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Αρ. 5522, 11.5.2021

Κ.Δ.Π. 202/2021

Αριθμός 202
Οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν
από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 54(2)(γ) 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 του άρθρου 54(2)(γ)
Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 150,
14.6.2018,
σ. 100.
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 την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ)
2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων»,

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

Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.7.2003
28.12.2007
14.3.2014
7.2.2020.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Αποβλήτων (Χώροι
Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμούς του 2003 έως 2020 (που 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) Κανονισμοί του 2003 έως του 2021.

Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών.

2. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του όρου «κάτοχος»,
οπουδήποτε και σε οποιαδήποτε γραμματική παραλλαγή αυτός απαντά στους βασικούς
κανονισμούς, με τον όρο «κάτοχος αποβλήτων» στην κατάλληλη γραμματική παραλλαγή.

Τροποποίηση
του Κανονισμού 2
των βασικών
κανονισμών.

Τροποποίηση των
βασικών
κανονισμών
με την
αντικατάσταση
του Κανονισμού 3.

3. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στην παράγραφο (1) αυτού του όρου «κάτοχος» και του ορισμού αυτού·
και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (1) αυτού, της ακόλουθης νέας
παραγράφου:
«(2) Όροι που δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Κανονισμούς, έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται από τον Νόμο.».

4.

Ο Κανονισμός 3 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον ακόλουθο Κανονισμό:
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«Σκοπός.

Τροποποίηση
του Κανονισμού 4
των βασικών
κανονισμών.

5.

(α)

3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών, προκειμένου να υποστηριχθούν οι
στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να
εκπληρωθούν οι απαιτήσεις των διατάξεων των άρθρων του Νόμου και ειδικότερα
των διατάξεων των άρθρων 9 και 14 αυτού, είναι η εξασφάλιση (α)

της σταδιακής μείωσης της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, ιδίως 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, του καθορισμού 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, περιλαμβανομένου του
φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει
για την υγεία του ανθρώπου από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων καθ’
όλον τον κύκλο ζωής του χώρου υγειονομικής ταφής.».

Ο Κανονισμός 4 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (3) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο:
«(3) Η διαχείριση αποβλήτων από χερσαίες εξορυκτικές βιομηχανίες, δηλαδή αποβλήτων
από μεταλλευτική έρευνα, εξόρυξη, περιλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης πριν από
την παραγωγή, κατεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων, και από εκμετάλλευση
λατομείων, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των παρόντων Κανονισμών, υπό την
προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλης νομοθεσίας.»· και

(β)
Τροποποίηση
του Κανονισμού 5
των βασικών
κανονισμών.

6.

με τη διαγραφή της υποπαραγράφου (δ) της παραγράφου (6) αυτού.
Ο Κανονισμός 5 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο:
«Μείωση δημοτικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.» . και

(β)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (1) αυτού, των ακόλουθων νέων
παραγράφων:
«(2) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη μείωση, έως το
έτος 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.

Παράρτημα IV.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή δύναται να αναβάλει την προθεσμία για την επίτευξη των
στόχων που αναφέρονται στις πρόνοιες της παραγράφου (2) ανωτέρω μέχρι
πέντε (5) έτη, υπό την προϋπόθεση ότι(i)
η Δημοκρατία διέθεσε με υγειονομική ταφή περισσότερο από το 60%
των δημοτικών αποβλήτων που δημιουργήθηκαν το έτος 2013,
σύμφωνα με τις απαντήσεις στο κοινό ερωτηματολόγιο του ΟΟΣΑ και
της Eurostat, και
(ii) το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από τη λήξη της
προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο (2) ανωτέρω, η αρμόδια
αρχή έχει ενημερώσει την Επιτροπή για την πρόθεσή της να αναβάλει
την προθεσμία και υποβάλει σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα IV· το σχέδιο αυτό μπορεί να
συνδυαστεί με σχέδιο εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5)
του άρθρου 13 του Νόμου.
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Παράρτημα IV.

(β) Σε περίπτωση που, εντός (3) τριών μηνών από την παραλαβή του σχεδίου
εφαρμογής που υποβάλλεται σύμφωνα με τις πρόνοιες της
υποπαραγράφου (ii) της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 3, η
Επιτροπή ζητήσει από την αρμόδια αρχή να επανεξετάσει το εν λόγω
σχέδιο, λόγω του ότι θεωρεί ότι αυτό δεν συμμορφώνεται προς τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV, η αρμόδια αρχή
υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο, εντός τριών (3) μηνών από την
παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής.
(γ) Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας σύμφωνα με την
υποπαράγραφο (α), η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου να μειώσει έως το έτος 2035 την ποσότητα των δημοτικών
αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή στο 25% ή λιγότερο της
συνολικής ποσότητας των παραγόμενων δημοτικών αποβλήτων, κατά
βάρος.».

Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών
με την προσθήκη
του νέου
Κανονισμού 5Α.

7.
Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη, αμέσως μετά τον Κανονισμό 5
αυτών, του ακόλουθου νέου Κανονισμού:

«Κανόνες σχετικά
με την αποτίμηση
της επίτευξης των
στόχων.

5Α.-(1) Για την εκτίμηση της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στις
πρόνοιες της παραγράφου (2) και στις πρόνοιες της υποπαραγράφου (α) της
παραγράφου (3) του Κανονισμού 5(α)

υπολογίζεται το βάρος των παραχθέντων δημοτικών
αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε υγειονομική ταφή σε ένα
δεδομένο ημερολογιακό έτος·

(β)

συνυπολογίζεται στο βάρος των δημοτικών αποβλήτων
που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με υγειονομική ταφή 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·

(γ)

δηλώνεται ως βάρος αποβλήτων που διατέθηκαν με
υγειονομική ταφή 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·

(δ)

δεν συνυπολογίζεται στο βάρος των δημοτικών
αποβλήτων που δηλώνεται ότι διατέθηκαν με
υγειονομική ταφή το βάρος των αποβλήτων που
παράγονται κατά την ανακύκλωση ή σε άλλες εργασίες
ανάκτησης δημοτικών αποβλήτων που στη συνέχεια
διατίθενται με υγειονομική ταφή.

