ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Λευκωσία, 27 Ιανουαρίου 2014
ΠΡΟΣ:

΄Ολους τους Εισαγωγείς Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και
Μπαταριών

ΘΕΜΑ:

Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγών για τήρηση της
Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Κυρία/ε,
Συνημμένα μπορείτε να βρείτε δύο ενημερωτικά δελτία που αφορούν τους εισαγωγείς
ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών ειδών και μπαταριών οικιακού τύπου και αναφέρονται στο πιο
πάνω θέμα.
Για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την
Αρχή Λιμένων Κύπρου έχουν εφαρμόσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα ελέγχου εισαγωγής
ηλεκτρονικών ειδών το οποίο θα διενεργείτε στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών
στην Κυπριακή αγορά. Το μετρό αυτό κρίθηκε ως αναγκαίο για καλύτερη εφαρμογή της
νομοθεσίας καθώς και για σκοπούς ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων.
Σε αυτή τη φάση το πρόγραμμα ελέγχου βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο. ΄Οσοι εισαγωγείς
δεν έχουν προχωρήσει σε εφαρμογή της νομοθεσίας θα ενημερώνονται μέσω των
εκτελωνιστών τους ότι σύντομα δεν θα μπορούν να εκτελωνίσουν τα προϊόντα τους, εάν
δεν προχωρήσουν σε πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, για
τη διαχείριση των προϊόντων τους όταν αυτά γίνουν απόβλητα. Στο δεύτερο στάδιο η
νομοθεσία θα επιτρέπει στην Αρχή Λιμένων να μπλοκάρει τις εισαγωγές μέχρις ότου ο
εισαγωγέας συμμορφωθεί με τις διατάξεις του νόμου.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ προτρέπει όλες τις επιχειρήσεις όπως
προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για πλήρη συμμόρφωση τους με
την νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
αρμόδια Λειτουργό Περιβάλλοντος κα. Αθηνά Παπαναστασίου στο τηλέφωνο 22-408937.
Με εκτίμηση,
Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.
/ΜΚ.
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Για περισσότερες πληροφορίες:
Αθηνά Παπαναστασίου
Λειτουργός Περιβάλλοντος
Τµήµα Περιβάλλοντος
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www.moa.gov.cy/environment
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια εφαρµογής των προνοιών της νοµοθεσίας που αφορά τους
εισαγωγείς (παραγωγούς) Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών και Ηλεκτρικών
Στηλών και Συσσωρευτών (µπαταρίες οικιακού τύπου), τo Τµήµα Περιβάλλοντος
σε συνεργασία µε την Αρχή Λιµένων Κύπρου, τροχιοδροµούν µέτρα
συµµόρφωσης µέσω διαδικασιών ελέγχου στο χώρο της Αρχής Λιµένων Κύπρου.
Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων
των παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού και Ηλεκτρικών
Στηλών και Συσσωρευτών (µπαταριών οικιακού τύπου), όπως αυτές προκύπτουν
από τη νοµοθεσία, στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών στην Κυπριακή
αγορά, δηλαδή στα λιµάνια.
Τo παρόν µέτρο κρίθηκε απαραίτητο, ως µοχλός πίεσης για καλύτερη εφαρµογή
της νοµοθεσίας καθώς και της ισότιµης µεταχείρισης µεταξύ των παραγωγών
(επιχειρήσεων) µειώνοντας το βαθµό µη-συµµόρφωσης και δηµιουργίας άνισου
ανταγωνισµού, που επικρατεί στην αγορά µέχρι σήµερα λόγω µη συµµόρφωσης
όλων των υπόχρεων φορέων.
Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή. Με βάση τον αριθµό ΦΠΑ της εταιρείας, για
λογαριασµό της οποίας εκτελείται η εισαγωγή Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού ή/και Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών (µπαταρίες Οικιακού
Τύπου), στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία και πριν την έξοδο τους από το λιµενικό
χώρο. Ο παραγωγός θα πρέπει να παρουσιάζει στην Αρχή Λιµένων Κύπρου
(ΑΛΚ), εφόσον του ζητηθεί, αποδεικτικά στοιχεία εκπλήρωσης των
περιβαλλοντικών του υποχρεώσεων. Τα αποδεικτικά στοιχεία
θα ζητούνται από την ΑΛΚ, µόνο στην περίπτωση που ο
παραγωγός δεν εµφανίζεται στον κατάλογο εταιρειών που
πληρούν τις περιβαλλοντικές τους υποχρεώσεις και ο οποίος
καταρτίζεται από την Αρµόδια Αρχή, που είναι ο Υπουργός
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µέσω του
Τµήµατος Περιβάλλοντος και γνωστοποίηση στην Αρχή
Λιµένων Κύπρου.

