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

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

Επίσημη

«Οδηγία 1994/62/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 τροποποιήθηκε τελευταία

31.12.1994,

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

σ. 10

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Μαρτίου 2009 για

L 87,
31.3.2009,
σ. 109.

την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου,
ορισμένων 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) (Αρ. 3) Νόμος του

32(Ι)του 2002

2012 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Συσκευασιών και

133(Ι) του 2003

Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) 2012

159(Ι) του 2005

(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο

48(Ι) του 2006

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι

58 (Ι) του 2012

περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του

59 (Ι) του 2012.

Αντικατάσταση

2002 έως (Αρ. 3) του 2012.
2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με -
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όρων στο
βασικό νόμο.

(α) την

αντικατάσταση

οπουδήποτε

και

της
σε

λέξης

«αξιοποίηση»,

οποιαδήποτε

γραμματική

παραλλαγή αυτή απαντάται στο βασικό νόμο, με τη
λέξη «επεξεργασία»· και
(β) την

αντικατάσταση

οπουδήποτε

και

της
σε

λέξης

«επιστροφή»,

οποιαδήποτε

γραμματική

παραλλαγή αυτή απαντάται στο βασικό νόμο, με τη
λέξη «εγγυοδοσία».
Τροποποίηση

3. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

(α) Με

την

αντικατάσταση

του

ορισμού

του

όρου

«ανάκτηση» με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«

“ανάκτηση”

185(Ι) του 2011

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2

6(Ι) του 2012.

του περί Αποβλήτων Νόμου·»·

έχει

την έννοια

που

(β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «διάθεση»
με τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«“διάθεση”

έχει

την

έννοια

που

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόμου·»· και
(γ) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά,
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των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:
«

“Απόφαση 2005/270/ΕΚ” σημαίνει την

Επίσημη

Απόφαση της Επιτροπής της 22ας

Εφημερίδα της

Μαρτίου 2005 για τον καθορισμό των

Ε.Ε.: L 86,

πινάκων του συστήματος βάσεων

5.4.2005,

δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία

σ. 6.

94/62/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τις συσκευασίες και τα απορρίμματα
συσκευασίας·

“διάθεση”

έχει

την

έννοια

που

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόμου·».
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 8

αντικατάσταση στην παράγραφο (ii) του εδαφίου (2) αυτού, της

του βασικού

λέξης «απορρίμματα» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη λέξη

νόμου.

«απόβλητα».

Τροποποίηση

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο εδάφιο:
«(1)

Πρόσωπο,

το

οποίο

κατασκευάζει,

εισάγει,

μεταφέρει, προμηθεύει ή με οποιοδήποτε τρόπο
εμπορεύεται

συσκευασίες,

δεκτικές

διαχείρισης
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αποβλήτων

συσκευασίας,

οι

οποίες

ισούνται

ή

υπερβαίνουν τους δύο τόνους ανά έτος, αναλαμβάνει
το κόστος της εν λόγω διαχείρισης αποβλήτων
συσκευασίας.»· και
(β) την προσθήκη, στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη
λέξη «Αποβλήτων» (δεύτερη γραμμή), της λέξης
«Συσκευασιών».
Τροποποίηση

6. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 14

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.
«

(1) Ο Υπουργός δημιουργεί βάσεις δεδομένων
για

τις

συσκευασίες

και

τα

απόβλητα

συσκευασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
Απόφασης 2005/270/ΕΚ και το Παράρτημα
Παράρτημα V.

V.».

Τροποποίηση

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 15

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, των ακόλουθων

του βασικού

νέων εδαφίων (1Α) και (1Β):

νόμου με την
προσθήκη νέων
εδαφίων.
«

(1Α)

Για

σκοπούς

συμμόρφωσης

με

τις

διατάξεις του εδαφίου (1), κάθε οικονομικός
παράγοντας συμπληρώνει και υποβάλλει στον
Παράρτημα V.

Υπουργό τη στήλη (α) του Πίνακα 1 του

Πίνακας 1.

