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Ν. 157(Ι)/2003

Ο περί των Οχηµάτων στο Τέλος του Κύκλου
τους Νόµος του 2003 εκδίδεται µε
δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας
µε το
Αρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός

του 2003

ΤΠ διαχείριση των αγηµάτων στο

του κύκλου

λειτουργία των ενκαταστάσεων νια τη διαχείριση των οχηµάτων αυτών
και TIC υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων των σχετικών
µε τα

αυτά

Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
µε τίτλο 
(α)

«Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000 για τα οχήµατα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους»

L 269 της

σ.

0034), και
(β)

«Απόφαση 2002/525/ΕΚ της Επιτροπής, της

Ιουνίου 2002

για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

L 170 της

29/06/2002, σ. 0081)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Ο παρών Νόµος

αναφέρεται ως ο περί των Οχηµάτων στο Τέλος

του Κύκλου Ζωής τους Νόµος του 2003.
Ερµηνεία.

2.(1) Στο Νόµο αυτό, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική
έννοια:
«ανάκτηση»
2002

σηµαίνει

οποιαδήποτε

από

τις

εργασίες

που

προβλέπονται στο Παράρτηµα II Β του περί Στερεών και Επικινδύνων
Αποβλήτων Νόµου του
«ανάκτηση ενέργειας» σηµαίνει τη χρήση καυσίµου αποβλήτου ως
µέσου παραγωγής ενέργειας µε άµεση αποτέφρωση, µε ή χωρίς άλλα
απόβλητα, για σκοπούς ανάκτησης
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«ανακύκλωση»
παραγωγής

σηµαίνει

των

την

αποβλήτων

επανεπεξεργασία
υλικών,

η

οποία

επαναχρησιµοποίηση των απόβλητων υλικών

σε

διαδικασία

αποβλέπει

στην

τον αρχικό σκοπό

που κατασκευάστηκαν ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης

«αρµόδια

αρχή»

σηµαίνει

το

∆ιευθυντή

του

Τµήµατος

Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και
Έργων και περιλαµβάνει κάθε λειτουργό δεόντως εξουσιοδοτηµένο
από αυτόν για τους σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου και των
Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
«αρµόδια περιβαλλοντική αρχή» σηµαίνει το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας,
Περιβάλλοντος

και

περιλαµβάνει

κάθε

Φυσικών Πόρων και
λειτουργό

δεόντως

εξουσιοδοτηµένο από αυτόν για σκοπούς εφαρµογής του παρόντος
Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει
«διάθεση» σηµαίνει οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται
του 2002.

Παράρτηµα II Α του περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων
Νόµο του
«διανοµέας» σηµαίνει τον επαγγελµατία διανοµέα σχετικών οχηµάτων
και εξαρτηµάτων είτε αυτός εισάγει τα προϊόντα αυτά είτε τα αγοράζει
από τη ντόπια αγορά και περιλαµβάνει τον επαγγελµατία µεταπωλητή
τέτοιων προϊόντων
«εγκατάσταση επεξεργασίας» σηµαίνει τη δυνάµει του εδαφίου (4) ή
εδαφίου (5) του άρθρου 7 αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό

«εξάρτηµα» σηµαίνει κατασκευαστικό στοιχείο ή τεχνική µονάδα ή
σύστηµα ή εξοπλισµό ή ανταλλακτικό ή άλλο υλικό που αποτελεί µέρος
ενός

«επαναχρησιµοποίηση» σηµαίνει οποιαδήποτε εργασία µέσω της
οποίας σχετικά απόβλητα εξαρτήµατα χρησιµοποιούνται για τον ίδιο
σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά
«επεξεργασία»

σηµαίνει

οποιαδήποτε

δραστηριότητα,

για

απορρύπανση, διάλυση, κοπή, τεµαχισµό, ανάκτηση ή προετοιµασία
προς διάθεση των καταλοίπων τεµαχισµού συµπεριλαµβανοµένων των
δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στις παραγράφους 3 και 4 του
Παράρτηµα Ι.

Παραρτήµατος Ι και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την
ανάκτηση ή τη διάθεση σχετικού απόβλητου οχήµατος ή σχετικού
απόβλητου
«επικίνδυνη ουσία» σηµαίνει οποιαδήποτε ουσία η οποία

199 του 1991
του 1997

επικίνδυνη δυνάµει των περί Επικίνδυνων Ουσιών Νόµων του 1991
µέχρι

και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει

του 2002.

«Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«κατασκευαστής» σηµαίνει τον κατασκευαστή σχετικού οχήµατος ή
σχετικού εξαρτήµατος ή τον αντιπρόσωπο του στη ∆ηµοκρατία ή, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει αντιπρόσωπος, τον εισαγωγέα, και, άν
δεν υπάρχει εισαγωγέας, το πρόσωπο που

το σχετικό όχηµα ή το

σχετικό εξάρτηµα στην αγορά της
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
«οικονοµικοί φορείς» σηµαίνει τους παραγωγούς, διανοµείς, συλλέκτες,
ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν µηχανοκίνητα οχήµατα,
υπεύθυνους διάλυσης, τεµαχισµού, ανάκτησης, ανακύκλωσης και
άλλους φορείς επεξεργασίας σχετικών απόβλητων οχηµάτων και
σχετικών απόβλητων
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«όχηµα» σηµαίνει όχηµα κάθε κατηγορίας που καθορίζεται στο Μέρος
2000
του 2002.

Α του Παραρτήµατος των περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµων του
2000 και 2002 και περιλαµβάνει τα εξαρτήµατα και τα άλλα υλικά που
συνθέτουν το όχηµα, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο το όχηµα
συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιµοποίησης
του και του κατά πόσο είναι εξοπλισµένο µε εξαρτήµατα που παρέχει ο
κατασκευαστής ή µε άλλα εξαρτήµατα των οποίων η τοποθέτηση ως
εφεδρικών τεµαχίων ή ανταλλακτικών συµφωνεί ή όχι µε τις πρόνοιες
κειµένης σχετικής νοµοθεσίας'
«όχηµα µηδενικής αξίας» σηµαίνει το σχετικό απόβλητο όχηµα το
οποίο έχει µηδενική ή αρνητική αξία αγοράς τη στιγµή της παράδοσης
του σε συλλέκτη ή σε εγκατάσταση
«όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του» σηµαίνει το όχηµα που
αποτελεί απόβλητο κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό

του 2002.

στον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµο του 2002 και
περιλαµβάνει 

(α) Όχηµα το οποίο ο κάτοχος του απορρίπτει ή προτίθεται να
και

(β) όχηµα το οποίο ο κάτοχος του υποχρεούται να απορρίψει
δυνάµει των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος
Νόµου ή δυνάµει κειµένης
«παραγωγός»

σηµαίνει

τον

κατασκευαστή

ή

τον

επαγγελµατία

εισαγωγέα σχετικού οχήµατος ή σχετικού
«πληροφορίες αποσυναρµολόγησης» σηµαίνει κάθε πληροφορία που
απαιτείται για την επεξεργασία σχετικών απόβλητων οχηµάτων κατά
τρόπο άρτιο και περιβαλλοντικά
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«πιστοποιητικό καταστροφής» σηµαίνει πιστοποιητικό καταστροφής
που εκδίδεται και ή γίνεται αποδεκτό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9.
«πρόληψη»

σηµαίνει

µέτρα

που

αποσκοπούν

στη

µείωση της

ποσότητας και της βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον των σχετικών
απόβλητων οχηµάτων, των σχετικών απόβλητων εξαρτηµάτων και των
ουσιών
«σχετικό απόβλητο εξάρτηµα» σηµαίνει απόβλητο που συνίσταται σε
µεταχειρισµένο εξάρτηµα που αφαιρείται από σχετικό
«σχετικό απόβλητο όχηµα» σηµαίνει σχετικό όχηµα στο τέλος του
κύκλου ζωής
«σχετικό εξάρτηµα» σηµαίνει εξάρτηµα οχήµατος που εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής του παρόντος
«σχετικό όχηµα» σηµαίνει όχηµα που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
του παρόντος Νόµου
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και
«χώρος προσωρινής εναπόθεσης» σηµαίνει το χώρο που πληροί τις
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 1
Παράρτηµα ι.

