανόνες σχετικά με την
αποτίμηση της επίτευξης
των στόχων.

6. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον
Κανονισμό 5 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού:
«5Α. (1) Για την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις
παραγράφους (2) και (3) του Κανονισμού 5:
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(α) υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων δημοτικών αποβλήτων που
οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος·
(β) το βάρος των αποβλήτων από διαδικασίες επεξεργασίας πριν από την
ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση δημοτικών αποβλήτων, όπως η
διαλογή ή η μηχανική βιολογική επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια
διατίθενται με υγειονομική ταφή, πρέπει να συνυπολογίζεται στο βάρος των
δημοτικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή·
(γ) το βάρος των δημοτικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες
διάθεσης με αποτέφρωση και το βάρος των αποβλήτων που προκύπτουν
από τις εργασίες σταθεροποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των
δημοτικών αποβλήτων με σκοπό την επακόλουθη υγειονομική ταφή τους
δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν με υγειονομική ταφή·
(δ) το βάρος των αποβλήτων που παράγονται κατά την ανακύκλωση ή σε
άλλες εργασίες ανάκτησης δημοτικών αποβλήτων που στη συνέχεια
διατίθενται με υγειονομική ταφή δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των
δημοτικών αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή.
(2) (α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και
ανιχνευσιμότητας των δημοτικών αποβλήτων που διατίθενται με
υγειονομική ταφή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι
που καθορίζονται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού.
(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (β), μπορεί να χρησιμοποιείται η
κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου
13α του περί Αποβλήτων Νόμου.
(3) Όταν τα δημοτικά απόβλητα μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή
εξάγονται από την Ένωση για σκοπούς υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, συνυπολογίζονται στην ποσότητα
των αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή, σύμφωνα με την
παράγραφο (1).
Τροποποίηση του
Κανονισμού 6 των
βασικών κανονισμών.

7. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους αυτού ως παράγραφος (1).
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (1) της ακόλουθης νέας
παραγράφου (2):
«(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα
με την παράγραφο (1) δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του
περί Αποβλήτων Νόμου, ιδίως όσον αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων
και την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του εν λόγω νόμου.».

Τροποποίηση του
Κανονισμού 9 των
βασικών κανονισμών.

8. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους αυτού ως παράγραφος (1).
(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (1) της τελείας στο τέλος της
υποπαραγράφου (ε) με άνω και κάτω τελεία.
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(γ) Με την προσθήκη στην παράγραφο (1) της
υποπαραγράφου (στ) αμέσως μετά την υποπαράγραφο (ε):

ακόλουθης

νέας

«(στ) τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με το τα εδάφιο (1), (2)
και (3) του άρθρο 13 του περί Αποβλήτων Νόμου και το άρθρο 22 του εν
λόγω νόμου, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη
επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων για τα οποία η υγειονομική
ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον σύμφωνα με το
άρθρο 9 του εν λόγω νόμου.»·
(δ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (2):
«(2) (α) Η αρμόδια αρχή προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι από το 2030 όλα τα
απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση,
ιδίως όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε χώρο
υγειονομικής ταφής με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική
ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον σύμφωνα με το
άρθρο 4 του περί Αποβλήτων Νόμου.
(β) Η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που
λαμβάνει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων τους που καθορίζονται στο άρθρο 35 του περί Αποβλήτων
Νόμου ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της
επικράτειας της Δημοκρατίας.».
Διαγραφή του
Κανονισμού 16 των
βασικών κανονισμών.

9. Ο Κανονισμός 16 των βασικών κανονισμών διαγράφεται.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 22 των
βασικών κανονισμών.

9. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον
ακόλουθο νέο Κανονισμό:
«22. –(1) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των παραγράφων (1),
(2) και (3) του Κανονισμού 5 για κάθε ημερολογιακό έτος.
(2) Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά με τον μορφότυπο που
θεσπίζεται από την Επιτροπή, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους
αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία.
(3) Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων για την εφαρμογή των
παραγράφων (2) και (3) του Κανονισμού 5 αρχίζει το πρώτο πλήρες
ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει
τον μορφότυπο για την υποβολή των στοιχείων από την Επιτροπή σύμφωνα
με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ και καλύπτει
τα στοιχεία για την εν λόγω περίοδο υποβολής στοιχείων.
(4) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή της
παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 έως την 1η Ιανουαρίου 2025.
(5) Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό
συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.»
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Τροποποίηση των
βασικών κανονισμών
με την προσθήκη νέου
Κανονισμού 21Α.
Μέσα για την προαγωγή
της μετάβασης σε μια
περισσότερο κυκλική
οικονομία.

11. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον
Κανονισμό 21 αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού (21Α):

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ των
βασικών κανονισμών.

12. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την διαγραφή
του σημείου (5).

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ των
βασικών κανονισμών.

13. Το Παράρτημα ΙΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

«21Α . Προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στους παρόντες
Κανονισμούς, η αρμόδια αρχή δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα
και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των
αποβλήτων, όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του περί
Αποβλήτων Νόμου ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.

(α) Με τη διαγραφή στο σημείο 2 της φράσης «περιλαμβάνεται στην έκθεση
που καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 21 και» (έκτη και έβδομη
γραμμή).
(β) Με τη διαγραφή στην υποσημείωση (7) του σημείου 3 της τελευταίας
πρότασης.

Τροποποίηση των
βασικών κανονισμών
με την προσθήκη νέου
Παραρτήματος ΙV.

14. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά το
Παράρτημα ΙΙΙ αυτών, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος ΙV:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 5 ΕΔΑΦΙΟ (3)
Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο
(3) του Κανονισμού 5 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων
ποσοστών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας αστικών
αποβλήτων και των ροών που τα απαρτίζουν·
2. Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των
προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με
τα άρθρα 35 και 36 του περί Αποβλήτων Νόμου·
3. Τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να μην
είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται στον
Κανονισμό 5 εδάφιο (2) εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας και
εκτίμηση της παράτασης της προθεσμίας που απαιτείται για την επίτευξη
του εν λόγω στόχου·
4. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στον
Κανονισμό 5 εδάφιο (5), τα οποία έχουν εφαρμογή στο κράτος μέλος κατά
τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας, συμπεριλαμβανομένων
κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή
κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως
καθορίζεται στο άρθρο 9 εδάφιο 1 και στο Παράρτημα IVα του περί
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Αποβλήτων Νόμου·
5. Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο
σημείο 4 του Παραρτήματος αυτού, καθορισμό του οργάνου που είναι
αρμόδιο για την εφαρμογή τους και εκτίμηση της συμβολής τους στην
επίτευξη των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης·
6. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων
σύμφωνα με την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”·
7. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου απαιτείται, για
τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη
διαχείριση των αποβλήτων.».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ
Τα κύρια στοιχεία των προτάσεων για την τροποποίηση της νομοθεσίας βάσει του πακέτου κυκλικής
οικονομίας σχετικά με τα απόβλητα είναι τα ακόλουθα:


Εναρμόνιση των ορισμών για τα απόβλητα



Αύξηση του στόχου για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
αστικών αποβλήτων στο 65 % έως το 2035



Από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση,
ιδίως όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα, δεν γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής με
εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για
το περιβάλλον



Αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
απορριμμάτων συσκευασίας στο 65% έως το 2025 και των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης ανά
υλικό συσκευασίας στο:
− 75% για χαρτί και χαρτόνι
− 70% στα σιδηρούχα μέταλλα
− 50% στο αλουμίνιο
− 70% στο γυαλί
− 55% στο πλαστικό
− 25% στο ξύλο



Αύξηση των στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των
απορριμμάτων συσκευασίας στο 70% έως το 2030 και των επιμέρους στόχων ανακύκλωσης ανά
υλικό συσκευασίας στο:
− 85% για χαρτί και χαρτόνι
− 80% στα σιδηρούχα μέταλλα
− 60% στο αλουμίνιο
− 75% στο γυαλί
− 55% στο πλαστικό
− 30% στο ξύλο
Συνυπολογισμός στον στόχο ανακύκλωσης των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς
πώληση (πρωτογενείς) που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και των ξύλινων
συσκευασίες που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση.

−



Σταδιακός περιορισμός της υγειονομικής ταφής των αστικών αποβλήτων στο 10 % έως το 2035



Ενίσχυση των υποχρεώσεων χωριστής συλλογής και επέκταση τους στα επικίνδυνα οικιακά
απόβλητα (από το 2025), στα οργανικά απόβλητα (από το τέλος του 2023) και στα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (από το 2025)



Μεγαλύτερη εναρμόνιση και απλούστευση του νομικού πλαισίου για τα υποπροϊόντα και τον
αποχαρακτηρισμό αποβλήτων



Νέα μέτρα για την προώθηση της πρόληψης, ειδικά για την αντιμετώπιση των απορριμμάτων
τροφίμων και των θαλάσσιων απορριμμάτων, και της επαναχρησιμοποίησης



Καθιέρωση ελάχιστων συνθηκών λειτουργίας για τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών



Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης
με τους στόχους ανακύκλωσης



Απλούστευση και εκσυγχρονισμός των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων



Πρόνοιες για υπολογισμό στοιχείων και μορφότυπο υποβολής τους βάσει κατ’ εξουσιοδότηση
αποφάσεων και εκτελεστικών πράξεων της ΕΕ.

Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016: Βασικές
Tροποποιήσεις
1. Άρθρο 2: Εισαγωγή νέων ορισμών για έννοιες όπως τα απόβλητα τροφίμων, τα ΑΕΚΚ, τα
δημοτικά απόβλητα και το πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και τροποποίηση
των ορισμών για τη διαχείριση των αποβλήτων και τα οργανικά απόβλητα για σκοπούς ενιαίας
εναρμόνισης και εφαρμογής σε όλη της επικράτεια της ΕΕ.
2. Άρθρο 3: Αντικατάσταση του σκοπού του Νόμου (Άρθρο 3) ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία
της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
3. Νέο άρθρο 5Α: Εισαγωγή δυνατότητας εκχώρησης εξουσιών για έλεγχο της εφαρμογής του
Νόμου σε άλλα Τμήματα/Υπουργεία, πρόσωπα/οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Άρθρο 7: Εισαγωγή αναλυτικότερων κριτηρίων και διαδικασιών για τον αποχαρακτηρισμό των
αποβλήτων.
5. Άρθρο 9: Εισαγωγή αναφοράς στη δυνατότητα χρήσης οικονομικών και άλλων μέτρων, με σκοπό
την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.
6. Άρθρο 11: Ενδυνάμωση των προνοιών που αφορούν τα μέτρα που υιοθετούνται για ενθάρρυνση
του σχεδιασμού προϊόντων με τρόπο ώστε να μειώνεται η παραγωγή αποβλήτων και να
ενισχύονται οι δυνατότητες ανάκτησης και διάθεσης βάσει της ιεράρχησης των αποβλήτων.
7. Νέο άρθρο 11Α: Εισαγωγή νέου άρθρου για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων που
πρέπει να πληρούν τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Συγκεκριμένα,
εισάγονται πρόνοιες για:
(α) Την έκδοση Διατάγματος για
 Ρύθμιση της λειτουργίας των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών και
καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης άδειας λειτουργίας των προγραμμάτων
 Καθορισμό των ρόλων και υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων
 Καθορισμό των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων,
 Καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων
 Διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των παραγωγών προϊόντων,
 Θέσπιση του πλαισίου παρακολούθησης και επιβολής, και
 Καθορισμό των απαιτήσεων καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών, ενημέρωσης και
υποβολής εκθέσεων
(β) Καθορισμό ελάχιστων υποχρεώσεων μέσω της άδειας λειτουργίας των προγραμμάτων
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, όπως:







Κάλυψη προγράμματος (γεωγραφική και σε επίπεδο προιόντων και υλικών)
Διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής
Διάθεση αναγκαίων οικονομικών και οργανωτικών μέσων
Εφαρμογή επαρκούς μηχανισμού αυτοελέγχου
Διάθεση επαρκών πληροφοριών στο κοινό, περιλαμβανομένων των μελών, των
εισφορών που καταβάλλουν οι παραγωγοί και τις διαδικασίες επιλογής των φορέων
διαχείρισης αποβλήτων.

(γ) Διασφάλιση μέσω της άδειας λειτουργίας ότι οι εισφορές
 Καλύπτουν τα κόστη των εργασιών χωριστής συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας,
παροχής πληροφόρησης, συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων (με εξαίρεση
τα συστήματα που αφορούν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
 Ρυθμίζονται για επιμέρους προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη θέματα όπως η
ανθεκτικότητα, η επισκευασιμότητα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης και η παρουσία επικίνδυνων ουσιών και
 Δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης των
αποβλήτων.
(δ) Τη δυνατότητα απόκλισης από τον επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης κάλυψης κόστους
που αναφέρεται πιο πάνω.
8. Νέο άρθρο 11Β: Εισαγωγή νέου άρθρου με το οποίο καθορίζονται αναλυτικά τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τα οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που θεσπίζεται δυνάμει
του άρθρου 36.
9. Άρθρο 12: Αντικατάσταση του άρθρου 12 που αφορά την ανάκτηση αποβλήτων, εισάγοντας
υποχρεώσεις για τη χωριστή συλλογή για σκοπούς διευκόλυνσης και βελτίωσης της ανάκτησης.
10. Άρθρο 13: Εισαγωγή επιπρόσθετων υποχρεώσεων όσον αφορά την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων:
(α) Ενίσχυσης των μέτρων που λαμβάνονται γα προώθηση των δραστηριοτήτων
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωση, ειδικά μέσω της ενθάρρυνσης των δικτύων
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
(β) Καθιέρωση χωριστής συλλογής για προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας με
απάλειψη της αναφοράς στην ανάγκη αυτή να είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά
εφικτή και υποχρεωτική καθιέρωση χωριστής συλλογής, εκτός από το χαρτί, τα μέταλλα, τα
πλαστικά και το γυαλί, από τον Ιανουάριο του 2025 και για τα κλωστοϋφαντουργικά
προϊόντα.
(γ) Νέα πρόνοια για λήψη μέτρων για προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης με στόχο τον
ασφαλή χειρισμό των επικίνδυνων ουσιών και διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης, όπως και για καθιέρωση συστημάτων διαλογής ΑΕΚΚ τουλάχιστον για το ξύλο,
τα ανόργανα υλικά, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και το γύψο.

(δ) Καθορισμός νέων στόχων για 55% προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
μέχρι το 2025, 60% μέχρι το 2030 και 65% μέχρι το 2035 και καθορισμός διαδικασίας
εξασφάλισης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη.
11. Νέο άρθρο 13Α: Προσθήκη νέου άρθρου, με το οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τον
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων.
12. Άρθρο 20: Εισαγωγή υποχρέωσης για καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα επικίνδυνα
κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά από τον Ιανουάριο του 2025.
13. Άρθρο 22: Υποχρέωση καθιέρωσης χωριστής συλλογής των οργανικών αποβλήτων από το
Δεκέμβριο του 2023 και λήψης μέτρων για ενθάρρυνση της ανακύκλωσης, της οικιακής
κομποστοποίησης και της χρήσης υλικών παραγόμενων από οργανικά απόβλητα.
14. Νέο Άρθρο 22Α: Διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων υδράργυρου και τις υποχρεώσεις
οικονομικών φορέων και προσώπων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων υδράργυρου
να πληρούν τις υποχρεώσεις του Κανονισμού 2017/852/ΕΚ για τον υδράργυρο.
15. Άρθρα 24 και 25: Αντικατάσταση των άρθρων 24 και 25 που αφορούν την άδεια διαχείρισης
αποβλήτων με στόχο τον αναλυτικό καθορισμό της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης των
αιτήσεων που υποβάλλονται και έκδοσης των αδειών διαχείρισης (π.χ. δικαίωμα υποβολής,
χρονική ισχύς άδειας, διαβουλεύσεις με εμπλεκομένους, παροχή πληροφόρησης μέσω
διαδικτύου κλπ.).
16. Άρθρο 26: Τροποποίηση του άρθρου 26 ώστε η πρόνοια για την κατάθεση εγγύησης να καλύπτει
και περιπτώσεις μη ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και να εισαχθεί πρόνοια για
είσπραξη του ποσού της εγγύησης σε περιπτώσεις λήψης μέτρων από την αρμόδια αρχή για
αντιμετώπιση ρύπανσης που προκλήθηκε.
17. Άρθρο 32: Τροποποίηση του άρθρου 32 που αφορά το μητρώο αποβλήτων, ώστε να
καθοριστούν αναλυτικότερα τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από πρόσωπα που κατέχουν
άδεια διαχείρισης αποβλήτων και πρόσωπα που παράγουν, συλλέγουν ή μεταφέρουν
επικίνδυνα απόβλητα ή ενεργούν ως έμποροι ή μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς και
υποχρέωση για τη δημιουργία μητρώων ή συντονισμένων μητρώων για την καταγραφή
πληροφοριών.
18. Άρθρο 35: Τροποποίηση των μέτρων που πρέπει να περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων που εκπονούνται.
19. Άρθρο 36: Τροποποίηση του άρθρου 36 που αφορά τα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας
αποβλήτων που εκπονούνται, με την εισαγωγή πρόνοιας ώστε αυτά να περιλαμβάνουν τα μέτρα
που καθορίζονται στο νέο άρθρο 11Β και στο Παράρτημα VI, όπως και περιγραφή της συμβολής
των οικονομικών μέσων και μέτρων παροχής κινήτρων που εφαρμόζονται, όπως αυτά
απαριθμούνται στο νέο Παράρτημα VII. Εισάγεται επίσης πρόνοια για την εκπόνηση
προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων.
20. Άρθρο 43: Τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της ΣΕΔΑ με την αφαίρεση της έκδοσης αδειών
διαχείρισης αποβλήτων.

