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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟ
Προοίμιο.

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

Επίσημη

«οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και

Ε.Ε.: L 365,

τα απορρίμματα συσκευασίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε

31.12.1994,

τελευταία από τον «Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2009 του

σ. 10·
L 87,
31.3.2009,
σ. 109.

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης
Μαρτίου

2009,

1999/468/ΕΚ

του

για

την

προσαρμογή

Συμβουλίου,

ορισμένων

στην

απόφαση

πράξεων

που

υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης όσον
αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συσκευασιών και

τίτλος.

Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012

32(Ι)του 2002

και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και

133(Ι) του 2003

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως 2006 (που στο

159(Ι) του 2005

εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός

48(Ι) του 2006.

νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002
έως 2012.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 2

αντικατάσταση του ορισμού του όρου ‟απόβλητο” με τον

Ε .Ε . Π α ρ .Ι(I), Α ρ .4336, 31/5/2012

58(I)/2012
2

του βασικού

ακόλουθο νέο ορισμό:

νόμου.

‟απόβλητο” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό

185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012.

το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου.».
Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

Τροποποίηση

3.

του άρθρου 5

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α) Mε την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο εδάφιο:
«(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του
άρθρου

35

Υπουργικό

του

περί

Συμβούλιο,

γνωμοδότηση
Διαχείρισης
Κανονισμούς,
προγράμματα

της

Αποβλήτων

Νόμου,

το

αφού

υπόψη

τη

Συμβουλευτικής

Αποβλήτων
με

λάβει

τους

διαχείρισης

Επιτροπής

Συσκευασιών,
οποίους

εκδίδει

θεσπίζονται

συσκευασιών,

για

σκοπούς συμμόρφωσης με το σκοπό του παρόντος
Νόμου.». και
(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (5):
«(5) Σύμφωνα με το σκοπό και τις διατάξεις του
παρόντος

Νόμου

και

των

δυνάμει

αυτού

εκδιδόμενων Κανονισμών, τα σχέδια διαχείρισης
αποβλήτων που απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων
(1) μέχρι και (6) του άρθρου 35 του περί
Αποβλήτων Νόμου, περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο
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για τη διαχείριση των συσκευασιών και των
αποβλήτων συσκευασίας, περιλαμβανομένων των
μέτρων

που

λαμβάνονται

δυνάμει

της

υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του
εδαφίου (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου και
της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος
άρθρου του παρόντος Νόμου.».

Τροποποίηση
του άρθρου 13

5.

Το εδάφιο (1) του άρθρου 13 του βασικού νόμου
τροποποιείται ως ακολούθως:

του βασικού
νόμου.

(α)

Με τη διαγραφή της λέξης «δύναται» (δεύτερη
γραμμή), και

(β)

με την αντικατάσταση των λέξεων «να καθορίσει»
(τέταρτη γραμμή) με τη λέξη «καθορίζει».

ΣΧΚ/ΜΓΚ
(23.01.053.088-2012
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