του Παραρτήµατος Ι.
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Πεδίο
εφαρµογής.

3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται αναφορικά µε:

(α) Οχήµατα που εµπίπτουν στις κατηγορίες Μ1 και Ν1 όπως αυτές
καθορίζονται

στο

Παράρτηµα

των

περί Έγκρισης Τύπου

Οχηµάτων Νόµων του 2000 και

(β) τρίκυκλα, κατά την έννοια του Παραρτήµατος των περί Έγκρισης
Τύπου Οχηµάτων Νόµων του

(γ)

και

µε τις πρόσθετες κατηγορίες οχηµάτων που καθορίζονται σε
διάταγµα που εκδίδεται από τον Υπουργό, µε βάση το άρθρο
17.

Υποχρεώσεις

4.(1) Κάθε οικονοµικός φορέας διασφαλίζει ότι:

οικονοµικών
φορέων.

(α) Υπάρχει επαρκής αριθµός χώρων προσωρινής εναπόθεσης
κατάλληλα διασκορπισµένων οι οποίοι
σηµεία

χρησιµοποιούνται ως

παραλαβής ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη και

απρόσκοπτη

παράδοση

όλων

των

σχετικών

απόβλητων

οχηµάτων και, στο βαθµό που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, των
σχετικών απόβλητων εξαρτηµάτων που έθεσε στην αγορά της

(β)

υπάρχει επαρκής αριθµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας ώστε
να εξασφαλίζεται ότι κανένα σχετικό απόβλητο όχηµα και
σχετικό

απόβλητο

εξάρτηµα

δεν

παραµένει

σε

χώρο

προσωρινής εναπόθεσης πέραν ενός τεχνικά εφικτού και
εύλογου χρονικού διαστήµατος.
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(2) Οι οικονοµικοί φορείς, προσκοµίζουν επαρκή στοιχεία στην
αρµόδια αρχή

για κάθε

χώρο προσωρινής

εναπόθεσης και

εγκατάστασης επεξεργασίας που διαθέτουν ή χρησιµοποιούν για τους
σκοπούς εφαρµογής του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού.
(3) Οι οικονοµικοί φορείς, µε δικά τους έξοδα και διευθετήσεις,
φροντίζουν:

(α) Να υπάρχει σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των οικονοµικών
φορέων και του κοινού ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο να µπορεί
εύκολα να λάβει πληροφορίες για

που σχετίζονται µε τον

παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει
αυτού και ιδίως για τον τρόπο παράδοσης σχετικού απόβλητου
οχήµατος σε χώρο προσωρινής εναπόθεσης ή σε εγκατάσταση

(β) να δηµοσιεύουν πληροφορίες σχετικά µε:

(i)

σχεδιασµό των σχετικών οχηµάτων και των σχετικών
εξαρτηµάτων προκειµένου να µπορούν να ανακτηθούν και
να

(ϋ)

την ορθή από περιβαλλοντική άποψη επεξεργασία των
σχετικών απόβλητων οχηµάτων, ειδικότερα όσον αφορά
στην

(iii)

την

αφαίρεση

ανάπτυξη

όλων

και

των

βελτίωση

υγρών

τρόπων

και

για

στην

την

επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση
των σχετικών απόβλητων οχηµάτων και των
την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά στην ανάκτηση και
ανακύκλωση προκειµένου να µειωθούν τα προς διάθεση
απόβλητα και να αυξηθούν τα ποσοστά ανάκτησης και
ανακύκλωσης.
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Έκδοση

5.(1) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

∆ιαταγµάτων για

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να καθορίζει τον αριθµό των

τον καθορισµό
του αριθµού των

χώρων

προσωρινής

εναπόθεσης

και

των

εγκαταστάσεων

χώρων

επεξεργασίας που

προσωρινής

Νόµου και των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού. Για τον

επαρκής για τους σκοπούς του παρόντος

εναπόθεσης και

σκοπό αυτό η αρµόδια αρχή συµβουλεύει τον Υπουργό αφού τηρήσει

των

τις διατάξεις του εδαφίου (2):

εγκαταστάσεων
επεξεργασίας.

Νοείται ότι ο Υπουργός καθορίζει µόνο τον ελάχιστο αριθµό
που

επαρκής και για κανένα λόγο δεν καθορίζει

µέγιστο αριθµό, ιδιαίτερα ώστε να µην υπάρχει οποιοδήποτε
εµπόδιο στον ανταγωνισµό, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά που σχετίζεται µε
την

παραλαβή,

αποσυναρµολόγηση,

επεξεργασία

και

ανακύκλωση που αφορά στα οχήµατα.
(2) Η αρµόδια αρχή, πριν παράσχει στον Υπουργό συµβουλή για
τους σκοπούς του εδαφίου (1),

πρέπει:

(α) Να λάβει υπόψη τα τεχνικά και οικονοµικά δεδοµένα του

(β) να διαβουλευτεί µε τους οικονοµικούς φορείς καθώς και µε άλλα
πρόσωπα τα οποία

ότι εµπλέκονται ή ενδιαφέρονται, και

(γ) να ζητήσει και να λάβει υπόψη τυχόν απόψεις της αρµόδιας
περιβαλλοντικής αρχής.
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(3) Στην περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο µε το οποίο οι οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται δεν έχουν
δηµιουργήσει επαρκή αριθµό χώρων προσωρινής εναπόθεσης ή
εγκαταστάσεων επεξεργασίας, η δεν έχουν διασκορπίσει επαρκώς
τους εν λόγω χώρους κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται το σύνολο του
εδάφους της ∆ηµοκρατίας, ή, στην περίπτωση που συγκεκριµένος
οικονοµικός φορέας δε συνδράµει στη δηµιουργία του συστήµατος
παραλαβής και επεξεργασίας που αναφέρεται στον παρόντα Νόµο, ο
Υπουργός δύναται, µε ∆ιάταγµα που

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να απαιτεί: 

(α) Από τους οικονοµικούς φορείς να δηµιουργήσουν και να
λειτουργήσουν, µε δικά τους έξοδα και διευθετήσεις:

(ί)

Επαρκή αριθµό χώρων προσωρινής
επαρκή αριθµό εγκαταστάσεων

(iii)

χώρους προσωρινής
∆ηµοκρατίας

που

ή
σε περιοχές της

δεν

καλύπτονται

κατά

τρόπο

(β) από συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα να συνδράµει, µε δικά του
έξοδα και διευθετήσεις, στη δηµιουργία και λειτουργία των
αναφεροµένων

στις

υποπαραγράφους

(ί)

και

(ϋ)

της

παραγράφου (α).