Παραρτήματος

V,

ημερολογιακού έτους.

στο

τέλος

κάθε
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(1Β)

Για

σκοπούς

συμμόρφωσης

με

τις

διατάξεις του εδαφίου (1), κάθε διαχειριστής
αποβλήτων συσκευασίας

συμπληρώνει και

Παράρτημα V.

υποβάλλει στον Υπουργό τους Πίνακες 1, 2 και

Πίνακας 1

3 του Παραρτήματος V, στο τέλος κάθε

Πίνακας 2

ημερολογιακού έτους.».

Πίνακας 3.
Αντικατάσταση

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του άρθρου 17

ακόλουθο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Τέλη.

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από
γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών, εκδίδει
Κανονισμούς,

που

δημοσιεύονται

στην

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους
οποίους καθορίζει το ύψος των τελών που
επιβάλλονται για σκοπούς λειτουργίας του
συστήματος

διαχείρισης

αποβλήτων

συσκευασίας.».
Προσθήκη νέου

9. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως

άρθρου στο

μετά το άρθρο 19 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 19Α:

βασικό νόμο.

«Οικονομικά

19Α.-(1)

Υπό

την

μέσα και

Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει οικονομικά μέσα,

κοινοποίηση

τα οποία προβλέπονται στο Άρθρο 15 της

στην Επιτροπή.

Οδηγίας

94/62/ΕΚ

προϋπόθεση

και

ότι

τηρουμένων

το

των

διατάξεων του εδαφίου (2), ο Υπουργός
δύναται

να

θεσπίσει

σχέδια

οικονομικών

μέτρων, τα οποία συνάδουν με τη Συνθήκη για
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τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
περιβαλλοντική νομοθεσία, προς επίτευξη των
σκοπών του παρόντος Νόμου.
72(Ι) του 2003

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί της

174(Ι) του 2004.

Διαδικασίας Πληροφόρησης Αναφορικά με
Ορισμένους Τεχνικούς Κανόνες Νόμου, ο
Υπουργός, προτού θεσπίσει τα οικονομικά
μέτρα που προβλέπονται στο εδάφιο (1),
κοινοποιεί τα σχέδια των μέτρων αυτών στην
Επιτροπή,

εξαιρουμένων

των

σχεδίων

οικονομικών μέτρων που έχουν φορολογικό
χαρακτήρα αλλά περιλαμβανομένων τυχόν
τεχνικών προδιαγραφών που συνδέονται με
οικονομικά μέτρα φορολογικού χαρακτήρα.
(3) Για σκοπούς του παρόντος άρθρου,
«περιβαλλοντική
σύνολο

της

νομοθεσία»

νομοθεσίας

της

σημαίνει

το

Ευρωπαϊκής

Ένωσης που ρυθμίζει θέματα περιβάλλοντος
και είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη και
το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ στην Κυπριακή
Δημοκρατία νομοθεσίας που ρυθμίζει θέματα
περιβάλλοντος.».
Τροποποίηση

10. Το εδάφιο (3) του άρθρου 20 του βασικού νόμου

του άρθρου 20

αντικαθίσταται με το ακόλουθο εδάφιο:

του βασικού
νόμου.

«(3) Ο Υπουργός ετοιμάζει κάθε χρόνο έκθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις της Απόφασης 2005/270/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνει
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δεδομένα

που

αφορούν

τα

συστήματα

πληροφόρησης που προβλέπονται στο άρθρο 16 και τα
στοιχεία που προβλέπονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18 · η
έκθεση διαβιβάζεται στην Επιτροπή εντός δεκαοκτώ (18) μηνών
από την παρέλευση κάθε ημερολογιακού έτους.».
Τροποποίηση

11. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 23

αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «τέσσερα»

του βασικού

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πέντε».

νόμου.
Αντικατάσταση

12. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το

του άρθρου 26

ακόλουθο άρθρο:

του βασικού
νόμου.

«Αδικήματα

26. Πρόσωπο, το οποίο -

και ποινές.

