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Αριθμός 79
Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012, οι οποίοι
εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 54 και 57 του περί Αποβλήτων Νόμου, αφού κατα
τέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν οπό αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί 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(1) του 2010).

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011
Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 54 και 57

Προοίμιο.

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

Επίσημη

«Οδηγία

Ε φ η μ ε ρ ί δ α της

Συμβουλίου της 6 ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές

Ε.Ε.: L 2 6 6 ,

2006/66/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

26.9.2006,0. 1-

στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών

L 3 3 9 , 6.12.2006,

και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ»,

σ. 3 9 L 7 6 , 19.3.2008,

όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/103/ΕΚ,

σ. 3 9 L 3 2 7 , 5.12.2008,
σ. 7.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται
185(1) του 2 0 1 '

σε αυτό από το άρθρο 54 του περί Αποβλήτων Νόμου, εκδίδει τους
ακόλουθους Κανονισμούς;

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Αποβλήτων
{Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Επίσημη

του 2012 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Στερεών και

Εφημερίδα,

Επικίνδυνων

Αποβλήτων

{Ηλεκτρικές

Στήλες

ή

Συσσωρευτές)

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):

Κανονισμούς του 2009 {οι οποίοι στη συνέχεια θα αναφέρονται ως

20.3.2009.

«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 και 2012.

Αντικατάσταση
του Κανονισμού 1
των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 1 των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται από τον
ακόλουθο νέο Κανονισμό:

«Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι
περί

Αποβλήτων

(Ηλεκτρικές

Συσσωρευτές) Κανονισμοί του 2009.».

Στήλες

ή
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Τροποποίηση του
Κανονισμού 2
των βασικών
κανονισμών.

3. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως
ακολουθως(α)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «αξιοποίηση» με
τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«"αξιοποίηση" σημαίνει κάθε πράξη, στο μέτρο που μπορεί να
εφαρμοστεί στις ηλεκτρικές στήλες ή τους συσσωρευτές, η
οποία προβλέπεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου·»-

(β)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «διάθεση» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:

«"διάθεση" σημαίνει κάθε δραστηριότητα που προβλέπεται
στο Παράρτημα Π του Νόμου·»· και

(γ)

με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Νόμςς» με τον
ακόλουθο νέο ορισμό:

Τροποποίηση του
Κανονισμού 8
των βασικών
κανονισμών.

«185(1) του

"Νόμος" σημαίνει τον περί Αποβλήτων Νόμο

2011

του 2011-».

"

4. Η παράγραφος (1) του Κανονισμού 8 των βασικών κανονισμών
αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«

(1} Ο Υπουργός υπολογίζει ετησίως, σύμφωνα με το

Παράρτημα Ι. Παράρτημα Ι, το ποσοστό συλλογής.».

Τροποποίηση του

5. Η υποπαράγραφος (β) της παραγράφου (1) του Κανονισμού 11

Κανονισμού 11
των βασικών
Η
,
κανονισμών.

των βασικών κανονισμών αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα
υποπαράγραφο:
(β) να επεξεργάζονται και να ανακυκλώνουν

μέσω

συστημάτων αδειοδοτημένων από την αρμόδια αρχή,
τα οποία συνάδουν τουλάχιστον με τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την υγεία,
την ασφάλεια και τη διαχείριση αποβλήτων, όλες τις
ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που είναι δυνατό
να αναγνωρισθούν και συλλεχθούν σύμφωνα με τις
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παραγράφους (1), (2) και (3) του Κανονισμού 7 των
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίΐο(Ι):
30.7.2004
13.11.2009.
Τροποποίηση
του Κανονισμού
17 των βασικών
κανονισμών.

παρόντων Κανονισμών ή σύμφωνα με τους περί
Στερεών

και

Ηλεκτρικού

Επικίνδυνων
και

Αποβλήτων

Ηλεκτρονικού

(Απόβλητα
Εξοπλισμού)

Κανονισμούς.».

6. Η παράγραφος (2) του Κανονισμού 17 των βασικών κανονισμών
αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
(2) Ο Υπουργός διασφαλίζει ότι, κατά την εφαρμογή
της παραγράφου (1), αποφεύγεται

οποιαδήποτε

διπλή χρέωση των παραγωγών στην περίπτωση
των

ηλεκτρικών

στηλών

ή συσσωρευτών

που

συλλέγονται με συστήματα που διαμορφώθηκαν
σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων

(Απόβλητα

Ηλεκτρικού

και

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμούς ή τον περί
157(1) του 2003
5(1) του 2011.

των Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Νόμο.».

Τροποποίηση του
Κανονισμού 22

7. Η παράγραφος (4} του Κανονισμού 22 των βασικών κανονισμών

των βασικών
κανονισμών.

αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(4)

Τηρουμένων

των

διατάξεων

της

παραγράφου

(1)

του

Κανονισμού 8, ο Υπουργός, αφού αξιολογήσει την έκθεση που
αναφέρεται στην παράγραφο (1) του παρόντος Κανονισμού, στην
οποία επιφέρει ή μεριμνά όπως οι παραγωγοί επιφέρουν

τις

τροποποιήσεις που θεωρεί απαραίτητες, αποστέλλει στην Επιτροπή
εντός έξι (6) μηνών από το τέλος του οικείου ημερολογιακού έτους,
την έκθεση που αναφέρεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 3 της
Οδηγίας 2006/66/ΕΚ.».

Έναρξη της
ισχύος των
παρόντων
Κανονισμών.

8.-(1)

Με την

επιφύλαξη

της

παραγράφου

(2),

οι

παρόντες

Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης τους
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η ισχύς του Κανονισμού 4 θεωρείται ότι άρχισε από την 27 η
Σεπτεμβρίου 2011.