Παροχή

6.(1)

παραγωγός οφείλει να διαθέτει τις πληροφορίες που

πληροφοριών

αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 στους
µελλοντικούς αγοραστές σχετικών οχηµάτων και να τις περιλαµβάνει

κατασκευαστές
και

στο σχετικό διαφηµιστικό υλικό για την εµπορική προώθηση κάθε νέου
σχετικού οχήµατος.
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(2)

Ειδικότερα, χωρίς επηρεασµό της γενικότητας των διατάξεων

του εδαφίου (1):

(α) Οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες αποσυναρµολόγησης για
κάθε νέο τύπο σχετικού οχήµατος εντός έξι µηνών από τη
διάθεση του στην αγορά. Οι εν λόγω πληροφορίες, στο βαθµό
που απαιτείται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προκειµένου
να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού, προσδιορίζουν
τα εξαρτήµατα, καθώς και τα σηµεία όπου βρίσκονται όλες οι
επικίνδυνες ουσίες στα οχήµατα

(β) οι παραγωγοί σχετικών εξαρτηµάτων

στη διάθεση των

εγκεκριµένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εφόσον το ζητούν
και υπό την επιφύλαξη του εµπορικού και του βιοµηχανικού
απορρήτου,

τις

κατάλληλες

πληροφορίες

σχετικά

µε

την

αποσυναρµολόγηση, την αποθήκευση και τη διενέργεια δοκιµών
των εξαρτηµάτων που είναι δυνατό να
και
(γ)

οι κατασκευαστές σχετικών οχηµάτων και οι κατασκευαστές
σχετικών

εξαρτηµάτων

αποσυναρµολόγησης

στις

τις

πληροφορίες

εξουσιοδοτηµένες

διαθέτουν

εγκαταστάσεις

επεξεργασίας, σε µορφή έντυπων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικών
µέσων

σε ψηφιακό δίσκο  CDROM ή µε υπηρεσίες

ανοικτής επικοινωνίας).
Εγκαταστάσεις

7.(1) Ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λαµβάνει τα

επεξεργασίας.

απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζει ότι όλα τα οχήµατα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους και όλα τα απόβλητα εξαρτήµατα που συλλέγει ή
παραλαµβάνει αποθηκεύονται σε χώρο προσωρινής εναπόθεσης και
υφίστανται επεξεργασία σύµφωνα µε τις γενικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στο εδάφιο (2) και σύµφωνα µε τις ελάχιστες τεχνικές

Παράρτηµα Ι.

απαιτήσεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι.
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(2) Τηρουµένων των διατάξεων της κειµένης νοµοθεσίας για την
υγεία και το περιβάλλον, ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας
λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διάθεση και η αξιοποίηση των
αποβλήτων να πραγµατοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία
του ανθρώπου και χωρίς να χρησιµοποιούνται διαδικασίες ή µέθοδοι
που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε:

(α) Χωρίς να δηµιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το
έδαφος, την πανίδα και τη
(β) χωρίς να προκαλούνται ενοχλήσεις από το

ή τις

και
(γ) χωρίς να βλάπτονται οι τοποθεσίες και

τα τοπία που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
(3) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) ο
ιδιοκτήτης της εγκατάστασης επεξεργασίας λαµβάνει τα απαραίτητα
µέτρα ώστε:
(α) Τα σχετικά απόβλητα οχήµατα να απογυµνώνονται προτού
επέλθει περαιτέρω επεξεργασία, ή να λαµβάνονται άλλα
ισοδύναµα

µέτρα,

προκειµένου

να

µειωθεί

οποιαδήποτε

επιβλαβής επίπτωση στο
(β) τα σχετικά απόβλητα εξαρτήµατα που µπορούν να αφαιρούνται
πριν από περαιτέρω επεξεργασία και τα οποία αναφέρονται
στην τρίτη στήλη του πίνακα του Παραρτήµατος II, να
αφαιρούνται πριν από περαιτέρω επεξεργασία,
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(γ) τα επικίνδυνα υλικά και εξαρτήµατα να αφαιρούνται και να
αποµονώνονται κατά επιλεκτικό τρόπο, ώστε να µη µολύνουν
στη συνέχεια τα κατάλοιπα τεµαχισµού των σχετικών απόβλητων

(δ) οι εργασίες απογύµνωσης και αποθήκευσης να διεξάγονται κατά
τρόπο ο οποίος, εκεί όπου µπορεί να εφαρµοστεί, να διασφαλίζει
την καταλληλότητα των εξαρτηµάτων για επαναχρησιµοποίηση
και ανάκτηση και, ιδίως, για

και

(ε) οι εργασίες επεξεργασίας για την απορρύπανση των σχετικών
απόβλητων

οχηµάτων,

όπως

αυτή

προβλέπεται

στην

παράγραφο 3 του Παραρτήµατος Ι, να πραγµατοποιούνται το

Παράρτηµα Ι.

συντοµότερο δυνατό.
(4)

Κάθε

ιδιοκτήτης

κάθε

εγκατάστασης

που

διενεργεί

δραστηριότητες επεξεργασίας οφείλει, πριν την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης επεξεργασίας, να εξασφαλίσει σχετική άδεια µε βάση
του 2002.

τον περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµο του
(5)

Κάθε

ιδιοκτήτης

κάθε

εγκατάστασης

που

διενεργούσε

δραστηριότητες επεξεργασίας πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
Νόµου οφείλει, µέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη ισχύος του
παρόντος Νόµου, να εξασφαλίσει σχετική άδεια µε βάση τον περί
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµο του 2002.
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(6) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου
τηρουµένων των διατάξεων του

και

16

και

Επικίνδυνων

Αποβλήτων Νόµου του 2002, οι πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (3)
εξοµοιώνονται µε όρους για την κατοχή της σχετικής άδειας που
αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5), και οποιαδήποτε παράβαση των
διατάξεων των εδαφίων (1), (2) και (3) δύναται να

επαρκής

λόγος για την ακύρωση ή την ανάκληση της σχετικής άδειας από την
αρχή που εκδίδει την άδεια µε βάση τον περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων Νόµο του 2002.
Περιεκτικότητα

8.(1) Τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των σχετικών οχηµάτων

σχετικών

που διατίθενται στην αγορά από την έναρξη ισχύος του παρόντος

εξαρτηµάτων σε
µέταλλα.

Νόµου είτε αυτά βρίσκονται στο όχηµα τη στιγµή της διάθεσης του στην
αγορά είτε διατίθενται στην αγορά από µόνα τους, δεν πρέπει να
περιέχουν µόλυβδο, υδράργυρο, κάδµιο ή εξασθενές χρώµιο, εκτός αν

Παράρτηµα II.