(α) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη

κατά

παράβαση

των

διατάξεων του άρθρου 7, του εδαφίου (1)
του άρθρου 9, των εδαφίων (1) και (2)
του άρθρου 10, του άρθρου 11, του
εδαφίου (1Α) και/ή του εδαφίου (1Β) του
άρθρου 15 και/ή
(β) προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη

κατά

παράβαση

των

Κανονισμών και/ ή διαταγμάτων που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου,
είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε
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περίπτωση

καταδίκης

του,

υπόκειται

σε

φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3)
χρόνια

ή

σε

υπερβαίνει

χρηματική

τα

ποινή

ογδόντα

που

πέντε

δεν

χιλιάδες

πεντακόσια ευρώ (€85.500) ή και στις δύο
αυτές ποινές.
(2)(α) Εάν, κατά τη διαδικασία εκδίκασης
αδικήματος κατά παράβαση των διατάξεων του
άρθρου 7, του εδαφίου (1) και/ή του εδαφίου
(2) του άρθρου 10, υπάρχει ισχυρισμός ότι η
διάπραξή

του

προκαλεί

ή

πρόκειται

να

προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να
αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, το
δικαστήριο μπορεί να εκδώσει προσωρινό
διάταγμα, με το οποίο να απαγορεύει τη
συνέχιση

ή

επανάληψη

της

πράξης

ή

παράλειψης που προκαλεί τη ρύπανση ή τον
κίνδυνο, μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης.
(β)

Το διάταγμα που προβλέπεται στην

παράγραφο (α) εκδίδεται από πρόεδρο του
Επαρχιακού Δικαστηρίου κατόπιν αίτησης του
Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.
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(3)
14 του
1960
50 του
1962
11 του
1963
8 του
1969
40 του
1970
58 του
1972
1 του
1980
35 του
1982
29 του
1983
91 του
1983
16 του
1984
51 του
1984
83 του
1984
93 του
1984
18 του
1985
71 του
1985
89 του
1985
96 του
1986
317 του
1987
49 του
1988
64
του1990
136 του
1991
149 του
1991
237 του
1991
42(Ι) του

Οι

προϋποθέσεις

διατάγματος

διέπονται,

έκδοσης

τέτοιου

τηρουμένων

των

αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί
Δικαστηρίων Νόμου, το άρθρο 9 του περί
Πολιτικής
σχετικούς

Δικονομίας
περί

Νόμου

Πολιτικής

Διαδικαστικούς Κανονισμούς.

και

τους

Δικονομίας
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1992
43(Ι) του
1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του
1993
82(Ι) του
1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του
1997
53(Ι) του
1997
90(Ι) του
1997
27(Ι) του
1998
53(Ι) του
1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του
1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του
2000
32(Ι) του
2001
40(I) του
2002
80(Ι) του
2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του
2004
165(Ι) του 2004
268(Ι)του 2004
21(Ι) του
2006
99(Ι) του
2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του
2008
81(Ι) του
2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008
36(Ι) του
2009
129(Ι) του 2009
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138(Ι) του 2009
19(Ι) του
2010
166(Ι) του 2011.
Κεφ.6.
14 του
1960
11 του
1965
161 του
1989
228 του
1989
51(Ι) του
1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του
2003
66(Ι) του
2004
138(Ι)του
2006.

(4) Το προσωρινό διάταγμα που προβλέπεται
στο εδάφιο (2) μπορεί να εκδοθεί και μετά από
μονομερή (ex parte) αίτηση, κατ’ εφαρμογή,
τηρουμένων των αναλογιών, του άρθρου 9 του
περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου και των περί
Πολιτικής

Δικονομίας

Κανονισμών.