21. Νέο Άρθρο 46Α: Προσθήκη διατάξεων για τη δυνατότητα λήψης άμεσων μέτρων περιορισμού
της ρύπανσης που διαπιστώνεται κατόπιν επιθεώρησης.
22. Άρθρα 49 και 50: Διεύρυνση του πεδίου των αδικημάτων και ποινικών ή εξώδικων ρυθμίσεων
ώστε να καλύπτουν και παραβάσεις σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας από δραστηριότητες που καλύπτονται από το Νόμο
23. Νέο Άρθρο 51Α: Προσθήκη νέου άρθρου που προβλέπει τη δημοσίευση αποφάσεων επιβολής
διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων.
24. Άρθρο 54: Προσθήκη δυνατότητα έκδοσης Διατάγματος για τον καθορισμό ηλεκτρονικών μέσων
για την υποβολή πληροφοριών.
25. Άρθρο 56: Καθορισμός υποχρεώσεων υποβολής δεδομένων στην ΕΕ.
26. Νέα Παραρτήματα: Προσθήκη νέου Παραρτήματος VII που περιλαμβάνει παραδείγματα
οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των
αποβλήτων και νέου Παραρτήματος VIII για το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται
στην ΕΕ σε περίπτωση αιτήματος για παράταση τη εκπλήρωσης των στόχων.
Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους
του 2002 έως 2017: Βασικές Τροποποιήσεις
1. Άρθρο 2: Τροποποίηση υφιστάμενων ορισμών, προσθήκη νέων ορισμών και διαγραφή όρων. Οι
τροποποιήσεις γίνονται για ευθυγράμμιση με τους ορισμούς του περί Αποβλήτων Νόμου για τα
απόβλητα, για ενιαία εναρμόνιση και εφαρμογή σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.
2. Άρθρο 4: Τροποποίηση του σκοπού του Νόμου ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία της
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασίας στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
3. Άρθρο 5, εδάφιο 2:
 Διεύρυνση προγραμμάτων διαχείρισης των συσκευασιών ώστε τα προγράμματα πρόληψης
και τα μέτρα που λαμβάνονται να αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων
 Παροχή κίνητρων μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στα
επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα που θα λαμβάνονται για την πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων συσκευασίας
 Συμμετοχή επιπλέον φορέων όπως οργανώσεις καταναλωτών και περιβαλλοντικών
οργανώσεων, σε παρεμφερείς δράσεις που σχεδιάζονται για την πρόληψη.
 Χρήση οικονομικών μέτρων και άλλων μέτρων για τα προγράμματα πρόληψης με σκοπό την
επίτευξη παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.
4. Άρθρο 5, εδάφιο 4: Εισαγωγή νέας πρόνοιας για την ενθάρρυνση της αύξησης του ποσοστού
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και των συστημάτων
επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών με λήψη νέων μέτρων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν θέσπιση
προγραμμάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, θέσπιση ποσοτικών στόχων,
συνυπολογισμός επαναχρησιμοποίησης για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και

διαφοροποίηση χρηματοδοτικών συνεισφορών
συστημάτων ευθύνης παραγωγού.

για τις επαναχρησιμοποιήσιμες μέσω των

5. Άρθρο 6: Καθορισμός νέων υψηλότερων ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης και διαδικασίας
εξασφάλισης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη.
6. Νέο Άρθρο 6Β: Καθορισμός κανόνων για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων. Οι
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση (πρωτογενείς) που διατίθενται στην αγορά
για πρώτη φορά και οι ξύλινες συσκευασίες που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση
συνυπολογίζονται στον στόχο ανακύκλωσης.
7. Άρθρο 11: Τροποποίηση υποχρεωτικής ειδικής σήμανσης που δηλώνει ότι η συσκευασία
υπόκειται σε σύστημα διαχείρισης σε εθελοντική.
8. Άρθρο 13: Διορθώσεις στις πρόνοιες που προβλέπονται για τα συστήματα επιστροφής, συλλογής
και ανάκτησης καθώς και καθορισμός καθιέρωσης προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού για όλες τις συσκευασίες μέχρι τις 31/12/2024. Λήψη μέτρων για την προώθηση
ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας αποβλήτων συσκευασίας βάση προτύπων.
9. Άρθρο 14: Αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής
καταχωρούνται στοιχεία από οικονομικούς φορείς.

(βάσεις δεδομένων) στα οποία

10. Άρθρο 15: Απλοποίηση τρόπου υποβολής απαιτούμενων στοιχείων από τους οικονομικούς
φορείς.
11. Άρθρο 20: Αντικατάσταση του άρθρου 20 για την υποβολή ποσοτικών στοιχείων για την
ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας και των στοιχείων που αφορούν τις
επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες.
12. Παράρτημα ΙΙΙ: Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ για τις βασικές απαιτήσεις που αφορούν τον
σχεδιασμό, κατασκευή και διάθεση των συσκευασιών σύμφωνα με την ιεράρχηση των
αποβλήτων καθώς και την προσθήκη προνοιών για τις ανακτήσιμες συσκευασίες υπό μορφή
λιπασματοποίησης και τις βιοαποδομήσιμες.
13. Παράρτημα V: Αντικατάσταση Παραρτήματος V με νέους πίνακες για την υποβολή στοιχείων από
τους οικονομικούς φορείς.
Προσχέδιο Νόμου που Τροποποιεί τους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)
Κανονισμούς του 2003 έως 2019: Βασικές Τροποποιήσεις
1. Κανονισμός 2: Αντικατάσταση όρων και εισαγωγή νέων ορισμών. Οι τροποποιήσεις γίνονται για
ευθυγράμμιση με τους ορισμούς του περί Αποβλήτων Νόμου για τα απόβλητα, για σκοπούς
ενιαίας εναρμόνισης και εφαρμογής σε όλη της επικράτεια της ΕΕ.
2. Κανονισμός 3: Αντικατάσταση του σκοπού του Νόμου ώστε να δίνεται έμφαση στη σημασία της
ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων στη μετάβαση στην κυκλική οικονομία. Επικέντρωση

στη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και τήρηση αυστηρών
λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων για τους χώρους υγειονομικής ταφής για την πρόληψη
και μείωση αρνητικών συνεπειών για το τοπικό περιβάλλον.
3. Κανονισμός 4: Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών της διαχείρισης των
αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες όταν αυτά εμπίπτουν σε πεδίο εφαρμογής
άλλων οδηγιών.
4. Κανονισμός 5: Διασφάλιση μείωσης ποσότητας δημοτικών αποβλήτων που καταλήγουν σε
χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% ή λιγότερο της συνολικής ποσότητας δημοτικών
αποβλήτων που παράγονται έως το 2035. και καθορισμός διαδικασίας εξασφάλισης παράτασης
της προθεσμίας επίτευξης των στόχων έως και 5 έτη, σύμφωνα με προϋποθέσεις και υποβολή
σχεδίου εφαρμογής.
5. Νέος Κανονισμός 5Α: Προσθήκη νέου Κανονισμού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τον
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων.
6. Κανονισμός 6: Διασφάλιση ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τα αποδεκτά απόβλητα σε χώρο
υγειονομικής ταφής, δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του περί Αποβλήτων
Νόμου σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων και των στόχων για την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
7. Κανονισμός 9: Προσθήκη γενικής πρόνοιας στις κατηγορίες αποβλήτων μη αποδεκτών σε χώρο
υγειονομικής ταφής, των απόβλητων που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, με εξαίρεση τα απόβλητα που προκύπτουν από
μεταγενέστερη επεξεργασία χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων από τα οποία η υγειονομική
ταφή παράγει καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον. Επιπλέον υπάρχει προσθήκη
συγκεκριμένης πρόνοιας για εξασφάλιση ότι από το 2030 όλα τα απόβλητα που είναι κατάλληλα
για ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ιδίως όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα, δεν
γίνονται δεκτά σε χώρο υγειονομικής ταφής με εξαίρεση τα απόβλητα για τα οποία η
υγειονομική ταφή παράγει τα καλύτερα αποτελέσματα για το περιβάλλον.
8. Κανονισμός 16: Διαγραφή του Κανονισμού 16 που αφορούσε υποχρεώσεις για άλλους χώρους
υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
9. Κανονισμός 22: Αντικατάσταση Κανονισμού 22 για τον τρόπο υποβολής εκθέσεων προς ΕΕ και
την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
10. Νέος Κανονισμός 21Α: Προσθήκη νέου Κανονισμού 21Α για τη χρήση οικονομικών μέσων και
άλλων μέτρων παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων και την
προαγωγή της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.
11. Παράρτημα ΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ που αφορά κριτήρια και διαδικασίες
αποδοχής των αποβλήτων με τη διαγραφή της παραγράφου που αφορά τη δειγματοληψία
αποβλήτων.

12. Παράρτημα ΙΙΙ: Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ που αφορά τις διαδικασίες ελέγχου και
παρακολούθησης κατά τις φάσεις λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας με την διαγραφή μη
χρήσιμων πληροφοριών για τη συλλογή μετεωρολογικών στοιχείων.
13. Παράρτημα IV: Προσθήκη νέου Παραρτήματος IV που αφορά το σχέδιο εφαρμογής σε
περίπτωση παράτασης επίτευξης των στόχων.
Προσχέδια νομοσχεδίων που τροποποιούν τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς και τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες και
Συσσωρευτές) Κανονισμούς
Οι τροποποιήσεις αφορούν τον τρόπο υποβολής στοιχείων στην ΕΕ.

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο–

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε: L150, 14.6.2018, σ.
141.

«Οδηγία 2018/851/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ης Μάιου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας
2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα»

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε: L137, 24.5.2017, σ. 1.

«Κανονισμός (ΕK) αριθ. 2017/852» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο»

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε: L330, 10.12.2013, σ.
1.

« Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1257/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕK)
αριθ.1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβιβάζεται μαζί με τους περί
Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2016 (που στο εξής θα αναφέρονται ως
«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρόν νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 έως 2020.

Τροποποίηση του άρθρου
2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των όρων «διαχείριση αποβλήτων και
«οργανικά απόβλητα», και των ορισμών τους με τους ακόλουθους νέους
όρους και τους ορισμούς τους, αντίστοιχα:
«διαχείριση αποβλήτων» σημαίνει τη συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση
(συμπεριλαμβανομένης της διαλογής) και διάθεση αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της
μετέπειτα φροντίδας των χώρων διάθεσης, καθώς και των ενεργειών
στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες˙
«οργανικά απόβλητα» σημαίνει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων
και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από σπίτια,
γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών
εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα
από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων˙
(β) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«ανάκτηση υλικών» σημαίνει κάθε εργασία ανάκτησης, εκτός από την
ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται
να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή άλλα μέσα παραγωγής ενέργειας
και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση˙

«απόβλητα τροφίμων» σημαίνει όλα τα τρόφιμα, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία έχουν
καταστεί απόβλητα˙
«απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων» σημαίνει τα απόβλητα
που προέρχονται από κατασκευές και από κατεδαφίσεις˙
«δημοτικά απόβλητα» σημαίνει –
(α) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά
από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα,
πλαστικά, οργανικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας,
απορρίμματα συσκευασίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και
ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων,
και
(β) τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά
από άλλες πηγές, όταν είναι παρόμοια ως προς τη φύση και σύνθεση
με τα οικιακά απόβλητα:
Νοείται ότι στα δημοτικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα
παραγωγής, γεωργίας, δασοκομίας, αλιείας, σηπτικών δεξαμενών και
απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων, οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους ή απόβλητα από κατασκευές και
κατεδαφίσεις:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο ορισμός αυτός ισχύει με την επιφύλαξη του
καταμερισμού των ευθυνών για τη διαχείριση των αποβλήτων μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων˙
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και δύναται να περιλαμβάνει εκπρόσωπο του˙
«επίχωση» σημαίνει τη διαδικασία ανάκτησης κατά την οποία
χρησιμοποιούνται κατάλληλα μη επικίνδυνα απόβλητα για σκοπούς
αποκατάστασης σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή
για λόγους μηχανικής στην αρχιτεκτονική του τοπίου∙ τα απόβλητα
που χρησιμοποιούνται για επίχωση πρέπει να υποκαθιστούν μη
απόβλητα υλικά, να είναι κατάλληλα για τους προαναφερόμενους
σκοπούς και να περιορίζονται στην ποσότητα που είναι αυστηρά
αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών αυτών˙
Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 229 της 1.9.2009,
σελ. 1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 13ης Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση
ζωοτροφών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την
κατάργηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 80/511/ΕΟΚ
της Επιτροπής, 82/471 του Συμβουλίου, 83/228/ΕΚ του Συμβουλίου,
και της απόφασης 2004/217/ΕΚ της Επιτροπής˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 31 της 1.2.2002,
σελ. 1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 396 της
30.12.2006, σελ. 1.

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών
Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής
καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών
της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 33 της 4.2.2006,
σελ. 1

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Ιανουαρίου 2006, για τη σύσταση ευρωπαϊκού μητρώου
έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών
91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 137 της 24.5.2017,
σελ. 1

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2017/852» σημαίνει τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο»

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 330 της
10.12.2013, σελ. 1

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1257/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ)
αριθ.1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ης Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1013/2006 και της οδηγίας
2009/16/ΕΚ.
«μη επικίνδυνα απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα που δεν
καλύπτονται από τον ορισμό των επικίνδυνων αποβλήτων ανωτέρω˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 241 της 17.9.2015,
σελ. 1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535» σημαίνει την Οδηγία 2015/1535/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου
2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα
των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις
υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 164 της 25.6.2008,
σελ. 19.

«Οδηγία (ΕΚ) 2008/56» σημαίνει την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου
2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το
θαλάσσιο περιβάλλον˙

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 327 της
23.12.2000, σελ. 1.

«Οδηγία (ΕΚ) 2000/60» σημαίνει την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων˙

«Περιβαλλοντική Αρχή» σημαίνει το σημαίνει το Διευθυντή του
Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·
«πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» σημαίνει τη δέσμη
κανόνων που καθορίζονται προκείμενου να διασφαλίζεται ότι οι
παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ευθύνη ή οικονομική
και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου
ζωής ενός προϊόντος που καθίσταται απόβλητο˙
Τροποποίηση του άρθρου
3 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Ο παρόν Νόμος θεσπίζει μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, προλαμβάνοντας ή
μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, τις αρνητικές συνέπειες της
παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων και περιορίζοντας τον
συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την
αποδοτικότητας της, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για τη
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και για την εξασφάλιση της
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Τροποποίηση του άρθρου
4 του βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου
τροποποιείται με την διαγραφή της φράσης «άρθρου 24 (α)» αμέσως μετά
την φράση «με την επιφύλαξη των διατάξεων του» και την αντικατάσταση
της με την φράση «άρθρου 24»
(β) Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου (ε) αμέσως μετά την παράγραφο
(δ):
«(ε) ουσίες που προορίζονται για χρήση ως πρώτες ύλες ζωοτροφών,
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009 και δεν είναι ούτε περιέχουν ζωικά
παραπροϊόντα.»

Τροποποίηση του άρθρου
6 του βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εισαγωγικού μέρους του εδαφίου (1) με το
ακόλουθο νέο κείμενο:
«(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει
ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία
παραγωγής πρωταρχικός στόχος της οποία δεν είναι η παραγωγή της
εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά
απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:»
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(2) Μια ουσία ή ένα αντικείμενο θεωρείται υποπροϊόν αντί απόβλητο

εφόσον πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται σε εκτελεστικές πράξεις
που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 2 της οδηγίας
2008/98/ΕΚ.»
(γ) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου
νέου εδαφίου (3):
«(3) Όπου δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του άρθρου 5,
παράγραφος 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, η αρμόδια αρχή δύναται να
καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που
περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ειδικές ουσίες ή αντικείμενα και
κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με την Οδηγία
2015/1535/ΕΚ όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω Οδηγίας.»
Τροποποίηση του άρθρου
7 του βασικού νόμου.

6. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εισαγωγικού μέρους του εδαφίου (1), με
το ακόλουθο νέο κείμενο:
«Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι
απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία
ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:»
(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) Η ουσία ή το αντικείμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για
συγκεκριμένους σκοπούς˙»
(γ) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2).
(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3), με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(2):
«(2) Απόβλητα τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται σε
εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 6,
παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ θεωρούνται ως
αποχαρακτηρισθέντα.»
(ε) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(3):
«(3) Σε περίπτωση που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια δυνάμει του
άρθρου 6, παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ο Υπουργός μετά
από εισήγηση του Διευθυντή δύναται με γνωστοποίηση του να
καθορίζει αναλυτικά κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που
περιλαμβάνονται στο εδάφιο (1) για ορισμένα είδη αποβλήτων, τα
οποία λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της ουσίας
ή του αντικειμένου για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και
περιλαμβάνουν τα εξής:
(α) επιτρεπόμενο
ανάκτησης

υλικό

εισροής

αποβλήτων

στη

διαδικασία

(β) επιτρεπόμενες διεργασίες και τεχνικές επεξεργασίας
(γ) κριτήρια ποιότητας για τον αποχαρακτηρισμό αποβλήτων υλικών
που προκύπτουν από την εργασία ανάκτησης σύμφωνα με τις
εφαρμοστέες προδιαγραφές προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων
οριακών τιμών για τους ρύπους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
(δ) απαιτήσεις σύμφωνα με τις οποίες το σύστημα διαχείρισης πρέπει
να αποδεικνύει τη συμμόρφωση του προς τα κριτήρια
αποχαρακτηρισμού των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων του
ποιοτικού ελέγχου και της αυτοπαρακολούθησης, και διαπίστευση,
όπου είναι σκόπιμο και
(ε) απαίτηση για δήλωση συμμόρφωσης.
Ο Υπουργός κοινοποιεί τα κριτήρια αυτά στην Επιτροπή σύμφωνα με
την Οδηγία 2015/1535/ΕΚ όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω
Οδηγίας.»
(στ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5), με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(4):
«(4) Σε περίπτωση που δεν υφίστανται καθορισμένα κριτήρια
σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4), η αρμόδια αρχή δύναται να
αποφασίζει κατά περίπτωση ή να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να
επαληθεύσει ότι ορισμένα απόβλητα έχουν πάψει να αποτελούν
απόβλητα με βάση τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) (α) έως (δ) και,
όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται
στο εδάφιο (3) (α) έως (ε) και λαμβάνοντας υπόψη τις οριακές τιμές
ρυπαντών και κάθε άλλη πιθανή δυσμενή συνέπεια για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία και δημοσιεύει μέσω διαδικτύου
πληροφορίες σχετικά με τις κατά περίπτωση αποφάσεις και τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης.»
(ζ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου νέου
εδαφίου (5):
«(5) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:
(α) χρησιμοποιεί για πρώτη φορά υλικό το οποίο έχει παύσει να
αποτελεί απόβλητο και δεν έχει διατεθεί στην αγορά ή
(β) διαθέτει ένα υλικό στην αγορά για πρώτη φορά αφότου
αποχαρακτηρίστηκε από απόβλητο,
εξασφαλίζει ότι το υλικό πληροί τις σχετικές απαιτήσεις δυνάμει της
ισχύουσας νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες και τα προϊόντα:
Νοείται ότι, προκειμένου να ισχύει για το υλικό που έχει
αποχαρακτηριστεί από απόβλητο η νομοθεσία για τις χημικές ουσίες
και τα προϊόντα, πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις που καθορίζονται
στο εδάφιο (1) (α) έως (δ).»
(η) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5), του ακόλουθου νέου
εδαφίου (6):
«(6) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη

Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να θεσπίσει κάθε αναγκαίο
μέτρο που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»
Τροποποίηση του άρθρου
8 του βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση του
αυτή στην Επιτροπή μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.»
(β) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«Σε τέτοια περίπτωση, ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση του αυτή
στην Επιτροπή μαζί με όλα τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.»

Τροποποίηση του άρθρου
9 του βασικού νόμου.

8. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου (4):
«(4) Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα,
με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των
αποβλήτων, όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα VII ή άλλα
κατάλληλα μέσα και μέτρα.»

Τροποποίηση του άρθρου
11 του βασικού νόμου.

9. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου νέου
εδαφίου (2Α):
«(2Α) (α) Σε περίπτωση που τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού, ισχύουν οι γενικές ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται
στο άρθρο 11Α.
(β) Η αρμόδια αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του
Διευθυντή, δύναται να αποφασίζει ότι παραγωγοί προϊόντων που
αναλαμβάνουν οικονομικές ή οικονομικές και οργανωτικές
αρμοδιότητες για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός
προϊόντος που καθίσταται απόβλητο με δική τους πρωτοβουλία πρέπει
να εφαρμόζουν ορισμένες από ή όλες τις γενικές ελάχιστες απαιτήσεις
που ορίζονται στο άρθρο 11A.»
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει μέτρα με σκοπό
την ενθάρρυνση του σχεδιασμού των προϊόντων και των συστατικών
μερών των προϊόντων κατά τρόπο ώστε –
(α) να μειώνονται ο αντίκτυπος τους στο περιβάλλον και η παραγωγή
αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης
χρήσης των προϊόντων, και
(β) να εξασφαλίζεται ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων
που έχουν καταστεί απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα

άρθρα 9 και 10.»
(γ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4), με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ενθαρρύνουν, μεταξύ
άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων και
συστατικών μερών προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές
χρήσεις, περιέχουν ανακυκλωμένα υλικά, είναι ανθεκτικά από τεχνική
άποψη και εύκολα επισκευάσιμα και, αφού καταστούν απόβλητα,
κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για
ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της
ιεράρχησης των αποβλήτων:
Νοείται ότι, τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων
σε
ολόκληρη
τη
διάρκεια
του
κύκλου
ζωής
τους,
συμπεριλαμβανομένων της ιεράρχησης των αποβλήτων και, όπου έχει
εφαρμογή, της δυνατότητας πολλαπλής ανακύκλωσης.»
Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.
Γενικές ελάχιστες
απαιτήσεις όσον αφορά τα
προγράμματα διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού.

10. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 11, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Α:
«11Α. (1) Όταν θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 11,
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου θεσπίζονται στο πλαίσιο
άλλης νομοθεσίας, ο Υπουργός, αφού λάβει υπόψη τη γνωμοδότηση
της Περιβαλλοντικής Αρχής, η οποία συμβουλεύεται τη ΣΕΔΑ, με
Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
(α) ρυθμίζει τη λειτουργία των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης
των παραγωγών και, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και
(5) του παρόντος άρθρου, καθορίζει τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας
λειτουργίας των προγραμμάτων από τον Υπουργό˙
(β) καθορίζει με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων
των οικείων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών
προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά, των οργανώσεων που
εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εξ
ονόματος τους, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης
αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των φορέων
επαναχρησιμοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση
και των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας˙

32(I) του 2002
133(I) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006
58(Ι) του2012.
59(Ι) του 2012
125(Ι) του2012.
157(Ι) του 2003
5(Ι) του 2011.

(γ) σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, καθορίζει στόχους
διαχείρισης των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των
ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού όπως ορίζονται στον παρόν Νόμο καθώς και
τον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο, τον περί
Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμο, τους περί Στερεών
και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμούς και τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς και ορίζει άλλους
ποσοτικούς ή/και ποιοτικούς στόχους που θεωρούνται σχετικοί με το
πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙

Κ.Δ.Π 125/2009
Κ.Δ.Π. 79/2012
Κ.Δ.Π. 56/2016.
Κ.Δ.Π 73/2015.

(δ) μεριμνά για την καθιέρωση συστήματος υποβολής εκθέσεων για τη
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην
αγορά από τους παραγωγούς προϊόντων στο πλαίσιο της διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συλλογή
και την επεξεργασία των αποβλήτων που προκύπτουν από τα εν λόγω
προϊόντα, προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των
αποβλήτων, όπως επίσης και άλλα στοιχεία σχετικά με τους σκοπούς
της παραγράφου (β)˙
(ε) διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των παραγωγών προϊόντων,
ανεξάρτητα από την προέλευση ή το μέγεθος τους, χωρίς να
προκαλούν δυσανάλογη κανονιστική επιβάρυνση στους παραγωγούς,
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων μικρού και μεσαίου
μεγέθους που παράγουν μικρές ποσότητες προϊόντων˙
(στ)
θεσπίζει το πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής, καθώς
και την επιβολή ποινών για παραβιάσεις των διατάξεων των
Κανονισμών, με σκοπό να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί προϊόντων
και οι οργανώσεις που εκπληρώνουν υποχρεώσεις διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού εξ ονόματος τους εκπληρώνουν τις
υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των πωλήσεων εξ
αποστάσεως, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα
τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή των
προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού υποβάλλουν
αξιόπιστα στοιχεία˙ και
(ζ) καθορίζει τις απαιτήσεις καταχώρισης σε μητρώο παραγωγών,
ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που πρέπει να πληρούν τα
προγράμματα διευρυμένης ευθύνης και οι παραγωγοί, καθώς και τις
απαιτήσεις καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων που
πρέπει να πληροί ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο προκειμένου να
οριστεί εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπος της Δημοκρατία σύμφωνα
με το εδάφιο (7).
(2) Μέσω της άδειας λειτουργίας προγράμματος διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των
Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός
διασφαλίζει ότι κάθε παραγωγός προϊόντων ή οργανισμός που
εκπληρώνει υποχρεώσεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εκ
μέρους των παραγωγών προϊόντων:
(α) διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και
σε επίπεδο προϊόντων και υλικών χωρίς να περιορίζεται στους τομείς
όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι περισσότερο
επικερδείς˙
(β) προσφέρει κατάλληλη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής
αποβλήτων στους τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο (α)˙
(γ) διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα ή τα οικονομικά και

οργανωτικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του στο
πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού˙
(δ) εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται,
όπου είναι σκόπιμο, από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την
αξιολόγηση–
i. της οικονομικής του διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο εδάφιο (5) (α)
και (β), και
ii. της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται
σύμφωνα με το εδάφιο (1) (γ) του παρόντος άρθρου και με τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006˙
(ε) θέτει στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την
επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) (β) και, σε περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης
υποχρεώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, πληροφορίες
επίσης σχετικά με:
i. το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μέλη του,
ii. τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν παραγωγοί
προϊόντων ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που
διατίθεται στην αγορά, και
iii. τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
(3) Μέσω της άδειας λειτουργίας ενός προγράμματος διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των
Κανονισμών που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Υπουργός
διασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται από
τον παραγωγό του προϊόντος για τη συμμόρφωση του με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού:
(α) καλύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία κόστους για τα προϊόντα που ο
παραγωγός διαθέτει στην αγορά:
i. κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης
μεταφοράς
και
επεξεργασίας
των
αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την
επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων και
κόστος της επίτευξης των άλλων στόχων που αναφέρονται στο
εδάφιο (1)(β) του παρόντος άρθρου, λαμβανομένων υπόψη των
εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση, τις πωλήσεις δευτερογενών
πρώτων υλών από τα προϊόντα τους και από μη απαιτηθέντα τέλη
διάθεσης
ii. κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους
αποβλήτων σύμφωνα με το εδάφιο (2) και
iii. κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων
σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ).

157(Ι) του 2003
5(Ι) του 2011.
Κ.Δ.Π 125/2009

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα προγράμματα διευρυμένης
ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με τον περί
Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Νόμο, τους περί Στερεών
και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)
Κανονισμούς και τους περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού

Κ.Δ.Π. 79/2012
Κ.Δ.Π. 56/2016.

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς.

Κ.Δ.Π 73/2015.

(β) στην περίπτωση συλλογικής εκπλήρωσης υποχρεώσεων
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ρυθμίζονται, όπου αυτό είναι
δυνατόν, για επιμέρους προϊόντα ή ομάδες παρόμοιων προϊόντων,
ιδίως
λαμβανομένων
υπόψη
της
ανθεκτικότητας,
της
επισκευασιμότητας, της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και της
ανακυκλωσιμότητας καθώς και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών,
δια τούτου υιοθετώντας μια προσέγγιση κύκλου ζωής και σύμφωνα με
τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και,
εφόσον έχουν οριστεί, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο της
διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο κόστος για την παροχή υπηρεσιών
διαχείρισης αποβλήτων με τρόπο οικονομικά αποδοτικό:
Νοείται ότι, το κόστος αυτό επιμερίζεται με διαφάνεια μεταξύ των
ενδιαφερόμενων φορέων.
(4) Όπου αυτό δικαιολογείται από την ανάγκη να εξασφαλιστούν η
κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων και η οικονομική βιωσιμότητα
του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ο Υπουργός,
μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διευθυντή, ο οποίος
συμβουλεύεται την ΣΕΔΑ, δύναται να αποφασίσει απόκλιση από τον
επιμερισμό της οικονομικής ευθύνης που ορίζεται στο εδάφιο (3) (α),
υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού που έχουν συσταθεί για την επίτευξη στόχων διαχείρισης
των αποβλήτων και στόχων οριζόμενων δυνάμει νομοθετικών
πράξεων της Ένωσης, τουλάχιστον το 80 % του αναγκαίου κόστους
καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·
(β) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού που έχουν συσταθεί στις ή μετά τις 4 Ιουλίου 2018 για την
επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά
δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 80 % του αναγκαίου
κόστους καλύπτεται από τους παραγωγούς προϊόντων·
(γ) στην περίπτωση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού που έχουν συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 για την
επίτευξη στόχων διαχείρισης αποβλήτων οριζόμενων αποκλειστικά
δυνάμει εθνικής νομοθεσίας, τουλάχιστον το 50 % του αναγκαίου
κόστους βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων υπό την προϋπόθεση ότι
το υπόλοιπο βαρύνει τους παραγωγούς ή τους διανομείς που
δημιούργησαν αρχικά τα απόβλητα:
Νοείται ότι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρέκκλιση για να μειωθεί
το ποσοστό του κόστους που βαρύνει τους παραγωγούς προϊόντων στο
πλαίσιο προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγών που έχουν
συσταθεί πριν από τις 4 Ιουλίου 2018.
(5) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τους κατόχους των αποβλήτων στους

οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού που θεσπίζονται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 11
μέσω του διαδικτύου ή/και με δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε
εφημερίδες ή τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς ή μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή με άλλα πρόσφορα μέσα σχετικά με τα μέτρα
πρόληψης των αποβλήτων, τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα επιστροφής
και συλλογής αποβλήτων, και την πρόληψη της δημιουργίας
απορριμμάτων.
(6) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την παροχή κινήτρων στους
κατόχους αποβλήτων ώστε να ανταποκρίνονται στην ευθύνη τους να
μεταφέρουν τα απόβλητα τους σε συστήματα χωριστής συλλογής,
περιλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων.
(7) Οι παραγωγοί προϊόντων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαθέτουν προϊόντα στην
επικράτεια της Δημοκρατίας δύναται να ορίζουν νομικό πρόσωπο
εγκατεστημένο στη Δημοκρατία ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
για τους σκοπούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του παραγωγού που
απορρέουν από πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που
θεσπίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου (11).
(8) Η αρμόδια αρχή έχει την εποπτεία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
των οργανώσεων που εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγών εκ μέρους των παραγωγών
προϊόντων.
(9) Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που
θεσπίστηκαν πριν από τις 4 Ιουλίου 2018 οφείλουν να συμμορφωθούν
με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου το αργότερο μέχρι τις 5
Ιανουαρίου 2023.
(10)
Η παροχή πληροφοριών δυνάμει το παρόντος άρθρου δεν
θίγει το δικαίωμα προστασίας της εμπιστευτικότητας των εμπορικώς
ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με τη εθνική ή την ενωσιακή
νομοθεσία.»
Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.
Πρόληψη αποβλήτων.

11. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 11Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 11Β:
«11Β. (1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Τα εν λόγω μέτρα, κατ’
ελάχιστο:
(α) προωθούν και στηρίζουν μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και
κατανάλωσης
(β) ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χρήση
προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και
είναι ανθεκτικά (όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια ζωής τους
και την απουσία προγραμματισμένης απαρχαίωσης), επισκευάσιμα,
επαναχρησιμοποιήσιμα και αναβαθμίσιμα
(γ) στοχεύουν σε προϊόντα που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης

σημασίας προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε
απόβλητα
(δ) ενθαρρύνουν την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και τη
θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των δραστηριοτήτων
επισκευής και επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων ιδίως για τον
ηλεκτρικό
και
ηλεκτρονικό
εξοπλισμό,
τα
προϊόντα
κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα, καθώς και για τις συσκευασίες
και τα υλικά και προϊόντα δομικών κατασκευών
(ε) ενθαρρύνουν, ανάλογα με την περίπτωση και με την επιφύλαξη
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη διαθεσιμότητα
ανταλλακτικών, εγχειριδίων οδηγιών, τεχνικών πληροφοριών ή άλλων
εργαλείων, εξοπλισμού ή λογισμικού για την επισκευή και
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η
ποιότητα τους και η ασφάλεια στη χρήση τους
(στ)
μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων σε διαδικασίες που
συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, την εξόρυξη ορυκτών, τη
μεταποίηση, τις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις, λαμβάνοντας υπόψη
τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές
(ζ) μειώνουν τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή
παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο
και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες
εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά, ως συμβολή στην επίτευξη των
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για μείωση κατά
50% της κατά κεφαλήν παγκόσμιας σπατάλης τροφίμων σε επίπεδο
λιανικής πώλησης και καταναλωτή, και για μείωση των απωλειών
τροφίμων κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού μέχρι
το 2030
(η) ενθαρρύνουν τη δωρεά και την αναδιανομή τροφίμων για
ανθρώπινη κατανάλωση, με προτεραιότητα στη διατροφή του
ανθρώπου έναντι της χρήσης ως ζωοτροφών και στην εκ νέου
μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή
(θ) προωθούν τη μείωση της περιεκτικότητας των υλικών και των
προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες, με την επιφύλαξη εναρμονισμένων
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικών απαιτήσεων σχετικά με τα
εν λόγω υλικά και προϊόντα, και εξασφαλίζουν ότι από τις 5
Ιανουαρίου 2021 κάθε προμηθευτής αντικειμένου όπως ορίζεται στο
άρθρο 3 σημείο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 κοινοποιεί
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων πληροφορίες
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού·
(ι) μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων, και ιδίως αποβλήτων που δεν
ενδείκνυνται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή για
ανακύκλωση·
(ια)
προσδιορίζουν τα προϊόντα που αποτελούν τις βασικές
πηγές απορριμμάτων, κυρίως στο φυσικό και στο θαλάσσιο
περιβάλλον, και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τη
μείωση της δημιουργίας απορριμμάτων από τα προϊόντα αυτά·
Νοείται ότι, στην περίπτωση που τα μέτρα αφορούν περιορισμούς
στην αγορά η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι

αναλογικοί και δεν εισάγουν διακρίσεις·
(ιβ)
στοχεύουν στην ανάσχεση της δημιουργίας θαλάσσιων
απορριμμάτων, ως συνεισφορά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση της
θαλάσσιας ρύπανσης κάθε είδους· και
(ιγ)
αναπτύσσουν και υποστηρίζουν ενημερωτικές εκστρατείες
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας
αποβλήτων και της ρίψης απορριμμάτων.
(2) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των
μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό κατάλληλους ποιοτικούς και
ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την ποσότητα
δημιουργούμενων αποβλήτων.
(3) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των
μέτρων που λαμβάνει για την επαναχρησιμοποίηση με βάση την κοινή
μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται
δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την
έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.
(4) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των
μέτρων που λαμβάνει για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων
μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων με βάση τη
μεθοδολογία την οποία ορίζει η εκτελεστική πράξη που εκδίδεται
δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την
έγκριση της εν λόγω εκτελεστικής πράξης.»
Τροποποίηση του άρθρου
12 του βασικού νόμου.

12. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο
άρθρο 12:
«12. –(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο ώστε να
διασφαλίζει ότι τα απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή άλλες
εργασίες ανάκτησης σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.
(2) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) και
για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων εργασιών
ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται
με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.
(3) Η Περιβαλλοντική Αρχή, μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση
της ΣΕΔΑ, δύναται να επιτρέψει παρεκκλίσεις από το εδάφιο (2), υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούται τουλάχιστον ένας από τους
ακόλουθους όρους:
(α) η κοινή συγκέντρωση ορισμένων τύπων αποβλήτων δεν επηρεάζει
τη δυνατότητά τους να υποβάλλονται σε προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης
σύμφωνα με το άρθρο 9 και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται με τις

εργασίες αυτές είναι συγκρίσιμης ποιότητας με εκείνο που
επιτυγχάνεται με τη χωριστή συλλογή·
(β) η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα δυνατά
περιβαλλοντικά αποτελέσματα λαμβανομένων υπόψη των συνολικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της διαχείρισης των σχετικών ροών
αποβλήτων·
(γ) δεν είναι τεχνικά εφικτή η χωριστή συλλογή στο πλαίσιο των
ορθών πρακτικών συλλογής των αποβλήτων·
(δ) η χωριστή συλλογή θα είχε δυσανάλογο οικονομικό κόστος,
λαμβανομένων υπόψη του κόστους από τις επιπτώσεις της συλλογής
και επεξεργασίας ανάμικτων αποβλήτων στο περιβάλλον και στην
υγεία, των δυνατοτήτων για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων, των εσόδων από τις πωλήσεις
δευτερογενών πρώτων υλών, καθώς και από την εφαρμογή της αρχής
«ο ρυπαίνων πληρώνει» και της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού:
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή επανεξετάζει τακτικά τις παρεκκλίσεις
βάσει της παρούσας παραγράφου, λαμβάνοντας υπόψη τις ορθές
πρακτικές στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων και άλλες εξελίξεις
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων.
(4) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα
απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με το εδάφιο (1)
του άρθρου 13 και το άρθρο 22, δεν αποτεφρώνονται με εξαίρεση τα
απόβλητα που προκύπτουν από μεταγενέστερη επεξεργασία των
χωριστά συλλεγόμενων αποβλήτων για τα οποία η αποτέφρωση
παράγει τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα σύμφωνα
με το άρθρο 9.
(5) Εφόσον απαιτείται για σκοπούς εφαρμογής του εδαφίου (1) και
για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, η αρμόδια αρχή
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάκτησης,
για την απομάκρυνση των επικίνδυνων ουσιών, των προσμίξεων και
των στοιχείων επικίνδυνων αποβλήτων με σκοπό την επεξεργασία
τους σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10.
(6) Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην
Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
όσον αφορά τα δημοτικά απόβλητα και τα οργανικά απόβλητα, μεταξύ
άλλων σχετικά με την υλική και εδαφική κάλυψη της χωριστής
συλλογής και τυχόν παρεκκλίσεις δυνάμει του εδαφίου (3).»
Τροποποίηση του άρθρου
13 του βασικού νόμου.

13. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του τίτλου με το ακόλουθο νέο κείμενο:
«Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»
(β) Με την αντικατάσταση των εδαφίων (1), (2) και (3) με τα ακόλουθα
νέα εδάφια:
«(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για προώθηση

των δραστηριοτήτων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και την υποστήριξη δικτύων
προετοιμασίας
για
επαναχρησιμοποίηση
και
επισκευής,
διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει με την ορθή διαχείριση
αποβλήτων, την πρόσβαση τους σε απόβλητα προγραμμάτων ή
εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αλλά δεν προορίζονται για
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση από τα εν λόγω προγράμματα
ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων,
κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.
(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προώθηση
ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και, για το σκοπό αυτό, με την
επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12, καθιερώνει
χωριστή συλλογή αποβλήτων
(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου
12, η αρμόδια αρχή καθιερώνει χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το
χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η
Ιανουαρίου 2025, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.»
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (3Α) αμέσως μετά το
εδάφιο (3):
«(3Α) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την
προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης προκειμένου να καταστούν
δυνατά η απομάκρυνση και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων
ουσιών, όπως επίσης και προκειμένου να διευκολυνθούν η
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υψηλής ποιότητας με την
επιλεκτική αφαίρεση υλικών και για να εξασφαλιστεί η καθιέρωση
συστημάτων διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων
τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα,
πλακάκια και κεραμικά, πέτρα), τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και
ο γύψος.»
(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με υψηλό επίπεδο
αποδοτικότητας των πόρων, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των ακόλουθων
στόχων:
(α) έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο,
το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και, ενδεχομένως, από
άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με
τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ΄ ελάχιστον στο
50% ως προς το συνολικό βάρος˙
(β) έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η
ανακύκλωση και η ανάκτηση άλλων υλικών, περιλαμβανομένων των
εργασιών υγειονομικής ταφής όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την
υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων
κατασκευών και κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που

απαντούν στη φύση και τα οποία ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04
του καταλόγου αποβλήτων, πρέπει να αυξηθεί κατ΄ ελάχιστον στο
70% ως προς το συνολικό βάρος˙
(γ) έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε
ποσοστό 55% κατά βάρος˙
(δ) έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε
ποσοστό 60% κατά βάρος˙ και
(ε) έως το 2035, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.»
(ε) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(5) (α) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του
παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή δύναται να αναβάλει τις
προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στις
παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδάφιου (4) για έως και πέντε έτη,
στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σε προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση λιγότερο από το 20 % ή σε
υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60 % των δημοτικών
αποβλήτων που παρήχθησαν το 2013, σύμφωνα με τις απαντήσεις στο
κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και της Eurostat.
(β) Το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας
που ορίζεται στις παραγράφους (γ), (δ) και (ε) του εδαφίου (4), η
αρμόδια αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεσή
της να αναβάλει την προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής
σύμφωνα με το Παράρτημα VΙΙΙ.
(γ) Σε περίπτωση που, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του
σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο (β)
του παρόντος εδαφίου, η Επιτροπή ζητήσει από την αρμόδια αρχή να
επανεξετάσει το εν λόγω σχέδιο, αν θεωρεί ότι αυτό δεν
συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα
VIII, η αρμόδια αρχή υποβάλλει αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός
τριών μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
(δ) Σε περίπτωση αναβολής της επίτευξης των στόχων σύμφωνα με
την παράγραφο (α), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για
την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της
ανακύκλωσης των δημοτικών αποβλήτων:
i. τουλάχιστον σε ποσοστό 50 % έως το 2025, σε περίπτωση
αναβολής της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που
αναφέρεται στο εδάφιο (4) (γ)·
ii. τουλάχιστον σε ποσοστό 55 % έως το 2030, σε περίπτωση
παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που
αναφέρεται στο εδάφιο (4) (δ)·
iii. τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % έως το 2035, σε περίπτωση
παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη του στόχου που
αναφέρεται στο εδάφιο (4) (ε).»·

Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.
Κανόνες σχετικά με τον
υπολογισμό της επίτευξης
των στόχων.

14. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 13, του ακόλουθου νέου άρθρου 13Α:
«13Α. (1) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι
που ορίζονται στις παραγράφους (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στο
εδάφιο (5)(α) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή υπολογίζει το βάρος των
δημοτικών αποβλήτων που παρήχθησαν και προετοιμάστηκαν για
επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν σε ένα δεδομένο
ημερολογιακό έτος:
(α) το βάρος των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για
επαναχρησιμοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των προϊόντων ή των
συστατικών των προϊόντων που έχουν καταστεί αστικά απόβλητα και
υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού
και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση
χωρίς περαιτέρω διαλογή ή επεξεργασία˙
(β) το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται
υπολογίζεται ως το βάρος των αποβλήτων που, αφού υποβληθούν σε
όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες
προπαρασκευαστικές εργασίες για την απομάκρυνση των υλικών
αποβλήτων που δεν αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης
επανεπεξεργασίας και την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας
ανακύκλωσης, υποβάλλονται σε διεργασία ανακύκλωσης, όπου τα
υλικά μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά και ουσίες.
(2) (α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1)(γ), το βάρος των αστικών
αποβλήτων που ανακυκλώνονται μετράται κατά την εισροή τους στη
διεργασία ανακύκλωσης.
(β) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (2), η μέτρηση των
ανακυκλωμένων αστικών αποβλήτων μπορεί να γίνει στην εκροή της
διεργασίας διαλογής υπό την προϋπόθεση ότι:
i. αυτές οι εισροές αποβλήτων υποβάλλονται στη συνέχεια σε
ανακύκλωση
ii. το βάρος των υλικών ή των ουσιών που αφαιρούνται από
περαιτέρω διεργασίες που προηγούνται της εργασίας
ανακύκλωσης και, κατά συνέπεια δεν ανακυκλώνονται, δεν
περιλαμβάνεται στο βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως
ανακυκλωμένα.
(3) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα
ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των αστικών αποβλήτων ώστε
να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει των
εδαφίων (1)(γ) και (2) και, προκειμένου να εξασφαλίζονται η
αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με
τα ανακυκλωμένα απόβλητα, το σύστημα μπορεί να συνίσταται σε
ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (1Α)
του άρθρου 32, σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας
των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή ή σε μέσα ποσοστά
απωλειών των αποβλήτων που έχουν περάσει από διαλογή για τους
διάφορους τύπους αποβλήτων και τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης

των αποβλήτων, αντιστοίχως:
Νοείται ότι, τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε
περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο
τρόπο αξιόπιστα στοιχεία, και υπολογίζονται βάσει των κανόνων
υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 11α της
Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(4) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
ορίζονται στις παραγράφους (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στο
εδάφιο (5)(α) του άρθρου 13, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αστικών
αποβλήτων που υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί
να λογίζεται ως ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει
κομπόστα, χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα
ανακυκλωμένου περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή
ουσία:
Νοείται ότι, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται επί του εδάφους, δύναται
να υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αποφέρει όφελος για τη
γεωργία ή οικολογική βελτίωση:
Νοείται περαιτέρω ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα δημοτικά
οργανικά απόβλητα που υποβάλλονται σε αερόβια ή αναερόβια
επεξεργασία δύναται να υπολογιστούν ως ανακυκλωμένα μόνο αν,
σύμφωνα με το άρθρο 22, έχουν συλλεχθεί χωριστά ή έχουν
διαχωριστεί στην πηγή.
(5) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
ορίζονται στις παραγράφους (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στο
εδάφιο (5)(α) του άρθρου 13, η ποσότητα υλικών αποβλήτων που
έχουν αποχαρακτηριστεί από απόβλητα ως αποτέλεσμα
προπαρασκευαστικής εργασίας και πριν υποβληθούν σε
επανεπεξεργασία μπορούν να θεωρούνται ανακυκλωμένα εφόσον
προορίζονται για να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε
προϊόντα, υλικά ή ουσίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν είτε για
τον αρχικό είτε για άλλο σκοπό:
Νοείται ότι, τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο
παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση
σε χώρο υγειονομικής ταφής, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.
(6) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
ορίζονται στις παραγράφους (γ) έως (ε) του εδαφίου (4) και στο
εδάφιο (5)(α) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή μπορεί να λαμβάνει
υπόψη την ανακύκλωση των υλικών που έχουν διαχωριστεί μετά την
αποτέφρωση των δημοτικών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τα
ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένα κριτήρια ποιότητας τα
οποία καθορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει
της παραγράφου 9 του άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(7) Απόβλητα που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος της Ένωσης

με σκοπό την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση ή την επίχωση σε αυτό το άλλο κράτος μέλος,
συνυπολογίζεται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα
εδάφια (4) και (5) (α) του άρθρου 13 τηρουμένων των διατάξεων του
εδαφίου (8).
(8) Τα απόβλητα που εξάγονται για προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση συνυπολογίζονται για την
επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα εδάφια (4) και (5) (α) του
άρθρου 13 μόνον εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3)
και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο
εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων
συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω Κανονισμού και ότι η
επεξεργασία των αποβλήτων εκτός της Ένωσης έλαβε χώρα υπό
συνθήκες εν γένει ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.
(9) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα το οποίο δημοσιεύεται
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο να καθορίζει
περαιτέρω λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία υπολογισμού επίτευξης
των στόχων που ορίζονται στις παραγράφους (γ) έως (ε) του εδαφίου
(4) και στο εδάφιο (5)(α) του άρθρου 13.»
Τροποποίηση του
Άρθρου 15 του Νόμου.

15. Το άρθρο 15 του Νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της
ακόλουθης παραγράφου (7).
«(7) Τηρούμενων των διατάξεων της παραγράφου (1) κάθε κάτοχος
επικίνδυνων αποβλήτων και κάθε αρχικός παραγωγός επικίνδυνων
αποβλήτων οφείλει να εξασφαλίζει, μέσω διακανονισμού με δημόσιο
οργανισμό ή ιδιώτη που κατέχει άδεια διαχείρισης αποβλήτων
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου την ανάκτηση και τη διάθεση
των εν λόγω αποβλήτων.»

Τροποποίηση του άρθρου
18 του βασικού νόμου.

16. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση
του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Με την επιφύλαξη των άρθρων 49 έως 51, όταν επικίνδυνα
απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά τρόπο παράνομο κατά παράβαση του
παρόντος άρθρου, ο υπεύθυνος παραγωγός, συλλέκτης, μεταφορέας ή
διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων οφείλει να διασφαλίσει ότι
πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό και
αναγκαίο για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 10:
Νοείται ότι, όταν ο διαχωρισμός δεν είναι αναγκαίος σύμφωνα με την
πρώτη παράγραφο του παρόντος εδαφίου, ο υπεύθυνος παραγωγός,
συλλέκτης, μεταφορέας ή διαχειριστής επικίνδυνων αποβλήτων
διασφαλίζει ότι τα ανάμικτα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία
σε εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25
για την επεξεργασία τέτοιου μείγματος.»

Τροποποίηση του άρθρου
20 του βασικού νόμου.

17. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«20. –(1) Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, καθιερώνεται χωριστή

συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται
από τα νοικοκυριά, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα επικίνδυνα απόβλητα
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 και δεν
ρυπαίνουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων.
(2) Τα άρθρα 17, 18, 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα αναμειγμένα
απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά.
(3) Τα άρθρα 19 και 32 δεν εφαρμόζονται στα επιμέρους κλάσματα
επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από νοικοκυριά μέχρις ότου
γίνουν δεκτά για συλλογή, διάθεση ή ανάκτηση από οργανισμό ή
εταιρεία που έχει λάβει άδεια ή έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 24 και 25 ή του άρθρου 33, αντίστοιχα.»
Τροποποίηση του άρθρου
21 του βασικού νόμου.

18. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στον τίτλο της λέξης «ορυκτελαίων» στον
τίτλο με τη λέξη «ελαίων».
(β) Με την αντικατάσταση των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου
(1) με τις ακόλουθες παραγράφους:
«(α) τα απόβλητα έλαια συλλέγονται χωριστά, εκτός αν η χωριστή συλλογή
δεν είναι τεχνικά εφικτή λαμβανομένων υπόψη των ορθών πρακτικών
(β) στην επεξεργασία των αποβλήτων ελαίων δίνεται προτεραιότητα στην
αναγέννηση ή εναλλακτικά σε άλλες εργασίες ανακύκλωσης που
προσφέρουν ισοδύναμο ή καλύτερο αποτέλεσμα, από περιβαλλοντική
άποψη, από ότι η αναγέννηση, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10
(γ) τα απόβλητα έλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν
αναμιγνύονται, ούτε αναμιγνύονται απόβλητα έλαια με άλλα είδη
αποβλήτων ή άλλες ουσίες, αν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την
αναγέννηση τους ή άλλη εργασία ανακύκλωσης με ισοδύναμο ή
καλύτερο συνολικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα από ότι η
αναγέννηση.»
(γ) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της λέξης «ορυκτελαίων»
(πρώτη γραμμή) με τη λέξη «ελαίων».
(δ) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3)(α) της λέξης «ορυκτελαίων» με
τη λέξη «ελαίων».
(ε) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3)(β) της λέξης «ορυκτελαίων»
(τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «ελαίων».