εµπίπτουν στις περιπτώσεις που απαριθµούνται στο Παράρτηµα II,
υπό τους όρους και εντός των προθεσµιών που αναφέρονται σε αυτό:
Νοείται ότι τα υλικά που καθορίζονται στην τρίτη στήλη του
πίνακα του Παραρτήµατος

πρέπει να επισηµαίνονται

µέσω κατάλληλης σήµανσης ή να καθίστανται αναγνωρίσιµα
µε άλλα κατάλληλα µέσα για να µπορούν να αφαιρούνται πριν
από κάθε περαιτέρω επεξεργασία.
(2)

Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται, σύµφωνα µε την τεχνική και
II

επιστηµονική πρόοδο, να τροποποιεί το Παράρτηµα II προκειµένου:

(α)

Να καθορίζει, όπου απαιτείται τις µέγιστες ανεκτές τιµές
συγκέντρωσης για τις ουσίες και τα υλικά που αναφέρονται στο
εδάφιο (1), σε συγκεκριµένα σχετικά εξαρτήµατα,
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(β)

να εξαιρεί ορισµένα υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήµατα από τις
διατάξεις του

εδαφίου

(1),

εφόσον

η χρήση

τους είναι

αναπόφευκτη ή να παρατείνει τις προθεσµίες που αναφέρονται
στη δεύτερη στήλη του πίνακα του Παραρτήµατος II,

(γ)

να διαγράφει υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήµατα από το
Παράρτηµα

(δ)

αν η χρήση τους µπορεί να αποφευχθεί, και

να καθορίζει εκείνα τα υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήµατα που
αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) τα οποία µπορούν να
αφαιρούνται πριν από κάθε περαιτέρω επεξεργασία και τα οποία
πρέπει να επισηµαίνονται µέσω κατάλληλης σήµανσης ή να
καθίστανται αναγνωρίσιµα µε άλλα κατάλληλα µέσα.

Παράδοση

9.(1) Όλα τα σχετικά απόβλητα οχήµατα και, στο βαθµό που αυτό είναι

σχετικών

τεχνικά εφικτό, τα σχετικά απόβλητα εξαρτήµατα πρέπει είτε να

αποβλήτων.

παραδίδονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας είτε να παραδίδονται σε
σηµείο παραλαβής

και να µεταφέρονται

υπό την ευθύνη του

υπεύθυνου του σηµείου παραλαβής σε εγκατάσταση επεξεργασίας.
(2) Ο κάτοχος σχετικού απόβλητου οχήµατος δύναται να το
παραδίδει σε σηµείο παραλαβής ή σε εγκατάσταση επεξεργασίας την
οποία λειτουργούν ή µε την οποία συνεργάζονται οι οικονοµικοί φορείς.

1390
(3) Στην περίπτωση που το σχετικό απόβλητο όχηµα είναι όχηµα
µηδενικής αξίας, παραλαµβάνεται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε
πληρωµή, εκτός αν κατά την παραλαβή, το σχετικό απόβλητο όχηµα:

(α) ∆εν περιέχει

βασικά κατασκευαστικά του στοιχεία, δηλαδή

κινητήρα ή αµάξωµα, ή κιβώτιο ταχυτήτων ή, στην περίπτωση
που αυτό απαιτείται από την κειµένη νοµοθεσία, τον καταλυτικό
µετατροπέα ή τους τροχούς εξαιρουµένης της

ή

(β) περιέχει απόβλητα που δε σχετίζονται µε το όχηµα και τα
εξαρτήµατα που συνθέτουν το όχηµα.
(4) Στην περίπτωση που µε βάση τις παραγράφους (α) ή (β) του
εδαφίου (3) απαιτηθεί πληρωµή για να παραληφθεί το σχετικό
απόβλητο όχηµα, η πληρωµή αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει το
κόστος επεξεργασίας του µείον το κέρδος που ενδεχοµένως να
προκύψει από τα επεξεργαστικά προϊόντα.
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(5)

Όταν

εγκατάσταση

ένα

σχετικό

επεξεργασίας,

απόβλητο
ο

όχηµα

ιδιοκτήτης

επεξεργασίας εκδίδει πιστοποιητικό

παραληφθεί
της

από

εγκατάστασης

του οχήµατος το

οποίο παραδίδεται ή αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή και στον
του
του 1974
58 του 1976
του 1978
του 1978
του 1981
83 του 1983
του 1984
του 1985
του 1989
του 1991
241 του 1991
44(Ι)του 1992
5(Ι)του 1993
του 1993
του 1994
του 1996
45(Ι)του 1996
του 1996
56(Ι)του 1998
του 1999
του 1999
66(Ι)του 1999
του 1999
2000
του 2000
2000
2000
του 2001
2001
του 2002
του 2002
2003.

τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του σχετικού απόβλητου οχήµατος για
σκοπούς διαγραφής του οχήµατος µε βάση τους περί Μηχανοκίνητων
Οχηµάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόµους του

έως 2003:
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Νοείται

ότι

γίνονται

αποδεκτά

ως

επαρκή

πιστοποιητικά

καταστροφής για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, πιστοποιητικά
καταστροφής που εκδίδονται από αρµόδιες αρχές κρατών µελών µε
βάση εθνική νοµοθεσία που υιοθετεί την πράξη της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας

µε

τίτλο

«Οδηγία

2000/53/ΕΚ

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 18ης
Σεπτεµβρίου 2000 για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.».

(6)

πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (5) εκδίδεται

δωρεάν κατά τον τύπο που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό µε
∆ιάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου
Στόχοι για

10.(1) Οι οικονοµικοί φορείς λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα

επαναχρησιµο

προκειµένου

ποίηση,
ανάκτηση και
ανακύκλωση.

να

διασφαλίσουν

την

επίτευξη

των

στόχων

που

καθορίζονται µε βάση το εδάφιο (4) καθώς, επίσης, και των ακόλουθων
στόχων:

(α)

αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα σχετικά
απόβλητα οχήµατα,

η

επαναχρησιµοποίηση

και ανάκτηση

καθορίζεται στο 85 % κατ' ελάχιστο κατά µέσο βάρος ανά όχηµα
και

ανά

έτος.

Εντός

του

ιδίου

χρονικού

ορίου,

η

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση καθορίζεται στο 80% κατ'
ελάχιστο κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος

(β) το αργότερο ως την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα σχετικά
απόβλητα

οχήµατα,

η

επαναχρησιµοποίηση

και ανάκτηση

καθορίζεται στο 95 % κατ' ελάχιστο κατά µέσο βάρος ανά όχηµα
και

ανά

έτος.

Εντός

των

ιδίων

χρονικών

ορίων,

η

επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση καθορίζεται στο 85%
κατ' ελάχιστο κατά µέσο βάρος ανά όχηµα και ανά έτος.
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(2) (α) Στην περίπτωση που λόγω αντικειµενικών δυσκολιών οι στόχοι
που καθορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) δεν είναι
δυνατόν να επιτευχθούν,
δηµοσιεύεται

στην

ο Υπουργός,

Επίσηµη

Εφηµερίδα

µε ∆ιάταγµα που
της ∆ηµοκρατίας,

δύναται, σε σχέση µε τα οχήµατα που έχουν κατασκευαστεί πριν
από την 1η Ιανουαρίου

να τροποποιεί τους στόχους

αυτούς και να καθορίζει χαµηλότερους στόχους, αλλά όχι
χαµηλότερους από το 75 % για την επαναχρησιµοποίηση και
ανάκτηση και όχι χαµηλότερους από το 70 % για την
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση.

(β)

Για τους σκοπούς καθορισµού χαµηλότερων στόχων σύµφωνα
µε την παράγραφο (α), η αρµόδια αρχή, µετά από διαβούλευση
µε την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, συµβουλεύει σχετικά τον
Υπουργό.

(γ)

Στην περίπτωση που εφαρµοστούν οι διατάξεις της παραγράφου
(α) η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή και τα κράτη µέλη
για τους σχετικούς λόγους.
(3) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, δύναται να τροποποιήσει τους στόχους
που καθορίζονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και να
καθορίσει νέους στόχους για την ίδια χρονική περίοδο.
(4) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα

της

∆ηµοκρατίας,

επαναχρησιµοποίησης
επαναχρησιµοποίησης

και
και

δύναται

να

καθορίσει

ανάκτησης,
ανακύκλωσης

οχηµάτων για χρονική περίοδο µετά το έτος

καθώς

σχετικών

στόχους
και

απόβλητων

Πρότυπα
κωδικοποίησης.