Στην

Διαδικαστικών

περίπτωση

αυτή,

για

σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να
καταδειχθεί εκ μέρους του αντιδίκου λόγος
ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγμα να
παραμένει σε ισχύ, η σχετική προθεσμία που
δύναται να τεθεί από το δικαστήριο δεν
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) μέρες.
(5)

Αν

πρόσωπο,

εναντίον

του

οποίου

εκδόθηκε διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (2),
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δεν υπακούει ή παραλείπει να συμμορφωθεί
με αυτό, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και,
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε
φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα ογδόντα πέντε χιλιάδες
πεντακόσια ευρώ (€85.500) ή/και στις δύο
αυτές ποινές.
(6) Εάν για τη διάπραξη οποιουδήποτε από τα
πιο πάνω αδικήματα ευθύνεται οποιοδήποτε
νομικό πρόσωπο και αποδεικνύεται ότι το
αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση,
σύμπραξη ή ανοχή (α) οποιουδήποτε
διοικητικού

από
ή

τα

μέλη

του

διαχειριστικού

συμβουλίου ή της επιτροπής που
διαχειρίζεται τις υποθέσεις του εν
λόγω νομικού προσώπου, ή
(β) του γενικού διευθυντή ή του διευθυντή
ή του διευθύνοντος συμβούλου του
νομικού προσώπου,
τότε η ποινική δίωξη για το αδίκημα μπορεί να
στραφεί εναντίον του νομικού προσώπου και
όλων ή οποιωνδήποτε από τα πιο πάνω
φυσικά πρόσωπα.».
Τροποποίηση

13. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως
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μετά το άρθρο 26 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 26Α:

νόμου με την
προσθήκη νέου
άρθρου.

«Εξώδικη

26Α.-(1)(α) Αν οποιοσδήποτε Επιθεωρητής ή

ρύθμιση

λειτουργός που έχει διοριστεί σύμφωνα με το

αδικημάτων.

εδάφιο (1) του άρθρου 25, έχει εύλογη αιτία
να

πιστεύει

ότι

οποιοδήποτε

πρόσωπο

διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε
αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του
Επίσημη

άρθρου 9, του άρθρου 11, των εδαφίων (1Α)

Εφημερίδα

και

της Δημοκρατίας.

Κανονισμού 4 των περί Συσκευασιών και

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
3.10.2003.

(1Β)

του

Αποβλήτων

άρθρου

15

και/

Συσκευασιών

ή

του

(Ευθύνη

Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμών του
2003, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη
ρύθμιση του αδικήματος.
(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθμισης
είναι

ανάλογο

με

τη

σοβαρότητα

του

αδικήματος, και δεν υπερβαίνει τα τρεις
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400).
(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθμισης
που

προβλέπεται

στο

εδάφιο

(1),

ο

Επιθεωρητής ή ο λειτουργός επιδίδει στο
πρόσωπο
αδίκημα

που
σχετική

καθορίζεται

το

πιστεύει

ότι διέπραξε

ειδοποίηση,
αδίκημα,

η

στην

το

οποία

συγκεκριμένη

διάταξη που θεωρεί ότι παραβιάστηκε, ο
χρόνος

διάπραξης

του

αδικήματος,

το
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χρηματικό ποσό που το πρόσωπο καλείται να
καταβάλει καθώς και το χρονικό διάστημα
εντός του οποίου αυτό πρέπει να καταβληθεί.
(3) Αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο
Επιθεωρητής ή ο λειτουργός θεωρεί, σύμφωνα
με

το

εδάφιο

επαναληφθεί

(1)

για

ότι

συνιστά

δεύτερη

φορά

αδίκημα,
ή

δεν

τερματιστεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
από την ώρα επίδοσης της ειδοποίησης, ο
Επιθεωρητής ή ο λειτουργός καθορίζει ποσό
εξώδικου προστίμου, διπλάσιο του ποσού που
καθορίστηκε κατά την πρώτη παράβαση και,
σε περίπτωση που η πράξη ή παράλειψη
επαναληφθεί για τρίτη φορά, ο Επιθεωρητής ή
ο