Τροποποίηση του άρθρου
22 του βασικού νόμου.

19. Το άρθρο 22 αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο 22:
«22. –(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 12,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα οργανικά απόβλητα είτε
διαχωρίζονται και ανακυκλώνονται στην πηγή είτε συλλέγονται
χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων.
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει την κοινή με τα
οργανικά απόβλητα συλλογή αποβλήτων με παρόμοιες ιδιότητες
βιοαποδόμησης και κομποστοποίησης σύμφωνων με τα σχετικά

ευρωπαϊκά πρότυπα ή ενδεχόμενα ισοδύναμα εθνικά πρότυπα για τις
συσκευασίες που μπορούν να ανακτηθούν μέσω κομποστοποίησης και
βιοαποδόμησης.
(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με τα
άρθρα 9 και 10 προκειμένου:
(α) να ενθαρρύνει την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένων της
κομποστοποίησης και της χώνευσης, των οργανικών αποβλήτων κατά
τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
προστασίας και να οδηγεί σε εξερχόμενο υλικό που πληροί τα σχετικά
πρότυπα υψηλής ποιότητας
(β) να ενθαρρύνει την οικιακή κομποστοποίηση και
(γ) να προωθήσει τη χρήση υλικών παραγόμενων από οργανικά
απόβλητα.»
Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.
Απόβλητα Υδραργύρου.

20. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 22, του ακόλουθου νέου άρθρου 22Α:
«22Α. –(1) Η διαχείριση αποβλήτων υδραργύρου και αποβλήτων
ενώσεων υδραργύρου που προέρχονται από οποιεσδήποτε μεγάλες
πηγές που αναφέρονται στις παραγράφους α) μέχρι και δ) του Άρθρου
11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 2017/852 για τον υδράργυρο δεν θα
οδηγεί σε οποιαδήποτε ανάκτηση υδραργύρου. Πρόσωπο το οποίο
προβεί σε ανάκτηση υδραργύρου εμπίπτει στις πρόνοιες του Νόμου.
(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 19, για τα απόβλητα
υδραργύρου θα ισχύουν επιπρόσθετα τα όσα αναφέρονται στο άρθρο
13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/852 για τον υδράργυρο σχετικά
με την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου.
(3) Οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους βιομηχανικούς
κλάδους που αναφέρονται στο άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2017/852 για τον υδράργυρο θα αποστέλλουν κάθε έτος μέχρι και τις
31 Μαΐου στον Διευθυντή δεδομένα και πιστοποιητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 12 του εν λόγω κανονισμού.
(4) Πρόσωπα που αναλαμβάνουν την προσωρινή αποθήκευση, είτε τη
μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση, είτε αναλαμβάνουν τη
μόνιμη αποθήκευση αποβλήτων υδραργύρου που έχουν υποστεί
μετατροπή και κατά περίπτωση στερεοποίηση αποβλήτων υδραργύρου
οφείλουν να τηρούν μητρώα τα οποία θα ικανοποιούν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2017/852 για
τον υδράργυρο.»

Τροποποίηση του άρθρου
23 του βασικού νόμου.

21. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος
διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της
απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό
παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους

αποβλήτων.»
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 11Α, ανάλογα με
την περίπτωση, η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει ότι το κόστος
διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει εν μέρει ή πλήρως τον παραγωγό
του προϊόντος από το οποίο προέρχονται τα απόβλητα και ότι το
σχετικό κόστος μπορεί να επιβαρύνει και τους διανομείς του
προϊόντος και καθορίζει το βαθμό τέτοιας επιβάρυνσης.»
Τροποποίηση του
Άρθρου 24 του βασικού
νόμου.

22. Το Άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«24. –(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28, πρόσωπο
το οποίο διεξάγει τις εργασίες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι
και ΙΙ, πριν αρχίσει τις δραστηριότητές του, εξασφαλίζει άδεια
διαχείρισης αποβλήτων από τον Διευθυντή.
(2) (α) Η αίτηση υποβάλλεται στο Διευθυντή σε έντυπο που
καθορίζεται σε Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας με όλα τα απαιτούμενα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
του άρθρου 25, μαζί με τις πληροφορίες και τα τέλη που το Διάταγμα
δυνατό να προβλέπει.
(β) Πρόσωπο δύναται να υποβάλει αίτηση κατά τα διαλαμβανόμενα
στο εδάφιο 2(α) μόνο εάν –
i. Είναι φυσικό πρόσωπο, είναι πολίτης κράτους μέλους και διαμένει
σε κράτος μέλος,
ii. Είναι νομικό πρόσωπο, είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, και
σε περίπτωση εταιρείας έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία
ενός κράτους μέλους και έχει την καταστατική της έδρα, την
κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή της εντός της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τροποποίηση του άρθρου
25 του βασικού νόμου.

23. Το άρθρο 25 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«25. –(1) Για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 24
απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διευθυντή, η οποία πρέπει να
συνοδεύεται από (α) Πολεοδομική άδεια εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των
αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία
απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, τις θετικές απόψεις του
Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις
κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών και άδεια οικοδομής,
(β) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.
(γ) Βεβαίωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για τήρηση των
υποχρεώσεων του αιτητή όσον αφορά την πυρασφάλεια και
πυρόσβεση στην εγκατάσταση.
(δ) Τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται
σύμφωνα με την αξιολόγηση κινδύνων και υπεύθυνη δήλωση ότι θα

τηρούνται από τον αιτητή.
Νοείται ότι ελλιπείς αιτήσεις δύναται να επιστρέφονται στον αιτητή
χωρίς να εξεταστούν.
(2) Κατά την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή τροποποίηση ή
ανανέωση άδειας, ο Διευθυντής έχει υποχρέωση να ζητά γραπτές
απόψεις και θέσεις από με τα μέλη της ΣΕΔΑ καθώς και από την
Επαρχιακή Διοίκηση και την Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα
διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση. Ο Διευθυντής
δύναται να ζητά τις απόψεις και θέσεις, χωρίς αυτές να είναι
δεσμευτικές για την τελική του απόφαση, από οποιοδήποτε
Υπουργείο, Φορέα ή Οργανισμό»
(3) (α) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων χορηγείται από τον
Διευθυντή.
(β) Η άδεια διαχείρισης αποβλήτων περιλαμβάνει όρους, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και αφορούν τα ακόλουθα:
i. τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που μπορούν να
υποβληθούν σε επεξεργασία,
ii. τις τεχνικές και τυχόν άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με κάθε
τύπο επιτρεπόμενης εργασίας,
iii. τα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται,
iv. τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε είδος εργασίας,
v. τις εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου, εφόσον αυτό είναι
αναγκαίο, και
vi. τις διατάξεις σχετικά με το κλείσιμο και τη μέριμνα μετά από την
παύση λειτουργίας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο.
(γ) Αν η άδεια διαχείρισης αποβλήτων αφορά την αποτέφρωση ή
συναποτέφρωση με ανάκτηση ενέργειας, η άδεια περιλαμβάνει ως όρο
ότι η ανάκτηση ενέργειας πρέπει να πραγματοποιείται με υψηλό
επίπεδο ενεργειακής απόδοσης.
(4) Στην άδεια καθορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) χρόνια. Η άδεια διαχείρισης
αποβλήτων μπορεί να ανανεώνεται με την υποβολή σχετικής αίτησης
στον Διευθυντή, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη λήξη της σε τύπο
που ήθελε καθοριστεί από Διάταγμα του Υπουργού μαζί με τις
πληροφορίες, όρους και τα τέλη που το Διάταγμα δυνατό να
προβλέπει.
(5) Ο Διευθυντής μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση άδειας όταν η
προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας κρίνεται ανεπαρκής από την
άποψη της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο Διευθυντής αρνείται τη
χορήγηση άδειας όταν η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας
αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 10.
(6) Αν η άδεια αφορά τη χρήση αποβλήτων ως καυσίμου ή άλλου
μέτρου παραγωγής ενέργειας, ο Διευθυντής, προτού χορηγήσει την
άδεια, διαβουλεύεται με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και
Βιομηχανίας και τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών

Ασφαλίσεων.
(7) Πριν από τη χορήγηση άδειας και πριν από την έναρξη
λειτουργίας της εγκατάστασης, πραγματοποιείται επί τόπου έλεγχος
από τον Διευθυντή ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο,
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι όροι που θα
διατυπωθούν στην άδεια και εάν το προσωπικό είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένο.
(8) (α) Η χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων δεν απαλλάσσει
τον αιτούντα από την υποχρέωση λήψης άλλων αδειών ή εγκρίσεων
που απαιτούνται δυνάμει άλλης νομοθεσίας.
(β) Κατ΄ εξαίρεση του (α), ο Φορέας Εκμετάλλευσης μπορεί να
εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων
με βάση τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμο του 2002, νοουμένου
ότι η άδεια διαχείρισης αποβλήτων θα περιλαμβάνει τους πρόσθετους
όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρου 10 του περί
Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου του 2002 που έχουν εφαρμογή.
(9) (α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κάθε άδεια
που εκδίδεται δυνάμει άλλης νομοθεσίας, δύναται να συνδυαστεί με
την άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 24 ώστε
να αποτελεί ενιαία άδεια, νοουμένου ότι αποφεύγονται περιττές
επαναλήψεις των παρεχόμενων πληροφοριών και των εκτελούμενων
εργασιών από το φορέα εκμετάλλευσης ή τον Διευθυντή. Νοείται ότι
σε περίπτωση που σε άδεια που εκδόθηκε δυνάμει άλλης νομοθεσίας
έγινε πρόνοια διασφάλισης των διατάξεων του παρόντος νόμου με τη
συμπερίληψη σχετικών όρων, τότε η εν λόγω άδεια θεωρείται Ενιαία
και δεν απαιτείται η έκδοση ξεχωριστής άδειας διαχείρισης δυνάμει
του παρόντος νόμου.
(β) Εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις πρόνοιες του περί
Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμο Ν.184(Ι)/2013 και έχουν εξασφαλίσει
Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής
αδειας διαχείρισης αποβλήτων νοουμένου ότι στην Άδεια έχουν
συμπεριληφθεί οι όροι για τήρηση των διατάξεων του παρόντος
νόμου.
(10)
Μετά την παραλαβή της αίτησης, ο Διευθυντής, μεριμνά
ώστε να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
γνωστοποίηση στην οποία να αναφέρεται–
(α) Η ημερομηνία λήψης της αίτησης˙
(β) Ο χώρος στον οποίο η αίτηση είναι διαθέσιμη στο κοινό για
επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες˙
(γ) Ότι οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον
Διευθυντή απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή
το περιεχόμενο της αίτησης.
(11)
Ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει στο διαδικτυακό τόπο
του Τμήματος Περιβάλλοντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο,
κάθε απόφαση με την οποία χορηγείται ή ανανεώνεται ή τροποποιείται

ή αναστέλλεται άδεια τηρουμένου του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τη προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(12)
Για την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σε
μονάδες ανακύκλωσης πλοίων επιπρόσθετα με τα πιο πάνω θα πρέπει
να τηρούνται τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1257/2013 για την ανακύκλωση πλοίων
Τροποποίηση του άρθρου
26 του βασικού νόμου.

24. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδάφιου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1) Πριν την χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με
τις διατάξεις του Άρθρου 24, ο αιτητής άδειας διαχείρισης αποβλήτων
καταθέτει στο Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος εγγύηση ή
επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιμετώπιση
οποιοδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
δραστηριότητες του καθώς και για τις περιπτώσεις μη ορθολογικής
διαχείρισης αποβλήτων κατά παράβαση του άρθρου 10 του Νόμου» ·
(β) Με τη διαγραφή του εδαφίου (2).
(γ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) του ακόλουθου νέου
εδαφίου (4):
«(4) Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων, για παράβαση
των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών και/ή Διαταγμάτων ή σε περίπτωση λήψης
μέτρων από την ίδια την αρμόδια αρχή και/ή το διευθυντή για την
εξάλειψη ή μείωση της ρύπανσης ή κατάσχεση ή απομάκρυνση ή
διαχείριση οποιονδήποτε αποβλήτων ή εξοπλισμού ή αποκατάσταση
οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημιάς η αρμόδια αρχή και/ή ο
Διευθυντής δύναται να εισπράξει ποσό της εγγυητικής. Σε τέτοια
περίπτωση η Αρμόδια Αρχή και/ή ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει
την αποκατάσταση της αξίας της εγγυητικής και σε περίπτωση
άρνησης ή παράλειψης αποκατάστασης της αξίας της εντός 30 ημερών
από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης δύναται να αναστείλει την άδεια ή
να ανακαλέσει την εξαίρεση προσώπου από την υποχρέωση
εξασφάλισης άδειας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.»

Τροποποίηση του άρθρου
29 του βασικού νόμου.

25. Η παράγραφος (β) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την διαγραφή της φράσης «Υπουργό» αμέσως μετά την φράση
«παρακολουθεί ανελλιπώς τις δραστηριότητες της εγκατάστασης και να
ενημερώνει τον» και την αντικατάσταση της με την φράση «Διευθυντή» ·

Τροποποίηση του άρθρου
30 του βασικού νόμου.

26. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο εδάφιο:
«30. –(1) Για οποιαδήποτε αλλαγή στη φύση ή τη λειτουργία της
εγκατάστασης ή για οποιαδήποτε επέκταση των εργασιών της
εγκατάστασης, ο κάτοχος της άδειας διαχείρισης αποβλήτων οφείλει
να ενημερώσει προηγουμένως γραπτώς τον Διευθυντή. Σε τέτοια

περίπτωση ο Διευθυντής μπορεί να επιβάλει τροποποιήσεις των όρων
της άδειας εφόσον κρίνει ότι αυτές είναι αναγκαίες για σκοπούς
προστασίας του περιβάλλοντος.» ·
(β) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «αφού υποβάλει
αίτηση στην αρμόδια αρχή» με την φράση «αφού υποβάλει αίτηση στον
Διευθυντή».
Τροποποίηση του άρθρου
31 του βασικού νόμου.

27. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) της φράσης «Ο Υπουργός, μετά
από σχετική συμβουλευτική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Αποβλήτων» με τη φράση «Ο Διευθυντής».
(β) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) της φράσης «Ο Υπουργός» με
την φράση «Ο Διευθυντής».

Τροποποίηση του άρθρου
32 του βασικού νόμου.

28. Το άρθρο 32 τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1)(α) με το ακόλουθο νέο
εδάφιο:
«(1) (α) Κάθε πρόσωπο που αδειοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 24 και 25 ή εξαιρείται από την υποχρέωση εξασφάλισης
άδειας διαχείρισης αποβλήτων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 28,
κάθε παραγωγός επικίνδυνων αποβλήτων και τα πρόσωπα που
συλλέγουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σε επαγγελματική
βάση ή ενεργούν ως έμποροι ή/και μεσίτες επικίνδυνων αποβλήτων
υποχρεούνται όπως:
i. τηρούν χρονολογικό μητρώο αποβλήτων με τις ποσότητες, τη
φύση, την προέλευση των εν λόγω αποβλήτων, καθώς και την
ποσότητα των προϊόντων και των υλικών που απορρέουν από την
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση ή άλλες
εργασίες ανάκτησης και, όπου είναι σκόπιμο, τον προορισμό, τη
συχνότητα συλλογής, τον τρόπο μεταφοράς και τη μέθοδο
επεξεργασίας που προβλέπονται για τα απόβλητα
ii. διαθέτουν τις πληροφορίες της υποπαραγράφου (i) στην αρμόδια
αρχή κατά το μήνα Μάρτιο κάθε επόμενου έτους μέσω του
ηλεκτρονικού μητρώου ή των μητρώων που θα δημιουργηθούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1Α) καθώς και κάθε φορά που
ζητείται από την αρμόδια αρχή και
χορηγούν στην αρμόδια αρχή ή σε προηγούμενο κάτοχο των
επικίνδυνων αποβλήτων έγγραφα αποδεικτικά της εκτέλεσης των
εργασιών διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όταν αυτά τους
ζητούνται.»
(β) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α) αμέσως μετά το
εδάφιο (1):
«(1Α) (α) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί μητρώο ή συντονισμένα
μητρώα για την καταγραφή των πληροφοριών για τα επικίνδυνα
απόβλητα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)(α) και καλύπτουν

ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της Δημοκρατίας.
(β) Η αρμόδια αρχή χρησιμοποιεί τα στοιχεία για τα απόβλητα που
υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο
Ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει
δημιουργηθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006.
Η αρμόδια αρχή δύναται να δημιουργεί παρόμοια μητρώα για άλλες
κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι
στη νομοθεσία και εκείνες για τις οποίες επιβάλλονται υποχρεώσεις
υποβολής των πληροφοριών σύμφωνα με το εδάφιο (1)(α).»
(γ) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4) αμέσως μετά το
εδάφιο (3):
«(4) Στις περιπτώσεις που οποιοδήποτε πρόσωπο κάνει χρήση των
ηλεκτρονικών μέσων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και το άρθρο
54, τότε για σκοπούς του παρόντος Νόμου και οποιασδήποτε
πολιτικής ή ποινικής διαδικασίας, ο κωδικός αριθμός ο οποίος
χορηγείται στο πρόσωπο αυτό, θεωρείται ότι υπέχει θέση της
χειρόγραφης υπογραφής του πρόσωπου που υποβάλλει τα έντυπα ή τις
πληροφορίες ή τις αιτήσεις ή τις ειδοποιήσεις.»»
Τροποποίηση του άρθρου
33 του βασικού νόμου.

29. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (3) της φράσης «και συνοδεύεται από
Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.» αμέσως μετά τη λέξη
«Δημοκρατίας».

Τροποποίηση του άρθρου
35 του βασικού νόμου.

30. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) των παραγράφων (β) και (γ) με
τις ακόλουθες νέες παραγράφους:
«(β) τις υφιστάμενες μεγάλες εγκαταστάσεις διάθεσης και ανάκτησης,
καθώς και τυχόν ρυθμίσεις για απόβλητα έλαια, επικίνδυνα απόβλητα,
απόβλητα που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών
κρίσιμης σημασίας, ή ροές αποβλήτων που ρυθμίζονται από ειδική
νομοθεσία,
(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για το κλείσιμο υφιστάμενων
εγκαταστάσεων αποβλήτων και πρόσθετες υποδομές εγκαταστάσεων
επεξεργασίας αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή μεριμνά για τη διεξαγωγή αξιολόγησης
των επενδύσεων και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, μεταξύ άλλων
για τοπικές αρχές, που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω
ανάγκες και η εν λόγω αξιολόγηση περιλαμβάνεται στα σχετικά
σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα έγγραφα στρατηγικής που
καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας.»
(β) Με την προσθήκη στο εδάφιο (3) των ακόλουθων νέων παραγράφων
(γα) και (γβ) αμέσως μετά την παράγραφο (γ):

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα

«(γα) πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα για την επίτευξη των στόχων
που καθορίζονται στους περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής
Ταφής) Κανονισμούς ή σε άλλα έγγραφα που καλύπτουν το σύνολο

Τρίτο (Ι):
11.7.2003
28.12.2007
14.3.2014.

της επικράτειας της Δημοκρατίας.
(γβ) αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων συλλογής
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων της υλικής και γεωγραφικής
κάλυψης της χωριστής συλλογής, και των μέτρων για τη βελτίωσης
της λειτουργίας της, ενδεχομένων παρεκκλίσεων που έχουν χορηγηθεί
δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 12 και της ανάγκης για νέα
προγράμματα συλλογής.»
(γ) Με τη διαγραφή στο τέλος της παραγράφου (δ) αυτού της λέξης
«και».
(δ) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της παραγράφου (ε) του
εδαφίου (3) με το σημείο και τη λέξη «, και» και την προσθήκη των
ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) και (ζ) αμέσως μετά την παράγραφο
(ε):
«(στ) μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη όλων των
μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των
τύπων απορριμμάτων,
(ζ) κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως
όσον αφορά την ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων και τη διαχείριση
τους και την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που διατίθενται ή
υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας.»
(ε) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

32(I) του 2002
133(I) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006
58(Ι) του2012.
59(Ι) του 2012
125(Ι) του2012.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.7.2003
28.12.2007
14.3.2014.

«(6) Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων συμμορφώνονται με τις
απαιτήσεις σχεδιασμού για τα απόβλητα όπως καθορίζονται δυνάμει
του άρθρου 5 του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόμου, τους στόχους που καθορίζονται στα εδάφια (4) και (5) του
άρθρου 13 του παρόντος νόμου και τις απαιτήσεις που ορίζονται τους
Κανονισμούς 5 και 6 των περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής
Ταφής) Κανονισμών και, για τους σκοπούς της πρόληψης της
παραγωγής απορριμμάτων, με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 της
οδηγίας 2008/56/ΕΚ και του άρθρου 11 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.»

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 164, της 25.6.2008,
σ. 19.
Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 327, της
22.12.2000, σ. 1.

(στ) Με την προσθήκη στο εδάφιο (9) της φράσης «σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ» μετά τη λέξη «αυτών»
(τελευταία γραμμή).
Τροποποίηση του άρθρου

31. Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

36 του βασικού νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(1):
«(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση που υποβάλλεται σε
αυτό από τον Υπουργό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη συμβουλευτική
γνωμοδότηση
της
Συμβουλευτικής
Επιτροπής
Διαχείρισης
Αποβλήτων, εγκρίνει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων, στα οποία περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα μέτρα
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που καθορίζονται στο εδάφιο (1)
του άρθρου 11Β, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9.»
(β) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) της
φράσης «προβλέπονται στο άρθρο 35» (πρώτη γραμμή) με τη φράση
«απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 35»
(γ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο
σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή στα εν λόγω άλλα προγράμματα, οι
στόχοι και τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
προσδιορίζονται σαφώς.»
(δ) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(3) Στα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, κατά
περίπτωση, περιγράφεται η συμβολή των μέσων και των μέτρων που
απαριθμούνται στο Παράρτημα VIΙ στην πρόληψη δημιουργίας
αποβλήτων και αξιολογείται η χρησιμότητα των παραδειγμάτων των
μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα VI ή άλλων ενδεδειγμένων
μέτρων και περιγράφονται επίσης τα υφιστάμενα μέτρα πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων και η συμβολή τους στην πρόληψη της
δημιουργίας αποβλήτων. Τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην
αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή
αποβλήτων.»
(ε) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(4) Ο Υπουργός θεσπίζει ειδικά προγράμματα πρόληψης της
δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που εγκρίνονται δυνάμει του
εδαφίου (1).»
(ζ) Με την προσθήκη στο εδάφιο (9) της φράσης «σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ» μετά τη λέξη «αυτών»
(τελευταία γραμμή).
Τροποποίηση του άρθρου
43 του βασικού νόμου.

33. Το άρθρο 43 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή του εδάφιου (6).
(β) Με την αντικατάσταση του εδάφιου (7) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(7) Η ΣΕΔΑ έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την αρμόδια αρχή
αναφορικά με –
(α) οποιοδήποτε θέμα που αφορά την έκδοση Κανονισμών,
διαταγμάτων ή γνωστοποιήσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου·
(β) την έγκριση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων διαχείρισης
αποβλήτων·
(γ) οποιαδήποτε μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για μείωση της
παραγωγής αποβλήτων και της ορθής διαχείρισης και διάθεσής τους,
περιλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων που
προβλέπονται στο άρθρο 35 και των προγραμμάτων πρόληψης
δημιουργίας αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 36».
Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.
Εξουσία άμεσης
παρέμβασης.

34. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το
άρθρο 46 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 46Α:
«46Α. –(1) Χωρίς επηρεασμό των υπολοίπων διατάξεων του παρόντος
Νόμου, όταν κατά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής θεωρεί ότι
πρόσωπο προκαλεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή
λειτουργεί χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση αυτής, ή παραβαίνει τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου ενημερώνει σχετικά τον
Αρχιεπιθεωρητή ο οποίος διατάσσει άμεσα μέτρα περιορισμού ή
παύσης της ρύπανσης ή μείωσης ή εξάλειψης του κινδύνου για το
περιβάλλον την δημόσια υγεία και της οχληρίας, περιλαμβανομένης
της άμεσης αναστολής της λειτουργίας και/ή της απομάκρυνσης και/ή
της διαχείρισης οποιονδήποτε ουσιών και/ή αποβλήτων και/ή
εξοπλισμού και/ή αντικειμένων με ή χωρίς την συνδρομή της
Αστυνομίας∙
Νοείται ότι, πρόσωπο που δε συμμορφώνεται με σχετική Διαταγή του
Αρχιεπιθεωρητή, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης,
υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα 500.000 Ευρώ ή και στις δύο
αυτές ποινές.
(2) δαπάνες της αρμόδιας αρχής και/ ή του Διευθυντή και/ ή του
Αρχιεπιθεωρητή που γίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύναται
να εισπράττονται από τον παραβάτη ως χρηματικές ποινές
οφειλόμενες στη Δημοκρατία.
(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή σε
περίπτωση μέτρων δυνάμει του εδαφίου (1) και ο Διευθυντής σε
τέτοια περίπτωση δύναται να αποφασίσει την άμεση αναστολή ή
ανάκληση ισχύος της καταχώρησης σε Αρχείο ή Μητρώο, και/ή την
άμεση αναστολή ή ανάκληση ισχύος της εκδοθείσας δυνάμει του
παρόντος νόμου άδειας.»

Τροποποίηση του άρθρου
49 του βασικού νόμου.

35. Το άρθρο 49 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του σημείου (i) της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο σημείο:
«(i) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη κατά παράβαση

των άρθρων (10), 15(1),(2), (3) και (6), 18, 19, 22Α, 24, 29, 30, 32(1)
και (2), 33(1), (3) και (7), 34(1) και 49 (1) (β)˙»
(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά το σημείο (vi) της παραγράφου (α)
του εδαφίου (1) των ακόλουθων νέων σημείων (vii) και (viii):
«(vii) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) 852/2017˙
(viii) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1257/2013.»
Τροποποίηση του άρθρου
50 του βασικού νόμου.

36. Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) Επιθεωρητής που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοδήποτε
πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα κατά
παράβαση των διατάξεων των άρθρων 10, 15, 18, 22 Α, 24, 29, 33, του
άρθρου 49 ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 54
ή των διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
27, του εδαφίου (1) του άρθρου 28, του εδαφίου (10) του άρθρου 33
και του εδαφίου (4) του άρθρου 54, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη
ρύθμιση του αδικήματος.»
(β) Το άρθρο 50 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
αμέσως μετά το εδάφιου (9) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (10):
«(10) Ο Αρχιεπιθεωρητής σε περίπτωση που περιέλθουν στην
αντίληψη του νέα στοιχεία που το δικαιολογούν, με αιτιολόγηση
δύναται να άρει, ή/και να τροποποιήσει την επιβολή εξώδικης
ρύθμισης από επιθεωρητή.»

Προσθήκη νέου άρθρου
στο βασικό νόμο.

37. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το
άρθρο 51 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 51Α:

Δημοσίευση αποφάσεων.

«51A. –(1)(α) Με την επιφύλαξη των λοιπών παραγράφων του
παρόντος εδαφίου, ο Διευθυντής δύναται να δημοσιεύει στο διαδίκτυο
ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, κάθε απόφαση με την οποία
επιβάλλεται διοικητική ή ποινική κύρωση ή άλλο μέτρο
περιλαμβανομένων εξώδικων ρυθμίσεων για παράβαση των διατάξεων
του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων
κανονισμών ή διαταγμάτων αμέσως μετά την κοινοποίηση της εν
λόγω απόφασης στο πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το
μέτρο∙ η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον πληροφορίες σχετικά
με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του
προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο.
(β) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει ότι η δημοσίευση της
ταυτότητας του νομικού προσώπου το οποίο αφορά η απόφαση ή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα φυσικού προσώπου είναι
δυσανάλογη, κατόπιν αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την
αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, η Αρμόδια
Αρχή -

Αναβάλλει τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι να παύσουν να
υφίστανται οι λόγοι της εν λόγω αναβολής∙ ή
ii. Δημοσιεύει την απόφαση σε ανώνυμη βάση σύμφωνα με το
κυπριακό δίκαιο, εφόσον η δημοσίευση εξασφαλίζει
αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα· ή
iii. Δεν δημοσιεύει την απόφαση, αν θεωρεί ότι η δημοσίευση
σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii) δεν
επαρκεί για να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα της δημοσίευσης
των εν λόγω αποφάσεων σχετικά με μέτρα που θεωρούνται
ήσσονος σημασίας.
i.

(β) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής αποφασίσει να δημοσιεύσει
απόφαση με ανώνυμο τρόπο κατά τα διαλαμβανόμενα στην
υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β), δύναται να αναβάλει τη
δημοσίευση των οικείων δεδομένων για εύλογο χρονικό διάστημα,
όταν προβλέπεται ότι οι λόγοι της ανώνυμης δημοσίευσης θα παύσουν
κατά την περίοδο αυτή.
(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής προβεί σε δημοσίευση κατά το
παρόν άρθρο, οφείλει να δημοσιεύσει και κάθε επακόλουθη
διαφοροποίηση των γεγονότων που δημοσιοποιήθηκαν με τη πρώτη
δημοσίευση, όπως την τυχόν ανάκληση της σχετικής κύρωσης ή
μέτρου από την αρμόδια αρχή, την τυχόν προσβολή της κύρωσης ή
μέτρου με προσφυγή ή έφεση ενώπιον αρμόδιου Δικαστηρίου και την
έκβαση τέτοιας προσφυγής ή έφεσης, περιλαμβανομένης της
ακύρωσης της κύρωσης ή μέτρου από το αρμόδιο Δικαστήριο.
(3) Ο Διευθυντής εξασφαλίζει ότι κάθε απόφαση που δημοσιεύεται,
κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, παραμένει στο διαδικτυακό
της τόπο για διάστημα μέχρι ενός έτους μετά τη δημοσίευσή της∙ τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω
δημοσίευση διατηρούνται στο διαδίκτυο για το χρονικό διάστημα που
απαιτείται, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(4) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένου του δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με
τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.»
Τροποποίηση του άρθρου
54 του βασικού Νόμου

38. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά του
εδάφιου (6) του άρθρου 54 αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (7):
«(7) Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διάταγμα που δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο να καθορίσει
ηλεκτρονικά μέσα για την υποβολή ή αποστολή ή παραλαβή
οποιονδήποτε εντύπων ή πληροφοριών ή αιτήσεων ή ειδοποιήσεων ή
την εκτέλεση οποιασδήποτε πληρωμής προβλέπεται στον παρόντα
Νόμο ή σε δυνάμει αυτού εκδομένους Κανονισμούς ή Διατάγματα.»

Τροποποίηση του άρθρου
56 του βασικού νόμου.

39. Το άρθρο 56 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:

«56. (1) (α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ηλεκτρονικά στην Επιτροπή
τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή των εδαφίων (4) και (5) του
άρθρου 13 για κάθε ημερολογιακό έτος.
(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά:
i. στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ˙ και
ii. εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδομένα αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες
ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που
θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται
δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
(γ) Για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων σχετικά με την
εφαρμογή του εδαφίου (4) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή
χρησιμοποιεί τον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική
απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2012, περί καθορισμού
ερωτηματολογίου για της εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την
εφαρμογή της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα απόβλητα.
(δ) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με το
εδάφιο (4)(β) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα
των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και
άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα των
αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή
ανακυκλώθηκαν:
Νοείται ότι, η αρμόδια αρχή αναφέρει την επανεπεξεργασία των
αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
εργασίες επίχωσης ως επίχωση.
(ε) Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με το
εδάφιο (5) του άρθρου 13, η αρμόδια αρχή αναφέρει την ποσότητα
των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση
χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.
(2) (α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα που
αφορούν την εφαρμογή των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 11Β σε
ετήσια βάση.
(β) Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά:
i. στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ˙ και
ii. εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδομένα αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες
ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που
θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται
δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ.
(3) (α) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα για τα
ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που
έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά για κάθε
ημερολογιακό έτος.
(β) Τα δεδομένα
υποβάλλονται:
i.

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο

(α)

στον μορφότυπο που καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ˙ και

ii. εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο
συνελέγησαν τα δεδομένα αρχής γενομένης από το πρώτο πλήρες
ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που
θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που εκδίδεται
δυνάμει της παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
(4) (α) Τα δεδομένα που υποβάλλονται από την αρμόδια αρχή
σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού
ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα
με τα εδάφια (4) και (8) του άρθρου 13Α, συμπεριλαμβανομένων
λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών,
όπου εφαρμόζεται.
(β) Τα πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α)
υποβάλλονται στον μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που
καθορίζεται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει της
παραγράφου 7 του άρθρου 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.»
Τροποποίηση του
Παραρτήματος Ι του
βασικού νόμου.

40. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση των εργασιών R3, R4 και R5 με τις ακόλουθες
εργασίες:
«R 3 Ανακύκλωση/ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν
χρησιμοποιούνται ως διαλύτες (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών
κομποστοποίησης και άλλων διεργασιών μετατροπής βιολογικού
χαρακτήρα) (**)
R 4 Ανακύκλωση/ανάκτηση μετάλλων και μεταλλικών ενώσεων (***)
R 5 Ανακύκλωση/ανάκτηση άλλων ανόργανων υλικών (****)
(β) Με την αντικατάσταση της υποσημείωσης (**) με την ακόλουθη
υποσημείωση:
«(**) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
αεριοποίηση και πυρόλυση με χρήση των ενώσεων ως χημικών
ουσιών και ανάκτηση οργανικών υλών υπό μορφή επίχωσης.»

(γ) Με την προσθήκη της ακόλουθης υποσημείωση (***):
«(***) Περιλαμβάνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.»
(δ) Με την αντικατάσταση της υποσημείωσης (***) με την ακόλουθη
υποσημείωση (****):
«(****) Περιλαμβάνονται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, η
ανακύκλωση ανόργανων υλικών κατασκευών, η ανάκτηση ανόργανων
υλών υπό μορφή επίχωσης και η εξυγίανση του εδάφους που οδηγεί σε
ανάκτηση εδάφους.».
(ε) Με την αντικατάσταση του αριθμού υποσημείωσης (****) με τον
αριθμό (*****) και του αριθμού (*****) με τον αριθμό (******).
Τροποποίηση των
Παραρτημάτων του
βασικού νόμου.
Παράρτημα VII.

41. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων
Παραρτήματος VII και VIII:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3(1)
1. Τέλη και περιορισμοί για την υγειονομική ταφή και αποτέφρωση των
αποβλήτων, που παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη και την
ανακύκλωση και διατηρούν την υγειονομική ταφή ως τη λιγότερο
προτιμώμενη επιλογή για τη διαχείριση των αποβλήτων.
2. Προγράμματα “πληρώνω όσο πετάω”, που χρεώνουν τους
παραγωγούς αποβλήτων με βάση την πραγματική ποσότητα των
παραγόμενων αποβλήτων και προσφέρουν κίνητρα για διαχωρισμό
στην πηγή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και για τη μείωση των
μεικτών αποβλήτων.
3. Φορολογικά κίνητρα για τη δωρεά προϊόντων, ιδίως τροφίμων.
4. Προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για διάφορους
τύπους αποβλήτων, και μέτρα για την αύξηση της
αποτελεσματικότητας, της οικονομικής αποδοτικότητας και της
διακυβέρνησής τους.
5. Προγράμματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής και άλλα μέτρα που
ενθαρρύνουν την αποτελεσματική συλλογή χρησιμοποιημένων
προϊόντων και υλικών.
6. Ορθός σχεδιασμός των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης
αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω των ταμείων της Ένωσης.
7. Βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την ενθάρρυνση της καλύτερης
διαχείρισης των αποβλήτων και τη χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων
και υλικών.

8. Σταδιακή κατάργηση επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την
ιεράρχηση των αποβλήτων.
9. Χρήση φορολογικών μέτρων ή άλλων μέσων για την προώθηση της
αποδοχής προϊόντων και υλικών που έχουν προετοιμαστεί για
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
10. Υποστήριξη της έρευνας και καινοτομίας σε προηγμένες τεχνολογίες
ανακύκλωσης και ανακατασκευής.
11. Χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επεξεργασίας αποβλήτων.
12. Οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, ιδίως
για την προώθηση της πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την
ευρύτερη χρήση προγραμμάτων χωριστής συλλογής, με παράλληλη
αποφυγή της υποστήριξης για υγειονομική ταφή και αποτέφρωση.
13. Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, ιδίως για τη χωριστή
συλλογή, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση των
απορριμμάτων, και ενσωμάτωση των θεμάτων αυτών στην
εκπαίδευση και την κατάρτιση.
14. Συστήματα συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ
όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση
των αποβλήτων.
15. Προώθηση διαρκούς διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ όλων των
συμφεροντούχων όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, και
ενθάρρυνση για τη σύναψη εθελοντικών συμφωνιών και την υποβολή
στοιχείων από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τα απόβλητα.
(1)

Τα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορούν να παρέχουν κίνητρα για την
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, που αποτελεί την κορυφαία
βαθμίδα της ιεράρχησης των αποβλήτων, και στο παράρτημα IV
παρατίθεται πλήρης κατάλογος πιο συγκεκριμένων παραδειγμάτων μέτρων
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο
11 παράγραφος 3 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των
προβλεπόμενων ποσοστών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και
άλλης επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και των ροών που τα
απαρτίζουν.
2. Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και

των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29.
Παράρτημα VIII.

3. Τους λόγους για τους οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να
μην είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται στο
άρθρο 11 παράγραφος 2 εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας,
και εκτίμηση της παράτασης που απαιτείται για την επίτευξη του εν
λόγω στόχου.
4. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις
παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 11, τα οποία έχουν εφαρμογή στο
κράτος μέλος κατά τη χρονική παράταση, συμπεριλαμβανομένων
κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή
κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων όπως
καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 και στο παράρτημα IVα.
5. Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται
στο σημείο 4, καθορισμό του οργάνου που είναι αρμόδιο για την
υλοποίησή τους, καθώς και εκτίμηση της συμβολής τους στην
επίτευξη των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης.
6. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων
σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
7. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου
απαιτείται, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης
των επιδόσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.»

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 54(2)(β) και (4)

Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε: L150,
14.6.2018, σ. 93.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016
120(Ι) του 2016.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό
από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) και το εδάφιο (4) του άρθρου 54 του
περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
13.3.2015
20.10.2017.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2020 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αποβλήτων
(Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς του 2015
έως 2017 (οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και
οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι
περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Κανονισμοί του 2015 έως 2019.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 21 των
βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 21 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως
ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (7) αυτού με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(7) (α) Ο Διευθυντής υποβάλλει στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την
εφαρμογή της παραγράφου (6) για κάθε ημερολογιακό έτος.
(β) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το
οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία και στο μορφότυπο που θεσπίζεται
από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 της
Οδηγίας 2012/19/ΕΕ.
(γ) Η πρώτη περίοδος υποβολής των στοιχείων αρχίζει το πρώτο πλήρες
ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της εκτελεστικής πράξης που
θεσπίζει το μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων που εκδίδεται
σύμφωνα με την παράγραφο 9 της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ και καλύπτει
τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω περίοδο αναφοράς.
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(δ) Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο
συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου»
Τροποποίηση των
βασικών
κανονισμών με την
προσθήκη νέου
Κανονισμού 21Α.

3. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον
Κανονισμό 21 του ακόλουθου νέου Κανονισμού 21Α:
«21Α. Προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στους παρόντες
Κανονισμούς, ο Υπουργός δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα
μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων,
όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του περί Αποβλήτων Νόμου
ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ ΤΟΥ 2017
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο–

Επίσημη Εφημερίδα της
Ε.Ε: L150, 14.6.2018, σ.
141.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 30ης Μάιου 2018 για τροποποίηση της οδηγίας
94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.
32(Ι) του 2002
133(Ι) του 2003
159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006
58(Ι) του 2012
59(Ι) του 2012
125(Ι) του 2012
162(Ι) του 2017
163(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και
Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόμους του 2002 έως του 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός Νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρόν Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών
Νόμοι του 2002 έως 2019.

Τροποποίηση του άρθρου
2 του βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση των όρων «ανακύκλωση», «διαχείριση
αποβλήτων συσκευασίας», «επαναχρησιμοποίηση», «πρόληψη» και
«συλλογή» και των ορισμών τους με τους ακόλουθους νέους όρους και
τους ορισμούς τους, αντίστοιχα:
«ανακύκλωση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο
2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας» έχει την έννοια που αποδίδει
στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου, όσον αφορά
τα απόβλητα συσκευασίας
«επαναχρησιμοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«πρόληψη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«συλλογή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόμου˙
(β) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των
ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«διαχείριση αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος

του
Υπουργείου
Γεωργίας,
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Περιβάλλοντος, εφόσον του εκχωρούνται εξουσίες δυνάμει του
εδαφίου (2) του άρθρου 28.
«επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία» σημαίνει τη συσκευασία που
έχει μελετηθεί, σχεδιαστεί και τοποθετηθεί στην αγορά προκειμένου
να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πολλαπλές
διαδρομές ή επαναλαμβανόμενες χρήσεις, με την επαναπλήρωση ή
την επαναχρησιμοποίηση της για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο
μελετήθηκε˙
«επεξεργασία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο
2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«σύνθετη συσκευασία» σημαίνει συσκευασία που αποτελείται από
δύο ή περισσότερα στρώματα διαφορετικών υλικών τα οποία δεν
είναι δυνατόν να διαχωριστούν με το χέρι και συνιστούν μια ενιαία
ολοκληρωμένη μονάδα αποτελούμενη από εσωτερικό υποδοχέα και
εξωτερικό περίβλημα, η οποία γεμίζεται, αποθηκεύεται, μεταφέρεται
και εκκενώνεται ενιαία˙
«πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού» έχει την έννοια
που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
«χωριστή συλλογή» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου˙
(γ) Με τη διαγραφή των όρων «ανάκτηση ενέργειας», «οργανική
ανακύκλωση» και «σύμμεικτη συσκευασία» και των ορισμών τους.
Τροποποίηση του άρθρου
4 του βασικού νόμου.

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (λ) του εδαφίου (2) της
τελείας με άνω και κάτω τελεία.
(β) Με την εισαγωγή του ακόλουθου κειμένου μετά την παράγραφο (λ)
του εδαφίου (2):
«προκειμένου να συμβάλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική
οικονομία.»

Τροποποίηση του άρθρου
5 του βασικού νόμου.

4. To άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) της ακόλουθης νέας παραγράφου
(αα) αμέσως μετά την παράγραφο (α):
«(αα) στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των
συσκευασιών˙»
(β) Με την αντικατάσταση του εισαγωγικού μέρους της παραγράφου (ε)
του άρθρου (2) με το ακόλουθο νέο κείμενο:
«στην εφαρμογή, παράλληλα με τα μέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 7, επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων για την πρόληψη της

δημιουργίας αποβλήτων συσκευασίας και την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών, που συνάδουν με
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και τα οποία δύνανται να
συνίστανται σε:»
(γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε)(ii) του εδαφίου (2) της
φράσης «σχέδια για την ευθύνη παραγωγού» (πρώτη γραμμή) με τη
φράση «κίνητρα μέσω προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του
παραγωγού».
(δ) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ε)(iii) του εδαφίου (2) με
την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«παρεμφερείς δράσεις, οι οποίες υιοθετούνται, εφόσον χρειάζεται, σε
συνεννόηση με τους οικονομικούς παράγοντες, τις οργανώσεις
καταναλωτών και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και σχεδιάζονται
έτσι ώστε να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται τις πολλαπλές
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην Κυπριακή Δημοκρατία,
όσον αφορά την πρόληψη.»
(ε) Με την εισαγωγή στο τέλος του εδαφίου (2) του ακόλουθου νέου
κειμένου:
«Νοείται ότι, στα προγράμματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
χρησιμοποιούνται οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα με σκοπό την
παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων,
όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα IVα της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.».
(στ) Με την διαγραφή της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) και την
αντικατάστασή του με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(α) την ενθάρρυνση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων
που ορίζεται στο άρθρο 9 του περί Αποβλήτων Νόμου, της αύξησης
του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται
στην αγορά και των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των
συσκευασιών κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον, χωρίς να
τίθενται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των
καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τα εξής:
i. τη χρήση προγραμμάτων παρακράτησης ποσού έναντι
επιστροφής˙
ii. τον ορισμό ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων˙
iii. τη χρήση οικονομικών κινήτρων˙ και
iv. τον ορισμό ελάχιστου ποσού επαναχρησιμοποιήσιμων
συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά κάθε έτος για κάθε ροή
συσκευασίας.»
Τροποποίηση του άρθρου
6 του βασικού νόμου.

5. To άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) παράγραφος (ε), των
ακόλουθων νέων παραγράφων (στ) μέχρι (θ):

«(στ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, ανακύκλωση 65
% ως ελάχιστον κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων
συσκευασίας ·
(ζ) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 το αργότερο, επίτευξη των
ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω
συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:
i.

το 50 % κατά βάρος, για τα πλαστικά·

ii. το 25 % κατά βάρος, για το ξύλο·
iii. το 70 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα·
iv. το 50 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο·
v. το 70 % κατά βάρος, για το γυαλί·
vi. το 75 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι·
(η) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030 το αργότερο, ανακύκλωση 70 %
ως ελάχιστον, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων
συσκευασίας·
(θ) μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2030, το αργότερο επίτευξη των
ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης, για τα πιο κάτω
συγκεκριμένα υλικά, που περιέχονται στα απόβλητα συσκευασίας:
i. το 55 % κατά βάρος, για το πλαστικό·
ii. το 30 % κατά βάρος, για το ξύλο·
iii. το 80 % κατά βάρος, για τα σιδηρούχα μέταλλα
iv. το 60 % κατά βάρος, για το αλουμίνιο·
v. το 75 % κατά βάρος, για το γυαλί·
vi. το 85 % κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι.»·
(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1Α) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«(1A). (α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (στ) και (η) του
εδαφίου (1), οι προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων που
αναφέρονται στην παράγραφο (ζ) και στην παράγραφο (θ) το εδαφίου
(1) μπορούν να μετατεθούν έως και για πέντε έτη, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
i.

η παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ποσοστιαίες
μονάδες από έναν μεμονωμένο στόχο ή κατανεμημένη μεταξύ
δύο στόχων,

ii. ως αποτέλεσμα της παρέκκλισης, το ποσοστό ανακύκλωσης για
έναν μεμονωμένο στόχο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 %,
iii. ως αποτέλεσμα της παρέκκλισης, το ποσοστό ανακύκλωσης για
έναν μεμονωμένο στόχο που αναφέρεται στο στην παράγραφο (ζ)
και στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από 60 %, και
iv. το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της αντίστοιχης
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο (ζ) ή (θ) του εδαφίου
(1) του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός ενημερώνει την Επιτροπή

Παράρτημα VI
Σχέδιο εφαρμογής που
υποβάλλεται σύμφωνα με
το άρθρο 6, εδάφιο 1Α,
παράγραφος δ.

για την πρόθεσή της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναβάλει την
αντίστοιχη προθεσμία και υποβάλλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα
με το Παράρτημα VI. Το σχέδιο αυτό δύναται να συνδυάζεται με
το σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο
(4)(β) του άρθρου 13 του περί Αποβλήτων Νόμου.
(β) Σε περίπτωση που, εντός τριών μηνών από την παραλαβή του
σχεδίου εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), η
Επιτροπή ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει το εν λόγω
σχέδιο, αν θεωρεί ότι αυτό δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στο Παράρτημα VI, η αρμόδια αρχή υποβάλλει
αναθεωρημένο πρόγραμμα εντός τριών μηνών από την παραλαβή του
αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»
(β) Με την διαγραφή των παραγράφων (1Β) και (1Ε).
(δ) Με την αλλαγή αρίθμησης της παραγράφου (1Γ) σε (1Β) και της
παραγράφου (1Δ) σε (1Γ).

Προσθήκη νέου άρθρου
6Β στο βασικό νόμο,
αμέσως μετά το άρθρο 6A
αυτού.
Κανόνες σχετικά με τον
υπολογισμό της επίτευξης
των στόχων

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το
άρθρο 6A αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου 6Β:
«6B. (1) Για να εκτιμηθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
ορίζονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου
6:
(α) Υπολογίζεται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που
παράγονται και ανακυκλώνονται σε ένα δεδομένο ημερολογιακό
έτος:
Νοείται ότι, τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται μπορεί να
θεωρηθεί ότι ισούνται με την ποσότητα των συσκευασιών που
διατίθεται στην αγορά κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους·
(β) Το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν
υπολογίζεται ως το βάρος των συσκευασιών που έχουν καταστεί
απόβλητα και που, αφού υποβλήθηκαν σε όλες τις αναγκαίες
εργασίες ελέγχου και διαλογής και σε άλλες προπαρασκευαστικές
εργασίες για την απομάκρυνση των αποβλήτων υλικών που δεν
αποτελούν αντικείμενο της επακόλουθης επανεπεξεργασίας και για
την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, εισέρχονται σε
εργασία ανακύκλωσης, μέσω της οποίας τα απόβλητα υλικά
μετατρέπονται σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες
(2) (α) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), το
βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων συσκευασίας μετράται κατά
την είσοδο των αποβλήτων στην εργασία ανακύκλωσης.
(β) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο (α) ανωτέρω, το βάρος
των ανακυκλωμένων απορριμμάτων συσκευασίας μπορεί να μετράται
στην έξοδο οποιωνδήποτε εργασιών διαλογής, υπό την προϋπόθεση
ότι:
i. τα εν λόγω εξερχόμενα απόβλητα υποβάλλονται στη συνέχεια σε
ανακύκλωση·
ii. το βάρος των υλικών ή ουσιών που αφαιρούνται μέσω περαιτέρω

εργασιών οι οποίες προηγούνται της εργασίας ανακύκλωσης και
δεν ανακυκλώνονται στη συνέχεια, δεν περιλαμβάνεται στο
βάρος των αποβλήτων που αναφέρονται ως ανακυκλωμένα.
(3) (α) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει αποτελεσματικό σύστημα
ποιοτικού ελέγχου και ιχνηλασιμότητας των αποβλήτων συσκευασίας
για να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στην
παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και στις παραγράφους (α) και (β) του
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.
(β) Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και η ακρίβεια των στοιχείων
που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα
συσκευασίας, το σύστημα μπορεί να αποτελείται από ηλεκτρονικά
μητρώα που δημιουργούνται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου
13Α εδάφιο (4) του περί Αποβλήτων Νόμου, από τεχνικές
προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων μετά τη
διαλογή, ή από τα μέσα ποσοστά απωλειών για τα απόβλητα που
έχουν υποβληθεί σε διαλογή, για διάφορα είδη αποβλήτων και
πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, αντιστοίχως:
Νοείται ότι, τα μέσα ποσοστά απωλειών χρησιμοποιούνται μόνο σε
περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν με άλλο
τρόπο αξιόπιστα στοιχεία και υπολογίζονται βάσει των κανόνων
υπολογισμού που καθορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 10 του άρθρου 11α της Οδηγίας
2008/98/ΕΚ.
(4) Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που
ορίζονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου
6, η ποσότητα βιοαποδομήσιμων αποβλήτων συσκευασίας που
υφίσταται αναερόβια ή αερόβια επεξεργασία μπορεί να λογίζεται ως
ανακυκλωμένη όταν η εν λόγω επεξεργασία παράγει λίπασμα,
χώνευμα ή άλλο υλικό με παρεμφερή ποσότητα ανακυκλωμένου
περιεχομένου σε σχέση με την εισροή, το οποίο πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως ανακυκλωμένο προϊόν, υλικό ή ουσία:
Νοείται ότι, όταν το προϊόν χρησιμοποιείται στο έδαφος, μπορεί να
υπολογιστεί ως ανακυκλωμένο μόνο αν αυτή η χρήση αποφέρει
όφελος για τη γεωργία ή οικολογική βελτίωση.
(5) Η ποσότητα υλικών αποβλήτων συσκευασίας που παύουν να
είναι απόβλητα ως αποτέλεσμα προπαρασκευαστικής εργασίας πριν
υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, μπορεί να λογίζεται ως
ανακυκλωμένη υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά αυτά προορίζονται
να μετατραπούν με επακόλουθη επανεπεξεργασία σε προϊόντα, υλικά
ή ουσίες που θα χρησιμοποιηθούν είτε για τον αρχικό είτε για άλλον
σκοπό. Ωστόσο, τα υλικά από αποχαρακτηρισμένα απόβλητα που
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή ως άλλο μέσο
παραγωγής ενέργειας ή για αποτέφρωση, για επίχωση ή για διάθεση
σε χώρο υγειονομικής ταφής δεν λαμβάνονται υπόψη για τον
υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης.
(6) Για να κριθεί κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που

προβλέπονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 6, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ανακύκλωση των
μετάλλων που διαχωρίζονται μετά την αποτέφρωση αποβλήτων κατ’
αναλογία του μεριδίου των αποβλήτων συσκευασίας που
αποτεφρώνονται, με την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα
πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται
στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται δυνάμει του της παραγράφου
9 του άρθρου 11α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(7) Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλο κράτος
μέλος για ανακύκλωση στο εν λόγω άλλο κράτος μέλος, μπορούν να
προσμετρηθούν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στις
παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 μόνο όσον
αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία όπου και πραγματοποιήθηκε η
συλλογή των εν λόγω αποβλήτων συσκευασίας.
(8) Τα απόβλητα συσκευασίας που εξάγονται προσμετρούνται στην
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6
μόνο εάν τηρούνται οι απαιτήσεις του εδαφίου (3) του παρόντος
άρθρου και αν, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο
εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η μεταφορά των αποβλήτων
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και ότι η
επεξεργασία των αποβλήτων συσκευασίας εκτός της Ένωσης
διενεργείται υπό ισοδύναμες εν γένει συνθήκες με αυτές που
επιβάλλει το σχετικό περιβαλλοντικό δίκαιο της Ένωσης. »
(9) (α) Δύναται να επιτευχθεί ένα προσαρμοσμένο επίπεδο των
στόχων που αναφέρονται στις παραγράφους (στ) έως (θ) του εδαφίου
(1) του άρθρου 6, για ένα δεδομένο έτος, λαμβάνοντας υπόψη το
μέσο μερίδιο, κατά τα τρία προηγούμενα έτη, των
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν
στην αγορά για πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος
ενός συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών.
(β) Το προσαρμοσμένο επίπεδο υπολογίζεται αφαιρώντας:
i. από τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους (στ) και (η)
του εδαφίου (1) του άρθρου 6, το ποσοστό των
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση, που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 5,
επί του συνόλου των συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν
στην αγορά, και
ii. από τους στόχους που ορίζονται στις παραγράφους (ζ) και (θ) του
εδαφίου
(1)
του
άρθρου
6,
το
ποσοστό
των
επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση, που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 5,
και συντίθενται από το αντίστοιχο υλικό συσκευασίας, επί του
συνόλου των συσκευασιών προς πώληση που συντίθενται από το
υλικό αυτό, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά.
(γ) Για τον υπολογισμό του αντίστοιχου προσαρμοσμένου επιπέδου
του στόχου λαμβάνονται υπόψη όχι περισσότερες από πέντε
ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αυτού.
(δ) Κατά τον υπολογισμό των στόχων που προβλέπονται στις

παραγράφους (στ), (ζ)(ii), (η) και (θ)(ii) του εδαφίου (1) του άρθρου
6, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη ο όγκος των ξύλινων συσκευασιών
που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση.
(ε) Ο Υπουργός, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μεριμνά για τον υπολογισμό, την
επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο
παρόν εδάφιο βάσει των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται
δυνάμει του άρθρου 5, παράγραφος 4 της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η
εκτελεστική πράξη θεσπίζει κανόνες για τον υπολογισμό, την
επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων, καθώς και για τον
υπολογισμό των στόχων σύμφωνα με την παράγραφο (2) του
παρόντος άρθρου 5Α, προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες
προϋποθέσεις για την εφαρμογή των παραγράφων 1και 2 του
παρόντος άρθρου.»
Τροποποίηση του άρθρου
11 του βασικού νόμου.

7. To άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη
στην αρχή του εδαφίου (3) παράγραφος (β) της λέξης «εθελοντικά».

Τροποποίηση του άρθρου
13 του βασικού νόμου.

8. To άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την προσθήκη στην αρχή του εδαφίου (1) της φράσης «Για την
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο,» και την
αντικατάσταση της λέξης «Το» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «το».
(β) Με την αντικατάσταση της άνω τελείας στο τέλος της παραγράφου
(β) του εδαφίου (2) με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη μετά της
ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, τα συστήματα αυτά εφαρμόζονται επίσης για τα
εισαγόμενα προϊόντα».
(γ) Με την αντικατάσταση της φράσης «υγείας των καταναλωτών» με τη
φράση «υγιεινής των καταναλωτών».
(δ) Με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) των ακόλουθων νέων
εδαφίων (3) και (4):
«(3) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι, το αργότερο μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2024, καθιερώνονται προγράμματα διευρυμένης ευθύνης
του παραγωγού για όλες τις συσκευασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 11
και 11Α του περί Αποβλήτων Νόμου.
(4) Ο Υπουργός λαμβάνει μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης
υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας και διασφαλίζει την
επίτευξη των αναγκαίων ποιοτικών προτύπων στους αντίστοιχους
τομείς ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, το εδάφιο (1) του άρθρου
13 του περί Αποβλήτων Νόμου ισχύει για τα απόβλητα συσκευασίας,
περιλαμβανομένων των αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών.».

Τροποποίηση του άρθρου
14 του βασικού νόμου.

9. To άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με αντικατάσταση του τίτλου «Συστήματα πληροφορικής» με τον
τίτλο «Συστήματα πληροφόρησης και υποβολή στοιχείων»

(β) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο νέο εδάφιο:
«Ο Υπουργός δημιουργεί βάσεις δεδομένων για τις συσκευασίες και
τα απόβλητα συσκευασιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής
των στόχων του παρόντος Νόμου.»
(γ) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) μετά τη λέξη
«δεδομένων» (πρώτη γραμμή) της φράσης «περιλαμβάνουν τα στοιχεία
που καθορίζονται στο Παράρτημα V και»
(δ) Με προσθήκη στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) μετά τη λέξη
«τον» (πρώτη γραμμή) της φράσης «τοξικό ή».
Τροποποίηση του άρθρου
15 του βασικού νόμου.

10. To άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με τη διαγραφή των εδαφίων (1Α) και (1Β).
(β) Με την αλλαγή αρίθμησης της παραγράφου (1Γ) σε (1Α).

Τροποποίηση άρθρου 20
του βασικού νόμου

11. To άρθρο 20 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο
άρθρο:
«20. (1) Ο Υπουργός υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε
ημερολογιακό έτος τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή των
παραγράφων (στ) έως (θ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 και τα
στοιχεία που αφορούν τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες.
(2) (α) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) υποβάλλονται
ηλεκτρονικά εντός 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το
οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία και στον μορφότυπο που θεσπίζεται
στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου
3δ του άρθρου 12 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ˙ και
(β) Η πρώτη υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο
(1) αρχίζει το πρώτο πλήρες ημερολογιακό έτος μετά την έγκριση της
εκτελεστικής πράξης που θεσπίζει τον μορφότυπο για την υποβολή
στοιχείων που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3δ του άρθρου 12
της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και καλύπτει τα στοιχεία για την εν λόγω
περίοδο αναφοράς.
(3) Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο
συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με
τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (8) του
άρθρου 6Β, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών
σχετικά με τα μέσα ποσοστά απωλειών, όπου εφαρμόζεται.»
10. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη,
αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
«(2) Ο Υπουργός δύναται, με Διάταγμα που εκδίδεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις
εξουσίες ή αρμοδιότητες της που είναι σχετικές με την εφαρμογή του
παρόντος Νόμου ή των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.»

Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙΙ του
βασικού νόμου.

12. To Παράρτημα ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του σημείου (β) της παραγράφου 1 με την
ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(β) Οι συσκευασίες πρέπει να σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και
διατίθενται στο εμπόριο κατά τρόπο που να επιτρέπει την
επαναχρησιμοποίηση ή την ανάκτησή τους, συμπεριλαμβανομένης
της ανακύκλωσής τους, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων,
και να περιορίζει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον,
όταν γίνεται διάθεση των αποβλήτων συσκευασίας ή των καταλοίπων
από εργασίες διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας.»
(β) Με την αντικατάσταση των σημείων (γ) και (δ) της παραγράφου 3 με
τα ακόλουθα νέα σημεία:
«(γ) Συσκευασίες ανακτήσιμες υπό μορφή λιπασματοποίησης
Τα απόβλητα συσκευασίας που υφίστανται κατεργασία με σκοπό τη
λιπασματοποίηση πρέπει να είναι βιοαποδομήσιμα, κατά τρόπο που
να μην εμποδίζει τη χωριστή συλλογή και τη διαδικασία ή
δραστηριότητα λιπασματοποίησης στην οποία υποβάλλονται.
(δ) Βιοαποδομήσιμες συσκευασίες
Τα βιοαποδομήσιμα απορρίμματα συσκευασίας πρέπει να είναι
τέτοια ώστε να μπορούν να αποσυντίθενται με φυσικό, χημικό,
θερμικό ή βιολογικό τρόπο έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος του
λιπάσματος που προκύπτει να αποσυντίθεται τελικώς σε διοξείδιο
του άνθρακα, βιομάζα και νερό. Οι οξο-διασπώμενες πλαστικές
συσκευασίες δεν θεωρούνται βιοαποδομήσιμες.»

Τροποποίηση
Παραρτήματος V του
βασικού νόμου.

13. To Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση των πινάκων 1, 2 και 3 με τους ακόλουθους νέους πίνακες
και την προσθήκη του πίνακα 1Α αμέσως μετά των πίνακα 1:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(Άρθρα 14 και 15)
Πίνακας 1
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται στην Κυπριακή Δημοκρατία και ανακτώνται ή αποτεφρώνονται σε
εγκαταστάσεις καύσης με ανάκτηση ενέργειας εντός ή εκτός της Δημοκρατίας
Παραγόμενα
απόβλητα
συσκευασίας

Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας με
Ανακύκλωση υλικών

Άλλες

Σύνολο

Ανάκτη-

Άλλες

Αποτέφρωση

Σύνολο ανάκτησης και

μορφές

ανακύ-

ση

μορφές

σε εγκατα-

αποτέφρωσης σε

ανακύ-

κλωσης

ενέργει-

ανάκτη-

στάσεις

εγκαταστάσεις καύσης

ας

σης

καύσης

απόβλητα με ανάκτηση

απόβλητα με

ενέργειας,

κλωσης

Υλικό

ανάκτηση
ενέργειας,

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

Σημειώσεις για τον Πίνακα 1
(1)

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά
που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά

(2)

Η στήλη γ περιλαμβάνει όλα τα είδη ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης και της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρούμενης της
ανακύκλωσης υλικών.

(3)

Η στήλη δ πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών β και γ.

(4)

Η στήλη στ περιλαμβάνει όλες τις μορφές ανάκτησης συμπεριλαμβανομένης και της ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της
ανάκτησης ενέργειας.

(5)

Η στήλη η πρέπει να περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών δ, ε, στ και ζ.

(6)

Ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας για τους σκοπούς του άρθρου 6
παράγραφος 1 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 2002 έως 2005: Στήλη η / στήλη α.

(7)

Ποσοστό ανακύκλωσης για τους σκοπούς του άρθρου 6, παράγραφος 1 των περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων
2002 έως 2006: Στήλη δ / στήλη α.

(8)

Τα δεδομένα για το ξύλο δεν χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό της αξιολόγησης του στόχου για ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος
για κάθε υλικό συσκευασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6(ε), του παρόντος Νόμου.

(9)

Τα παραγόμενα απόβλητα συσκευασίας ισούνται με την ποσότητα συσκευασιών που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά.

Πίνακας 1Α
Ποσότητες συσκευασιών που επαναχρησιμοποιούνται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υλικό

Τόνοι συσκευασιών οι οποίοι

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες

Επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες προς πώληση

διατίθενται στην αγορά για
πρώτη φορά
Τόνοι
(α)

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Τόνοι

Ποσοστό

Τόνοι

Ποσοστό

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για ανάκτηση ή καύση
σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή εξάγονται εκτός Κοινότητας για
Αποτέφρωση σε
Ανακύκλωση
Άλλες μορφές
Ανάκτηση
Άλλες μορφές
εγκαταστάσεις καύσης
υλικών
ανακύκλωσης
ενέργειας
ανάκτησης
αποβλήτων με ανάκτηση
ενέργειας

Υλικό
ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Σημειώσεις για τον Πίνακα 2
(1)

Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα αναφέρονται μόνον τους ποσότητες που υποτίθεται ότι προσμετρήθηκαν στα πλαίσια των περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμων 2002 έως 2005. Αποτελούν υποσύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη
υποβληθεί στον πίνακα 1. Ο παρών πίνακας υποβάλλεται μόνον για πληροφοριακούς σκοπούς.

(2)

Ανοιχτόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική αλλά γίνονται αποδεκτές και χονδρικές εκτιμήσεις. Οι
εκτιμήσεις αυτές θα πρέπει να επεξηγούνται στην περιγραφή τους μεθοδολογίας.

(3)

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική.

(4)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά
που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και αποστέλλονται στη
Δημοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
Απόβλητα συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται εκτός Κοινότητας και
αποστέλλονται στη Δημοκρατία για
Αποτέφρωση σε
Ανακύκλωση
Άλλες μορφές
Ανάκτηση
Άλλες μορφές
εγκαταστάσεις καύσης
υλικών
ανακύκλωσης
ενέργειας
ανάκτησης
αποβλήτων με ανάκτηση
ενέργειας

Υλικό

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Σημειώσεις για τον Πίνακα 3
(1)

Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα υποβάλλεται μόνον για πληροφοριακούς σκοπούς. Δεν περιέχονται στον πίνακα 1 ούτε και είναι
δυνατόν να προσμετρηθούν για την επίτευξη των στόχων από το αντίστοιχο κράτος μέλος.

(2)

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι εθελοντική.

(3)

Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα τα υλικά
που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2016
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 54(2)(α)

Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα
της Ε.Ε: L150,
14.6.2018, σ. 93.

«Οδηγία (ΕΕ) 2018/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις
ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού»

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012
32(Ι) του 2014
55(Ι) του 2014
31(Ι) του 2015
3(Ι) του 2016
120(Ι) του 2016.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό
από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 του περί Αποβλήτων
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός τίτλος.
Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
13.3.2015
20.10.2017.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων
(Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020
και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009 έως 2016 (οι οποίοι στο εξής θα
αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι
παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές
Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009 έως 2019.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 22 των
βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 22 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την
αντικατάσταση της παραγράφου (4) αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

Τροποποίηση του
Κανονισμού 23 των
βασικών
κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με τη διαγραφή
της παραγράφου (β) αυτού.

Τροποποίηση των
βασικών
κανονισμών με την

4. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη αμέσως μετά τον
Κανονισμό 22 του ακόλουθου νέου Κανονισμού 22Α:

«(4) Ο Υπουργός αφού αξιολογήσει την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο (1) και στην οποία επιφέρει ή μεριμνά όπως οι παραγωγού
επιφέρουν τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες, τότε διαβιβάζει
ηλεκτρονικά στην Επιτροπή την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο 3 του άρθρου 10 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ εντός 18 μηνών
από το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία.
Η έκθεση αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα
απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής.»

2
προσθήκη νέου
Κανονισμού 22Α.

«22Α. Προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στους παρόντες
Κανονισμούς, ο Υπουργός δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα
μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων,
όπως εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙΙ του περί Αποβλήτων Νόμου
ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ/ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
26/6/2020 1ος Οροφος ΚΕΒΕ

ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ:
……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
ΔΙΕΥΝΘΥΝΣΗ: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
ΤΗΛ:

…………………………………… ΦΑΞ: ………………………………………..

E-MAIL:

………………………………………………………………………………………

Η Δήλωση Συμμετοχής να σταλεί στο ΚΕΒΕ στο e-mail: meropi@ccci.org.cy ή
φάξ: 22-665685, το αργότερο μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020.

«Εγώ ο/η _______________________________________________, δηλώνω ότι είμαι άνω των 18 ετών.
Εξουσιοδοτώ το ΚΕΒΕ να χρησιμοποιεί όλα τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη συμμετοχή μου στην
πιο πάνω Παρουσίαση ☐
Εάν δεν προβείτε στη σχετική εξουσιοδότηση προς το ΚΕΒΕ για τη διατήρηση των δεδομένων σας για μελλοντική
επικοινωνία, αυτά θα διατηρηθούν μόνο για τους σκοπούς της Παρουσίασης. Πέραν του δικαιώματος
απόσυρσης της συγκατάθεσης σας, διαθέτετε επίσης τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής,
φορητότητας, περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία μπορείτε να εξασκήσετε
μέσω γραπτής αίτησης στο ΚΕΒΕ. Διαθέτετε επίσης το δικαίωμα καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου
Προσωπικών Δεδομένων».
/ΜΚ.