Οι παραγωγοί, σε συνεργασία µε τους κατασκευαστές σχετικών
εξαρτηµάτων,

χρησιµοποιούν

τα

πρότυπα

κωδικοποίησης

που

καθορίζονται βάσει του εδαφίου (2),
(2) Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει τον τίτλο και τον αριθµό
αναφοράς των προτύπων για τα σχετικά εξαρτήµατα, που
να

ακολουθούνται

ώστε να

πρέπει

διευκολύνουν την αναγνώριση

των

εξαρτηµάτων τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιµοποίηση και
ανάκτηση.
Εθελοντικές
συµφωνίες

Χωρίς επηρεασµό των υποχρεώσεων τους, που προκύπτουν
από τον παρόντα Νόµο, οι οικονοµικοί φορείς δύνανται για σκοπούς
συµµόρφωσης µε τα παρόντα Νόµο και ειδικότερα µε το άρθρο 4, να
συνάπτουν συµφωνίες µεταξύ τους.

(2) Ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει οποιαδήποτε συµφωνία που
αναφέρεται στο εδάφιο (1) υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι
στόχοι που επιδιώκονται από τον παρόντα Νόµο και εφόσον η
συµφωνία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
(α) Είναι εκτελεστή,
(β) καθορίζει ίδιους στόχους µε αυτούς που καθορίζονται µε βάση
τον παρόντα Νόµο και έχει αντίστοιχες χρονικές προθεσµίες,
(γ) επιτυγχάνει ευρεία συµµετοχή των οικονοµικών φορέων,
(δ) είναι ανοικτή για συµµετοχή σε όλους τους οικονοµικούς φορείς
νοουµένου ότι τηρούνται οι όροι που τη διέπουν.

(3)

Οι

συµφωνίες,

που

εγκρίνονται

από

τον

Υπουργό,

δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(4)

Οι

συµφωνίες,

που

εγκρίνονται

από

κοινοποιούνται στην Επιτροπή από την αρµόδια αρχή.

τον

Υπουργό,
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(5) Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από

τις εγκεκριµένες

συµφωνίες αναφέρονται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, στην αρµόδια
αρχή και είναι διαθέσιµα στο κοινό.
(6) Η αρµόδια αρχή µεριµνά για την εξέταση της προόδου που
επιτυγχάνεται δυνάµει των εγκεκριµένων συµφωνιών και ενηµερώνει
την Επιτροπή για τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (5).

(7) Τηρουµένων των διατάξεων των Κανονισµών που εκδίδονται
δυνάµει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18, οι
εγκεκριµένες

συµφωνίες

δεσµευτικές

προς

τους

οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν σε αυτές και οποιαδήποτε
παρέκκλιση
Υποβολή
εκθέσεων και
πληροφόρηση
της Επιτροπής.

παράβαση του παρόντος Νόµου.

Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου

η αρµόδια αρχή

διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου. Η έκθεση καταρτίζεται βάσει ερωτηµατολογίου ή
σχεδίου που καταρτίζει η Επιτροπή. Η έκθεση υποβάλλεται στην
Επιτροπή εντός εννέα µηνών από το τέλος της περιόδου την οποία
καλύπτει.
(2) Οι περίοδοι που καλύπτουν οι εκθέσεις που αναφέρονται στο
εδάφιο (1) είναι οι ακόλουθες:

(α) Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από την έναρξη ισχύος
του παρόντος Νόµου µέχρι τις 21 Απριλίου

(β) οι επόµενες εκθέσεις καλύπτουν περιόδους τριών ετών η κάθε
µια.

Εξουσίες της
αρµόδιας αρχής.

Η αρµόδια αρχή δύναται, προκειµένου να διαπιστώνει την
τήρηση των προνοιών του παρόντος Νόµου και των Κανονισµών που
εκδίδονται δυνάµει αυτού 

1396
(α)

Να σταµατά σε οποιαδήποτε οδό οποιοδήποτε όχηµα που
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά σχετικού απόβλητου οχήµατος
και σχετικού απόβλητου εξαρτήµατος,

(β)

να εισέρχεται σε οποιοδήποτε υποστατικό ή χώρο που
χρησιµοποιείται για την ανάκτηση, ανακύκλωση, διάθεση,
επαναχρησιµοποίηση, ή επεξεργασία οχήµατος ή εξαρτήµατος,
και

(γ) να ελέγχει ή επιθεωρεί τα σχετικά υλικά ή έγγραφα ή
εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό ή χώρο ή όχηµα ή εξάρτηµα που
σχετίζεται µε τον παρόντα Νόµο και τους Κανονισµούς που
εκδίδονται δυνάµει αυτού και να κατάσχει οποιαδήποτε έγγραφα
ή δείγµατα υλικών:
Νοείται ότι η είσοδος σε κατοικία, χωρίς τη συγκατάθεση του
ενοίκου, επιτρέπεται µόνο µε δικαστικό ένταλµα.
(2) Η αρµόδια αρχή, όταν διαπιστώσει µη συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου, δύναται να επιδώσει ειδοποίηση στο
κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, µε την οποία
επισηµαίνει την παράβαση και
χρονικό διάστηµα που

του

το καλεί να συµµορφωθεί, µέσα σε

καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα µε τη

φύση της παράβασης. Στην ίδια ειδοποίηση η αρµόδια αρχή
αναφέρει τα µέτρα στα οποία
προκαλεί την

να

πρόνοιες του παρόντος Νόµου.

πρέπει να. λάβει το πρόσωπο που
ότι συµµορφώθηκε µε τις

(3) Στην περίπτωση που η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι ενέργειες
που εκτελούνται σε υποστατικό ή χώρο που χρησιµοποιείται για την
ανάκτηση,

ανακύκλωση,

διάθεση,

επαναχρησιµοποίηση,

ή

επεξεργασία οχήµατος ή εξαρτήµατος, ενδέχεται να

σε κίνδυνο

την υγεία ή την ασφάλεια ανθρώπων ή ζώων ή να

σε σοβαρό

κίνδυνο το υπόλοιπο περιβάλλον, δύναται, µετά από απόφαση και
σχετική ειδοποίηση στο κατάλληλο κατά την κρίση της πρόσωπο, να
λάβει τα κατάλληλα κατά την κρίση της µέτρα που εύλογα απαιτούνται,
για την αποκατάσταση του διαπιστούµενου κινδύνου.
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και ιδιαίτερα του
εδαφίου (3) αυτού, καθώς και του άρθρου 7, η αρµόδια αρχή
συνεργάζεται µε την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
Ιεραρχική
προσφυγή.

Κάθε πρόσωπο, το έννοµο συµφέρον του οποίου

από

απόφαση, πράξη ή παράλειψη της αρµόδιας αρχής, µπορεί να
προσφύγει ενώπιον του Υπουργού.
(2) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως εντός τριάντα ηµερών από την
επίδοση της απόφασης ή πράξης της αρµόδιας αρχής και, σε
περίπτωση παράλειψης, από την ηµέρα που η παράλειψη περιήλθε
στη γνώση του προσφεύγοντος.
(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους
ενδιαφερόµενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις
απόψεις τους προφορικώς ή γραπτώς, αποφασίζει σύµφωνα µε το
εδάφιο (4).
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(4) Ο Υπουργός µπορεί να 

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση ή
(β) τροποποιήσει την απόφαση ή πράξη ή εκδώσει απόφαση σε
αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης ή πράξης ή για
της

ή

(γ) παραπέµψει την υπόθεση στην αρµόδια αρχή για επανεξέταση
υπό το φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.
Αδικήµατα και

Πρόσωπο το οποίο 

ποινές.

