1697
.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5522, 11.5.2021

Κ.Δ.Π. 201/2021

Αριθμός 201
Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 54(2)(α) και 57 του περί Αποβλήτων Νόμου, αφού
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως
τροποποιήθηκε με τους Νόμους 227 του 1990 μέχρι 3(Ι) του 2010).
ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2021
______________________
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 54(2)(α) και 57
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L150,
14.6.2018, σ. 93.
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
104(Ι) του 2021.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «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»,
Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτό από την παράγραφο
(α) του εδαφίου (2) του άρθρου 54 και του άρθρου 57 του περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει τους
ακόλουθους Κανονισμούς:

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα
Παράρτημα
Τρίτο (Ι)
20.3.2009
9.3.2012
4.3.2016.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή
Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί
Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμούς του 2009 έως 2016 (που 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 2021.

Τροποποίηση
του Κανονισμού 11
των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την
παράγραφο (4) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

Παράρτημα ΙΙΙ.

Τροποποίηση
του Κανονισμού 22
των βασικών
κανονισμών.

«(5) Ο Υπουργός υποβάλλει εκθέσεις για τα επίπεδα ανακύκλωσης που
επιτυγχάνονται κάθε σχετικό ημερολογιακό έτος και για το κατά πόσον
επιτεύχθηκαν οι αποδόσεις ανακύκλωσης που προβλέπονται στο Μέρος Β του
Παραρτήματος ΙΙΙ, τα δε εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται από τον Υπουργό
ηλεκτρονικά στην Επιτροπή, εντός διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από τη
λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα στοιχεία.».

3. Η παράγραφος (4) του Κανονισμού 22 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από την
ακόλουθη παράγραφο:

Παράρτημα Ι.

«(4)(α) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τα ποσοστά συλλογής, σε ετήσια βάση,
σύμφωνα με το σύστημα του Παραρτήματος Ι.
(β) Ο Υπουργός, αφού αξιολογήσει την έκθεση που αναφέρεται στην
παράγραφο (1), στην οποία επιφέρει ή μεριμνά όπως οι παραγωγοί
επιφέρουν τις τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες, διαβιβάζει, εντός
δεκαοκτώ (18) μηνών από το τέλος του έτους υποβολής για το οποίο
συνελέγησαν τα στοιχεία, ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή έκθεση η οποία
αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα
στοιχεία για τον υπολογισμό του ποσοστού συλλογής.
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Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 332,
9.12.2002,
σ. 1·
L 90,
27.3.2004,
σ. 15·
L 131,
25.5.2005,
σ. 38·
L 393,
30.12.2006,
σ. 1·
L 87,
31.3.2009,
σ. 157·
L 253,
28.9.2010,
σ. 2.
Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών με
την προσθήκη
του νέου
Κανονισμού 22Α.

Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών
με την αντικατάσταση του
Κανονισμού 23.

(γ)

Οι πρόνοιες των παραγράφων (α) και (β) εφαρμόζονται τηρουμένων
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2002, για τις στατιστικές των αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 849/2010 της Επιτροπής της
27ης Σεπτεμβρίου 2010 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται.».

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

«Κίνητρα για
την εφαρμογή
της ιεράρχησης
των αποβλήτων.
Παράρτημα IV.

22Α. Προς επίτευξη των στόχων των παρόντων Κανονισμών, ο Υπουργός
δύναται να χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα, με σκοπό την παροχή
κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως αυτά που
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του Νόμου ή άλλα κατάλληλα μέσα και μέτρα.».

5. Ο Κανονισμός 23 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Κανονισμό:

«Εφαρμογή
ορισμένων
διατάξεων
της Οδηγίας
2006/66/ΕΚ.

23. Ο Υπουργός εφαρμόζει τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του
Άρθρου 12 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ.».