λειτουργός

προβαίνει

στις

αναγκαίες

ενέργειες για δίωξη του εν λόγω προσώπου
ενώπιον δικαστηρίου.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου
(3), αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο
Επιθεωρητής ή ο λειτουργός θεωρεί σύμφωνα
με το εδάφιο (1) ότι συνιστά αδίκημα, δεν
τερματιστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εντός
σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα
επίδοσης της ειδοποίησης, τότε για κάθε μέρα
που η πράξη ή η παράλειψη συνεχίζεται ή
επαναλαμβάνεται, θεωρείται ότι διαπράττεται
νέο αδίκημα, για το οποίο ο Επιθεωρητής ή ο
λειτουργός προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες
για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, 27.7.2012

125(Ι)/2012

(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται με βάση τα
προβλεπόμενα

στα

εδάφια

(1)

και

(2)

θεωρείται χρηματική ποινή που επιβλήθηκε
λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκημα.
(6)

Με

την

καταβολή

του

ποσού

που

προβλέπεται στο εδάφιο (5), ο εισπράξας
εκδίδει σχετική απόδειξη στο πρόσωπο που το
καταβάλλει, στην οποία αναγράφονται τα
ακόλουθα:
(α) το

όνομα

του

προσώπου

που

πιστεύεται ότι διέπραξε το αδίκημα·
(β) συνοπτική αναφορά του αδικήματος·
(γ) ο τόπος και η ημερομηνία διάπραξης
του αδικήματος· και
(δ) το ποσό που καταβλήθηκε.
(7) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων
(3) και (4), αν το χρηματικό ποσό που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (3) καταβληθεί
πριν από την πάροδο δεκατεσσάρων (14)
ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της
ειδοποίησης, ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται
αναφορικά με τη διάπραξη του σχετικού
αδικήματος.
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(8) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων
(3) και (4), μετά την εξώδικη ρύθμιση του
αδικήματος, την καταβολή του ποσού και την
έκδοση της απόδειξης που αναφέρεται πιο
πάνω,

δε

χωρεί

οποιαδήποτε

περαιτέρω

ποινική διαδικασία σχετικά με το συγκεκριμένο
αδίκημα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της
απόδειξης που προβλέπεται στο εδάφιο (6)
αποτελεί

απόδειξη

αναφέρονται
απαλλαγή

σε

των

γεγονότων

αυτήν

του

και

που

συνεπάγεται

κατηγορούμενου

για

το

συγκεκριμένο αδίκημα που αναφέρεται σε
αυτήν.
(9) Η εξώδικη ρύθμιση του αδικήματος και η
καταβολή του σχετικού ποσού σύμφωνα με τις
πιο πάνω διατάξεις δεν αποτελεί καταδίκη. Σε
περίπτωση, όμως, καταδικαστικής απόφασης
για

διάπραξη

άλλου

παρόμοιας

φύσης

αδικήματος, το δικαστήριο δύναται να λάβει
υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα, για
σκοπούς επιμέτρησης της ποινής.».
Κατάργηση του

14.

Παραρτήματος Ι

καταργούνται.

Τα

Παραρτήματα

Ι

και

ΙΙ

του

βασικού

νόμου

και του
Παραρτήματος ΙΙ
του βασικού
νόμου.
Τροποποίηση του

15. Το σημείο 2(γ) του Παραρτήματος ΙΙΙ του βασικού νόμου

Παραρτήματος ΙΙΙ

τροποποιείται

με

την

αντικατάσταση

της

λέξης
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του βασικού

«απορρίμματα» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «απόβλητα

νόμου.

συσκευασίας».

Αντικατάσταση του

16. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

Παραρτήματος V

ακόλουθο Παράρτημα:

του βασικού
νόμου.

«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 Κυπριακής Δημοκρατίας
Ανακτηθέντα ή αποτεφρωθέντα σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
με
ΑνακύΆλλες
Σύνολο Ανάκτηση
Άλλες
Αποτέφρωση
Σύνολο
Παραγό-με κλωση
μορφές ανακύενέργειας
μορφές
σε
ανάκτησης και
να
υλικών
ανακύκλωσης
ανάκτησης
εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης
απόβλητα
κλωσης
καύσης
σε
συσκευα-σί
απόβλητα με
εγκαταστάσεις
ας
ανάκτηση
καύσης
ενέργειας
απόβλητα με
ανάκτηση
ενέργειας
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι
Τόνοι

Υλικό

(α)
ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ
ΜΕΤΑΛΛΑ

Αλουμίνιο
Χάλυβας
Σύνολο

ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)
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ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώσεις για τον Πίνακα 1

(1)

Λευκά τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική. Είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις που πρέπει να στηρίζονται σε εμπειρικά δεδομένα
και να επεξηγούνται στην περιγραφή της μεθοδολογίας.