(α)

Παραλείπει να συµµορφωθεί µε διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει
του εδαφίου (3) του άρθρου

(β)

προβαίνει σε επεξεργασία χωρίς την απαιτούµενη από τα εδάφια
(4) ή (5) του άρθρου 7

(γ)

διαθέτει στην αγορά υλικά, ουσίες και σχετικά εξαρτήµατα κατά
παράβαση του άρθρου

(δ)

εµποδίζει την αρµόδια αρχή να ασκήσει τις εξουσίες της ή
παραλείπει

να συµµορφωθεί µε τα µέτρα που επιβάλλει η

αρµόδια αρχή κατ' εφαρµογή του άρθρου

(ε)

εκδίδει έγγραφα που προβλέπονται στον παρόντα Νόµο και τους
Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει αυτού

χωρίς να έχει την

απαιτούµενη έγκριση ή το νόµιµο δικαίωµα να το πράξει,
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται
σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε
πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις
δύο ποινές µαζί.
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(2) Σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης, τα πιο π ά ν ω αδικήµατα
τιµωρούνται µε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο
χρόνια ή µε πρόστιµο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες λίρες ή και τις
δύο αυτές ποινές. Σε

περίπτωση µεταγενέστερης καταδίκης τα

αδικήµατα π ο υ αναφέρονται στο εδάφιο (1) τιµωρούνται µε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή µε ποινή προστίµου
που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες λίρες ή και τις δύο αυτές
ποινές.
(3) Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του
παρόντος Νόµου που δεν αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπράττει
αδίκηµα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για
περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες ή σε πρόστιµο που δεν
υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.
(4) Όταν νοµικό πρόσωπο διαπράττει αδίκηµα βάσει του παρόντος
άρθρου, κάθε π ρ ό σ ω π ο που το αντιπροσωπεύει για τους σκοπούς του
παρόντος Νόµου

και κάθε διευθυντής ή µέλος του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου του ή διευθύνων σύµβουλος ή γραµµατέας ή άλλος
αξιωµατούχος του νοµικού αυτού π ρ ο σ ώ π ο υ ή οποιοδήποτε π ρ ό σ ω π ο
το οποίο εµφανιζόταν

ότι

κατέχει

οποιαδήποτε

από

τις

προαναφερθείσες ιδιότητες, που εξουσιοδοτεί ή παρακινεί ή επιτρέπει
την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη η οποία συνιστά το αδίκηµα,
είναι ένοχο του αδικήµατος αυτού, ταυτόχρονα µε το νοµικό πρόσωττο,
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στις ποινές π ο υ προβλέπει
ο π α ρ ώ ν Νόµος για το εν λόγω αδίκηµα.
Ο Υπουργός, µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα

της ∆ηµοκρατίας,

δύναται

να

καθορίζει

κατηγορίες οχηµάτων για τις οποίες ισχύει ο παρών Νόµος.

πρόσθετες
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(2) Ο Υπουργός δύναται να εξαιρεί ορισµένες κατηγορίες και
τύπους οχηµάτων από ορισµένες πρόνοιες του παρόντος Νόµου και
των Κανονισµών που εκδίδονται δυνάµει αυτού.

Ειδικότερα, ο

Υπουργός δύναται:

(α) Να εξαιρεί ορισµένους τύπους οχηµάτων ειδικής χρήσης και
ορισµένους τύπους οχηµάτων που παράγονται σε µικρές σειρές,
όπως

αυτά

καθορίζονται

στους

περί

Έγκρισης

Τύπου

Οχηµάτων, των Ρυµουλκούµενων τους και των Χωριστών
Τεχνικών

Επίσηµη
Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα
Τρίτο(Ι):
11.3.2002.

Μονάδων τους Κανονισµούς του 2002, από τις

διατάξεις των άρθρων 4, 10, 11 και 13 ή ορισµένες από αυτές,
και

(β) να εξαιρεί τα τρίκυκλα µηχανοκίνητα οχήµατα όπως αυτά
ορίζονται στους περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων Νόµους του
2000 και 2002 από τις διατάξεις των άρθρων

και 13

ή ορισµένες από αυτές.

(3) Ο Υπουργός δύναται µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας να τροποποιεί τα τεχνικά
Παραρτήµατα µε σκοπό την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο.
Έκδοση
Κανονισµών.

18.(1)

Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς για

την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου ή για να
ρυθµίσει οποιοδήποτε άλλο

το οποίο µπορεί ή πρέπει να

ρυθµιστεί µε Κανονισµούς.

(2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1) του παρόντος
άρθρου, το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισµούς: 
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(α) Για τα απαιτούµενα στοιχεία σε σχέση µε την εγγραφή των
χώρων

προσωρινής

εναπόθεσης

και

των

εγκαταστάσεων

επεξεργασίας καθώς και τις απαιτούµενες προϋποθέσεις σε
σχέση µε την εγγραφή των συλλεκτών, σε µητρώο που

τηρεί

η αρµόδια
(β) για τα οχήµατα που

υποχρεούται ο κάτοχος τους να

απορρίψει και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες ο κάτοχος
οχήµατος

υποχρεούται να το

(γ) για τον τρόπο υπολογισµού του κόστους που αναφέρεται στο
εδάφιο (4) του άρθρου 9 και τη διαδικασία αναπροσαρµογής του
από καιρό σε

(δ) για τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες µια εγκατάσταση
επεξεργασίας

δύναται να αρνηθεί να παραλάβει ένα σχετικό

απόβλητο όχηµα ή σχετικό απόβλητο εξάρτηµα,
(ε) για τις υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων σε σχέση µε την
πληροφόρηση του κοινού αναφορικά µε τις προϋποθέσεις υπό
τις οποίες η εγκατάσταση επεξεργασίας δύναται να αρνηθεί να
παραλάβει ένα όχηµα ή να απαιτήσει πληρωµή για να το
παραλάβει,

(στ) για

τη

διαδικασία

οχήµατος και

των

έγγραφα που

παραλαβής
σχετικών

ενός

σχετικού

απόβλητου

αποβλήτων εξαρτηµάτων,

παραλαµβάνονται και

τα

εκδίδονται κατά την

παραλαβή του οχήµατος καθώς και για τα στοιχεία και
πληροφορίες που

αναγράφονται στα έγραφα αυτά,
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(ζ)

για τις υποχρεώσεις των τελευταίων κατόχων ή ιδιοκτητών
σχετικών απόβλητων οχηµάτων και των ιδιοκτητών συνεργείων
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων σε σχέση µε τα σχετικά
απόβλητα εξαρτήµατα,

(η)

για τις υποχρεώσεις των συλλεκτών, των ιδιοκτητών χώρων
προσωρινής εναπόθεσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας,
ιδιαίτερα δε για τους τελευταίους, για το χρονικό διάστηµα που
αναφέρεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), του άρθρου 4,

(θ) για τις πληροφορίες που πρέπει να τηρεί κάθε εγκατάσταση
επεξεργασίας σε σχέση µε κάθε σχετικό απόβλητο όχηµα και
σχετικό απόβλητο εξάρτηµα ώστε να διευκολύνεται η αξιολόγηση
των στόχων που τίθενται µε βάση το άρθρο

