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Υ.Γ.Α.Α.Π.: 12.03.046 
 
 

ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

Ο περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές τήλες ή σσσωρεστές) 
(Σροποποιητικοί) Κανονισμοί τοσ 2020 

 
Τν Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ζηε ζπλεδξία ηνπ ζηηο 4 Ννεκβξίνπ 2020 ελέθξηλε ηνπο 

Καλνληζκνύο κε ηίηιν «Οη πεξί Απνβιήησλ (Ηιεθηξηθέο Σηήιεο ή Σπζζσξεπηέο) (Τξνπνπνηεηηθνί) 
Καλνληζκνί ηνπ 2020» θαη εμνπζηνδόηεζε ηνλ Υπνπξγό Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 
Πεξηβάιινληνο λα ηνπο θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ γηα έγθξηζε. 

 
2. Τνλ Μάην ηνπ 2018 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ Οδεγία ηνπ Δπξσπατθνύ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 30ήο Μαΐνπ 2018 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηώλ 
2000/53/ΔΚ γηα ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θύθινπ δσήο ηνπο, 2006/66/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο 
ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο θαη ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ, 
θαη 2012/19/ΔΔ ζρεηηθά κε ηα απόβιεηα ειεθηξηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ.  Η 
ηξνπνπνίεζε πνπ αθνξά ηελ Οδεγία 2006/66/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο 
ζπζζσξεπηέο πξνηείλεηαη λα ελαξκνληζηεί κε ην Δζληθό Γίθαην κε ην ππό αλαθνξά Σρέδην 
Καλνληζκώλ, ην νπνίν ηξνπνπνηεί ηνπο πεξί Απνβιήησλ (Ηιεθηξηθέο Σηήιεο ή Σπζζσξεπηέο) 
Καλνληζκνύο.  
 
3. Η ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2006/66/ΔΚ γηα ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο 
θαη ηα απόβιεηα ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη ζπζζσξεπηώλ ζηνρεύεη ζηελ θαηάξγεζε ησλ 
ππνρξεώζεσλ γηα ππνβνιή ηξηεηώλ εθζέζεσλ ζπκκόξθσζεο κε ηελ ελ ιόγσ Οδεγία, ηνλ 
θαζνξηζκό λέσλ ππνρξεώζεσλ γηα ηελ ππνβνιή αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
απνβιήησλ ζε εηήζηα βάζε, θαη ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ νηθνλνκηθώλ θαη άιισλ κέηξσλ από ηα 
θξάηε κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. 
 
4. Οη βαζηθέο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ πνπ ηξνπνπνηνύληαη, αθνξνύλ ηε δηαδηθαζία 
ππνβνιήο εθζέζεσλ πξνο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ εηζαγσγή πξόλνηαο γηα ηε ρξήζε 
νηθνλνκηθώλ κέζσλ θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ απνβιήησλ. 
Σπγθεθξηκέλα, νη ηξηεηείο εθζέζεηο εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΔ γηα ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο 
θαη ηνπο ζπζζσξεπηέο δηαθάλεθε όηη δελ απνηεινύλ απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα επαιήζεπζε 
ηεο ζπκκόξθσζεο θαη δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο θαη σο εθ ηνύηνπ, θξίζεθε ζθόπηκε ε 
θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ ππνρξέσζεο ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη ε εηζαγσγή ππνρξέσζεο γηα 
ηελ εηήζηα ππνβνιή ζηνηρείσλ πξνο παξαθνινύζεζε ηεο ζπκκόξθσζεο.  
 
5. Πξνζηίζεηαη, επίζεο, λένο Καλνληζκόο κε ηνλ νπνίν παξέρεηαη ζηνλ Υπνπξγό ε 
δπλαηόηεηα γηα ηε ρξήζε νηθνλνκηθώλ κέζσλ θαη θηλήηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ 
απνβιήησλ, όπσο ηα κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ζην λέν Παξάξηεκα VII ηνπ πεξί Απνβιήησλ 
Νόκνπ. Τν ελ ιόγσ Παξάξηεκα ζα πξνζηεζεί κε ηξνπνπνηεηηθό Νόκν πνπ ζα κεηαθέξεη ηηο 
πξόλνηεο ηεο λέαο Οδεγίαο 2018/851/ΔΔ (ηξνπνπνηεί ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ γηα ηα απόβιεηα). 
 
6. Σεκεηώλεηαη όηη, ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ εηνηκαζία ηνπ Σρεδίνπ Καλνληζκώλ θαη γηα 
ζθνπνύο άκεζεο ελαξκόληζεο κε ηελ Οδεγία 2018/849/ΔΔ, ην Σρέδην Καλνληζκώλ δελ έρεη ηύρεη 
λνκνηερληθνύ ειέγρνπ. 
 
7. Οη αλαθεξόκελνη Καλνληζκνί, νη νπνίνη εγθξίζεθαλ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην κε ηελ 
Απόθαζε κε εκεξνκελία 4 Ννεκβξίνπ 2020, καδί κε ηε ζρεηηθή Δηζεγεηηθή Έθζεζε, ην 
ζπκπιεξσκέλν Δξσηεκαηνιόγην Αλάιπζεο Αληίθηππνπ θαη ηελ επηζηνιή ηεο Ννκηθήο 
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Υπεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ην πξνηεηλόκελν Σρέδην Καλνληζκώλ δελ έρεη ηύρεη 
λνκνηερληθνύ ειέγρνπ, επηζπλάπηνληαη θαη θαηαηίζεληαη ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ, κε 
ζθνπό ηελ έγθξηζή ηνπο. 
 
 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 
 
5 Ννεκβξίνπ, 2020 
 