(2)

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

(3)

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική.

(4)

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά συμπεριλαμβάνουν όλα
τα υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά

(5)

Η στήλη (γ) περιλαμβάνει όλα τα είδη ανακύκλωσης, περιλαμβανομένης και της
οργανικής ανακύκλωσης, εξαιρούμενης της ανακύκλωσης υλικών.

(6)

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

(7)

Η στήλη (στ) περιλαμβάνει όλες τις μορφές ανάκτησης, περιλαμβανομένης και
της ανακύκλωσης, εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας.

(8)

Η στήλη (η) περιλαμβάνει το άθροισμα των στηλών (δ), (ε), (στ) και (ζ).

(9)

Ποσοστό ανάκτησης ή αποτέφρωσης σε εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με
ανάκτηση ενέργειας: Στήλη (η) / στήλη (α).

(10)

Ποσοστό ανακύκλωσης: Στήλη (δ) / στήλη (α).

(11)

Τα δεδομένα για το ξύλο δε χρησιμοποιούνται προς τον σκοπό της αξιολόγησης
του στόχου για ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος για κάθε υλικό συσκευασίας.
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Πίνακας 2
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή
εξάγονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε
εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
Απόβλητα συσκευασίας που αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη ή
εξάγονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για
Αποτέφρωση σε
Υλικό

Ανακύκλωση Άλλες μορφές Ανάκτηση
υλικών

ανακύκλωσης ενέργειας

Άλλες
μορφές
ανάκτησης

εγκαταστάσεις
καύσης
αποβλήτων με
ανάκτηση
ενέργειας

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
Αλουμίνιο
ΜΕΤΑΛΛΟ Χάλυβας
Σύνολο
ΞΥΛΟ
ΑΛΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ

Σημειώσεις για τον Πίνακα 2
(1)

Τα δεδομένα του παρόντος πίνακα αναφέρονται μόνον στις ποσότητες που
θεωρούνται ότι προσμετρήθηκαν για σκοπούς του παρόντος Νόμου. 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 πρέπει να
επεξηγούνται στην περιγραφή της μεθοδολογίας.

(3)

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι υποχρεωτική.

(4)

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά περιλαμβάνουν όλα τα
υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.
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Πίνακας 3
Ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή
εισάγονται από τρίτη χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία για ανάκτηση ή καύση σε
εγκαταστάσεις καύσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας
Απόβλητα συσκευασίας που παράγονται σε άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται
από τρίτη χώρα στην Κυπριακή Δημοκρατία για
Αποτέφρωση σε
Υλικό

Ανακύκλωση Άλλες
υλικών

μορφές Ανάκτηση

ανακύκλωσης

ενέργειας

Άλλες
μορφές
ανάκτησης

εγκαταστάσεις
καύσης
αποβλήτων
ανάκτηση
ενέργειας

ΓΥΑΛΙ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙ
Αλουμίνιο
ΜΕΤΑΛΛΟ

Χάλυβας
Σύνολο

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 είναι δυνατόν να προσμετρηθούν
για την επίτευξη των στόχων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

(2)

Σκουρόχρωμα τετραγωνίδια: Η υποβολή δεδομένων είναι εθελοντική.

(3)

Τα στοιχεία για την ανακύκλωση υλικών για τα πλαστικά περιλαμβάνουν όλα τα
υλικά που ανακυκλώθηκαν ξανά σε πλαστικά.».

Αρ. Φακ: 23.01.053.134-2012
ΣΧΚ/ΕΜΧ

με