(ι) για τις αναγκαίες λεπτοµέρειες του ελέγχου της συµµόρφωσης µε
τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο

για τις υποχρεώσεις κάθε προσώπου που

στην αγορά της

∆ηµοκρατίας σχετικό όχηµα ή σχετικό εξάρτηµα και δε διαθέτει ή
δε συµµετέχει σε σύστηµα που έχει σκοπό την εφαρµογή του
παρόντος Νόµου και πρόσθετα για ειδικές ρυθµίσεις ώστε να
εξασφαλίζεται ότι ένας οικονοµικός φορέας που διαθέτει ή
συµµετέχει σε τέτοιο σύστηµα αναλαµβάνει τις ευθύνες που
προκύπτουν µε βάση τον παρόντα
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(ιβ) για τη διαδικασία που
οικονοµικός

ακολουθείται στη περίπτωση που ένας

φορέας δεν είναι σε

να ανταποκριθεί στις

οικονοµικές απαιτήσεις που ενδεχοµένως να προκύψουν σε
σχέση µε σχετικό όχηµα ή σχετικό εξάρτηµα που έθεσε στην
αγορά της ∆ηµοκρατίας, λόγω παύσης λειτουργίας ή λόγω
διάλυσης

για τη διαδικασία και τα αποδεικτικά έντυπα που

πρέπει να

υφίστανται για σκοπούς ορθής εφαρµογής του εδαφίου (1) του
άρθρου 8.

∆ικαίωµα

19. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του παρόντος Νόµου και

εξαγωγής.

τηρουµένων των διατάξεων του Μέρους IV του περί Στερεών και

του 2002.

Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόµου του

οι οικονοµικοί φορείς

δύνανται, για σκοπούς επεξεργασίας ή περαιτέρω επεξεργασίας να
εξάγουν από τη ∆ηµοκρατία οχήµατα στο τέλους του κύκλου ζωής τους
και απόβλητα εξαρτήµατα που παραλαµβάνουν, καθώς και σχετικά
προϊόντα από επεξεργασία.

Έναρξη της
ισχύος του
παρόντος Νόµου.

20.(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος
τίθεται σε ισχύ σε ηµεροµηνία που
Συµβούλιο

µε

γνωστοποίηση

που

καθορίσει το Υπουργικό
δηµοσιεύεται

στην

Επίσηµη

Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(2)

Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να ορίσει διαφορετικές

ηµεροµηνίες για την έναρξη ισχύος διαφορετικών διατάξεων του
παρόντος Νόµου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Άρθρο 7)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΑΡΘΡΟ 7

1.

Τοποθεσίες

αποθήκευσης

(περιλαµβανοµένης

προσωρινής

αποθήκευσης) των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των
απόβλητων εξαρτηµάτων πριν από την επεξεργασία τους:
αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους µε πρόβλεψη
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων µετάγγισης και µέσων
καθαρισµούαπολίπανσης,
εξοπλισµός για την επεξεργασία νερών, περιλαµβανοµένων των
οµβρίων νερών, σε συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία για την
υγεία και το περιβάλλον.

2.

Τοποθεσίες επεξεργασίας:
αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους, µε πρόβλεψη
εγκαταστάσεων συλλογής διαρροών, δοχείων µετάγγισης και µέσων
καθαρισµούαπολίπανσης,
κατάλληλη

αποθήκευση

αποσυναρµολογηθεί,

για

εξαρτήµατα

περιλαµβανοµένης

τα
της

οποία

έχουν

αδιαπέραστης

αποθήκευσης για εξαρτήµατα που έχουν µολυνθεί από έλαια,
κατάλληλα

κιβώτια

αποθήκευσης

µπαταριών

(µε

εξουδετέρωση

ηλεκτρολυτών επί τόπου ή αλλού), φίλτρων και πυκνωτών που
περιέχουν PCBS/PCTS,
κατάλληλα δοχεία για τη ξεχωριστή αποθήκευση υγρών από οχήµατα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους: καυσίµων, ελαίου κινητήρα, ελαίου
κιβωτίου ταχυτήτων, ελαίου διαφορικού, υδραυλικού ελαίου,
ψύξεως, αντιψυκτικών, υγρών φρένων, οξέων µπαταρίας, υγρών
συστηµάτων κλιµατισµού και οποιουδήποτε άλλου υγρού που υπάρχει
σε όχηµα στο τέλος του κύκλου ζωής του,
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εξοπλισµός για την επεξεργασία νερών, περιλαµβανοµένων των
οµβρίων νερών, σε συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία για την
υγεία και το περιβάλλον,
κατάλληλη

αποθήκευση

περιλαµβανοµένης

της

µεταχειρισµένων

πρόληψης

κινδύνων

ελαστικών,
πυρκαγιάς

και

υπερβολικού στοιβάγµατος.

3.

∆ραστηριότητες επεξεργασίας για την απορρύπανση των οχηµάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους:
αφαίρεση των συσσωρευτών και των δοχείων υγροποιηµένου αερίου,
αφαίρεση ή εξουδετέρωση των εν δυνάµει εκρηκτικών στοιχείων (π.χ.
αερόσακων),
αφαίρεση και ξεχωριστή συλλογή και αποθήκευση καυσίµων, ελαίων
κινητήρα, ελαίου διαφορικού, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικού
ελαίου,

υγρών

ψύξεως,

αντιψυκτικών,

υγρών

φρένων,

υγρών

συστηµάτων κλιµατισµού και κάθε άλλου υγρού που περιέχεται σε
οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκτός αν χρειάζονται για την
επαναχρησιµοποίηση των συγκεκριµένων συστατικών µερών,
αφαίρεση, στο µέτρο του δυνατού, όλων των στοιχείων που έχουν
αναγνωρισθεί ως περιέχοντα υδράργυρο.

4.

∆ραστηριότητες επεξεργασίας για την προώθηση της ανακύκλωσης:
αφαίρεση των καταλυτών,
αφαίρεση των µεταλλικών τεµαχίων χαλκού, αλουµινίου και µαγνησίου,
αν τα εν λόγω µέταλλα δε διαχωρίζονται κατά τη διαδικασία τεµαχισµού
καταλοίπων,
αφαίρεση των ελαστικών και των µεγάλων πλαστικών κατασκευαστικών
στοιχείων (π.χ. προφυλακτήρες, ταµπλώ οργάνων, δοχεία υγρών,
κ.λπ.), εφόσον τα αντίστοιχα υλικά δε διαχωρίζονται κατά τον τεµαχισµό
κατά τρόπο ώστε να µπορούν πράγµατι να ανακυκλωθούν ως υλικά,
αφαίρεση των υαλοπινάκων και άλλων γυαλιών, εφόσον τα αντίστοιχα
υλικά δε διαχωρίζονται κατά τον τεµαχισµό κατά τρόπο ώστε να
µπορούν πράγµατι να ανακυκλωθούν ως υλικά.
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5.