(2)(α)

Ο Υπουργός, με Διάταγμά του που δημοσιεύεται 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 στις πρόνοιες της παραγράφου (1).

(β)

Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (α), μπορεί να
χρησιμοποιείται η κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 13Α του
Νόμου.
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Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 190,
12.7.2006, σ.1.
Τροποποίηση του
Κανονισμού 6 των
βασικών
κανονισμών.

Τροποποίηση του
Κανονισμού 9 των
βασικών
κανονισμών.

(3) Όταν τα δημοτικά απόβλητα συλλέγονται στη Δημοκρατία αλλά
μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος ή εξάγονται από τη
Δημοκρατία σε τρίτη χώρα για σκοπούς υγειονομικής ταφής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, αυτά
συνυπολογίζονται στην ποσότητα των αποβλήτων που η
Δημοκρατία διαθέτει με υγειονομική ταφή, σύμφωνα με τις
πρόνοιες της παραγράφου (1).».

8. Ο Κανονισμός 6 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αρίθμηση του κειμένου αυτού
σε παράγραφο (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(2) Η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις
πρόνοιες της παραγράφου (1) δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων του
Νόμου, ιδίως όσον αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων και την αύξηση της
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στις
διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.».
9. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αρίθμηση του κειμένου αυτού σε παράγραφο (1)·

(β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου (1) αυτού, ως
αυτή έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, του σημείου της τελείας (δεύτερη γραμμή)
με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης
νέας υποπαραγράφου:
«(στ) απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1),
(2) και (3) του άρθρου 13 και του άρθρου 22 του 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 τις διατάξεις του
άρθρου 9 του Νόμου.»· και
(γ)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (1) αυτού, ως αυτή έχει αριθμηθεί
σύμφωνα με τα πιο πάνω, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(2)(α) Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι από το έτος 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 τις διατάξεις του άρθρου 9 του
Νόμου.
(β) Η αρμόδια αρχή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που
καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του Νόμου ή σε άλλα έγγραφα
στρατηγικής που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας.».

Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών με
την προσθήκη
του νέου
Κανονισμού 21Α.

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

«Μέσα για την
προαγωγή της
μετάβασης σε μια
περισσότερο
κυκλική οικονομία.
Παράρτημα IV.

21Α. Προς επίτευξη των στόχων των παρόντων Κανονισμών, η αρμόδια
αρχή χρησιμοποιεί οικονομικά μέσα και άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για
την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, περιλαμβανομένων αυτών
που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του Νόμου ή άλλα κατάλληλα μέσα και
μέτρα.».
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Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών
με την αντικατάσταση του
Κανονισμού 22.

11. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την αντικατάσταση του Κανονισμού 22 αυτών
με τον ακόλουθο Κανονισμό:

«Υποβολή
στοιχείων.

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 182,
16.7.1999, σ.1.

22.-(1)(α)

Η αρμόδια αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα δεδομένα που
αφορούν την εφαρμογή των προνοιών των παραγράφων (1) και
(2) και της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (3) του
Κανονισμού 5 για κάθε ημερολογιακό έτος.

(β)

Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, στον μορφότυπο
που θεσπίζει η Επιτροπή
δυνάμει
του Άρθρου 15,
παράγραφος 5 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, εντός δεκαοκτώ (18)
μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο
συλλέχθηκαν τα στοιχεία.

(γ)

Η πρώτη περίοδος υποβολής στοιχείων για την εφαρμογή των
προνοιών της παραγράφου (2) και της υποπαραγράφου (α) της
παραγράφου (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.

(2) Η αρμόδια αρχή υποβάλλει τα στοιχεία που αφορούν την
εφαρμογή των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 5 έως την 1η
Ιανουαρίου του έτους 2025.
(3) Τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου.».
Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ
των βασικών
κανονισμών.
Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙΙ
των βασικών
κανονισμών.

Τροποποίηση
των βασικών
κανονισμών με
την προσθήκη
του νέου
Παραρτήματος ΙV.

12. Το Παράρτημα ΙΙ των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την κατάργηση της
παραγράφου 5 αυτού.

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

(α)

Με τη διαγραφή, στην παράγραφο 2 αυτού, της φράσης «περιλαμβάνεται στην έκθεση που
καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 21 και» (έβδομη και όγδοη γραμμή)·και

(β)

με τη διαγραφή, στην παράγραφο 3 του Πίνακα Δ αυτού, της δεύτερης πρότασης της
υποσημείωσης (7).

14. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το Παράρτημα ΙΙΙ
αυτών, του ακόλουθου νέου Παραρτήματος:
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«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
(Κανονισμός 5)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 5(3)
Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(3) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.

Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποσοστών ανακύκλωσης,
υγειονομικής ταφής και επεξεργασίας δημοτικών 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 Νόμου.

3.

Τους λόγους για τους οποίους η αρμόδια αρχή κρίνει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον
σχετικό στόχο που καθορίζεται στον Κανονισμό 5(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(3)(γ), τα οποία έχουν
εφαρμογή στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια της παράτασης της προθεσμίας, περιλαμβανομένων
κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της
ιεράρχησης των αποβλήτων όπως καθορίζεται στο άρθρο 9(1) και στο Παράρτημα IV του Νόμου.

5.

Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο σημείο 4 ανωτέρω, 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.».

____________________________________________________________________________________________
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