Οι δραστηριότητες αποθήκευσης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπο ώστε να
αποφεύγονται ζηµιές σε εξαρτήµατα που περιέχουν ρευστά ή σε δυνάµενα να
ανακτηθούν εξαρτήµατα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 8)

Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται
Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία

το

1 του Άρθρου 8

Πεδίο εφαρµογής και
καταληκτική ηµεροµηνία
της εξαίρεσης

Σηµαίνονται ή
καθίστανται
αναγνωρίσιµα
σύµφωνα µε την
παράγραφο (δ) του
εδαφίου (2) του
άρθρου

Μόλυβδος ως συστατικό κραµάτων
Χάλυβας για µηχανουργική επεξεργασία και
χάλυβας µε επίστρωση ψευδαργύρου µε
περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως
% κατά
βάρος
α) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία
µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 2 % κατά
βάρος
β) Αλουµίνιο για µηχανουργική επεξεργασία
µε περιεκτικότητα σε µόλυβδο έως 1 % κατά
βάρος
3.

Κράµατα χαλκού µε περιεκτικότητα σε
µόλυβδο έως 4 % κατά βάρος

4.

Έδρανα και έµβολα από µόλυβδο /
ορείχαλκο

1 Ιουλίου

1 Ιουλίου 2008

Μόλυβδος και ενώσεις µολύβδου σε κατασκευαστικά στοιχεία
5.

Συσσωρευτές

Χ

6.

Αποσβεστήρες δονήσεων

Χ

7.

Βαρίδια ζυγοστάθµισης τροχών

8.

Μέσα βουλκανισµού και σταθεροποιητές για
ελαστοµερή για τις εφαρµογές χειρισµού

Για τύπους οχηµάτων που
λαµβάνουν έγκριση τύπου
µε βάση τον περί Έγκρισης
Τύπου Οχηµάτων Νόµο
πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος
Νόµου και για βαρίδια
ζυγοστάθµισης τροχών που
προορίζονται για τη
συντήρηση των οχηµάτων
αυτών: 1η Ιουλίου 2005
1η Ιουλίου 2005

χ
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ρευστών και µηχανισµών µετάδοσης της
ισχύος
9.

Σταθεροποιητές σε προστατευτικές βαφές
Ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικούς κινητήρες

1η Ιουλίου 2005
Για τύπους οχηµάτων που
λαµβάνουν έγκριση τύπου
µε βάση τον περί Έγκρισης
Τύπου Οχηµάτων Νόµο
πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος
Νόµου και για ψήκτρες
άνθρακα για ηλεκτρικούς
κινητήρες που
προορίζονται για την
συντήρηση των οχηµάτων
αυτών. 1η Ιουλίου 2005

Συγκολλητικό µέσο σε πλακίδια
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και άλλες
ηλεκτρολογικές εφαρµογές
Χαλκός σε επενδύσεις πέδησης που περιέχει
περισσότερο από 0,5% µόλυβδο κατά βάρος

Για τύπους οχηµάτων που
λαµβάνουν έγκριση τύπου
µε βάση τον περί Έγκρισης
Τύπου Οχηµάτων Νόµο
πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος
Νόµου και για την
συντήρηση των οχηµάτων
αυτών: 1η Ιουλίου 2004

13.

Έδρανα βαλβίδων

Τύποι κινητήρων που
έχουν αναπτυχθεί πριν από
την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου: 1η
Ιουλίου 2006

14.

Ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που
περιέχουν µόλυβδο σε υάλινη ή κεραµική
µήτρα, εκτός της υάλου λαµπτήρων και του
εφυαλώµατος σπινθηριστήρων (σπαρκ)
Ύαλος λαµπτήρων και
σπινθηριστήρων

16.

Πυροτεχνικοί ενεργοποιητές

χρώµιο
Αντιδιαβρωτικά επικαλυπτικά στρώµατα
18.

Ψυγεία που λειτουργούν µε απορρόφηση σε
αυτοκινούµενα τροχόσπιτα

χ

(για κατασκευαστικά
στοιχεία εκτός των
πιεζοηλεκτρικών σε
κινητήρες)
Ιανουαρίου 2005
1η Ιουλίου 2007
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Υδράργυρος
Λαµπτήρες εκκένωσης και οθόνες πίνακα
οργάνων

Κάδµιο
πάστες
21.

Συσσωρευτές για ηλεκτρικά οχήµατα

1η Ιουλίου 2006
∆εκεµβρίου 2005. Μετά
την 31η ∆εκεµβρίου 2005,
η διάθεση στην αγορά
συσσωρευτών NiCd
επιτρέπεται µόνο ως
ανταλλακτικά
οχήµατα
που έχουν διατεθεί στην
αγορά πριν από αυτή την

Αποσυναρµολόγηση
µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο 14, σηµειώνεται υπέρβαση της
µέσης οριακής τιµής 60g ανά όχηµα. Κατά την εφαρµογή αυτής της ρήτρας δε λαµβάνονται
υπόψη οι ηλεκτρικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.
Αποσυναρµολόγηση άν, µαζί µε το µόλυβδο υπό το σηµείο
σηµειώνεται υπέρβαση της
µέσης οριακής τιµής 60g ανά
Κατά την εφαρµογή αυτής της ρήτρας δε λαµβάνονται
υπόψη οι ηλεκτρικές διατάξεις που δεν έχουν τοποθετηθεί από τον κατασκευαστή στη γραµµή
παραγωγής.
Σηµειώσεις:

Είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου, εξασθενούς χρωµίου και υδραργύρου έως 0,1%
κατά βάρος και ανά οµοιογενές υλικό, καθώς και καδµίου έως 0,01% κατά βάρος ανά
οµοιογενές υλικό, υπό τον όρο ότι οι ουσίες αυτές δεν έχουν προστεθεί

Είναι επίσης ανεκτή συγκέντρωση µολύβδου έως 0,4% στο αλουµίνιο, υπό τον όρο ότι δεν
έχει προστεθεί

Έως την
Ιουλίου 2007 είναι ανεκτή τιµή συγκέντρωσης µολύβδου έως 0,4% στο χαλκό που
προορίζεται για υλικά τριβής των επενδύσεων πέδησης υπό τον όρο ότι δεν έχει προστεθεί


Η επαναχρησιµοποίηση µερών οχηµάτων τα οποία ήδη έχουν διατεθεί στην αγορά στην
καταληκτική ηµεροµηνία της σχετικής εξαίρεσης που αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα
επιτρέπεται
περιορισµούς νοουµένου ότι δεν καλύπτεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 8.
Οι εξαιρέσεις που καθορίζονται στο παρόν Παράρτηµα ισχύουν µέχρι την
Ιουλίου 2007 για
νέα ανταλλακτικά που προορίζονται για την επιδιόρθωση
µερών οχηµάτων που
εξαιρούνται από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 8.
«Προστεθεί σκόπιµα» σηµαίνει «εσκεµµένως χρησιµοποιηθεί κατά την παρασκευή υλικού ή
κατασκευαστικού στοιχείου όταν είναι επιθυµητή η συνεχής ύπαρξη του ώστε να προσδίδεται
στο τελικό προϊόν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, εµφάνιση ή ποιότητα». Η χρήση ανακυκλωµένων
υλικών ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων προϊόντων, µέρος των οποίων προέρχεται
από
που περιέχουν ορισµένα ποσοστά των εν λόγω
δε
ως σκόπιµη προσθήκη.
Η πρόνοια αυτή ισχύει για τα ανταλλακτικά και όχι για συστήµατα και
στοιχεία
που προορίζονται για τη συνήθη επιδιόρθωση οχηµάτων. ∆εν
βαρίδια
ζυγοστάθµισης, ψήκτρες άνθρακα για ηλεκτρικά οχήµατα και για επενδύσεις
καλύπτονται αττό ιδιαίτερες καταχωρίσεις στο παρόν Παράρτηµα.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.