Κατά την περίοδο δοκιµαστικής εφαρµογής των διαδικασιών αυτών και για
σκοπούς ενηµέρωσης των παραγωγών αλλά και εξεύρεσης τρόπων επίλυσης
τυχόν προβληµάτων που πιθανόν να προκύψουν, συµπεριλαµβανοµένου
εξαιρέσεων, χωρίς να δηµιουργείται οποιοδήποτε πρόβληµα ή καθυστέρηση στις
εισαγωγές σύµφωνα µε τις νέες διευθετήσεις, όλες οι εισαγωγές που περιέχουν
τα πιο πάνω είδη θα ελέγχονται µε βάση τον αριθµό ΦΠΑ της εταιρείας, και θα
τους δίδεται το παρόν ενηµερωτικό έντυπο.
Από την ηµεροµηνία επίσηµης εφαρµογής του µέτρου, δεν θα επιτρέπεται η
εκτελώνιση υλικών των δύο πιο πάνω κατηγοριών, αν ο εισαγωγέας δεν τηρεί τις
πρόνοιες της σχετικής νοµοθεσίας για τη διαχείριση των υλικών αυτών όταν
γίνουν απόβλητα, µε βάση την Ευθύνη του Παραγωγού (επισυνάπτονται σχετικά
ενηµερωτικά έντυπα) ή αν δεν αναγράφεται ο ορθός αριθµός ΦΠΑ του
εισαγωγέα. Παρακαλείστε όπως ενηµερώσετε τους πελάτες σας που εισάγουν
τέτοια προϊόντα έγκαιρα, ώστε να προχωρήσουν στις διευθετήσεις για τήρηση
των υποχρεώσεών τους αν δεν το έχουν ήδη κάνει, προκειµένου να µην
αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε τις εισαγωγές τους όταν τεθεί επίσηµα σε
εφαρµογή το υπό αναφορά µέτρο.
Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγωγείς οι οποίοι δεν περιλαµβάνονται στον κατάλογο
της Αρµόδιας Αρχής, θα πρέπει να αποτείνονται στο Τµήµα Περιβάλλοντος για
διευθέτηση των περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων και ένταξή τους στο
ηλεκτρονικό σύστηµα, προκειµένου να µπορούν να διεκπεραιώνουν τις
εκτελωνίσεις τους. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν οι εταιρείες
εισαγωγής ότι θα διατηρούν το δικαίωµα τους να εκτελούν κανονικά εισαγωγές,
ενόσω συνεχίζουν να τηρούν τις υποχρεώσεις τους µε βάση το Νόµο και
εφόσον δηλώνεται σωστά ο αριθµός ΦΠΑ τους στην κάθε εισαγωγή.
Στο παρόν στάδιο, για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει
αδειοδοτηµένο από τις Αρχές Συλλογικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης υπό τον
Οργανισµό WEEE Ηλεκτροκύκλωση Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy,
τηλ.: 7000 9333) και για τις µπαταρίες οικιακού τύπου βάρους µέχρι 2 κιλά,
Συλλογικό Σύστηµα υπό τον Οργανισµό ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
(www.afiscyprus.com.cy, τηλ.: 7000 2347).

1
Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού) Κανονισµοί του 2004
και 2009 (Κ.∆.Π. 668/2004 και Κ.∆.Π. 378/2009)
Οι περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισµοί του 2009 (Κ.∆.Π. 125/2009)

∆ιαθέσιµοι στην ιστοσελίδα:
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/All/21274605411443E5C22578D300382CEA

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εφαρμογή Ελέγχου Εισαγωγέων για τήρηση Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας
Ηλεκτρικά, Ηλεκτρονικά Είδη
και Ηλεκτρικές Στήλες (Μπαταρίες οικιακού τύπου)
Στα πλαίσια εφαρμογής των προνοιών της νομοθεσίας που αφορά τους εισαγωγείς
(παραγωγούς) Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Ειδών και Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών (μπαταρίες οικιακού τύπου), τo Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την
Αρχή Λιμένων Κύπρου, τροχιοδρομούν μέτρα συμμόρφωσης μέσω διαδικασιών ελέγχου στο
χώρο της Αρχής Λιμένων Κύπρου. Οι διαδικασίες αυτές αφορούν τον έλεγχο των
περιβαλλοντικών υποχρεώσεων των πιο πάνω παραγωγών, όπως αυτές προκύπτουν από την
νομοθεσία, στο στάδιο εισόδου των προϊόντων αυτών στην Κυπριακή αγορά, δηλαδή στα
λιμάνια. Τo μέτρο κρίθηκε απαραίτητο για καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας καθώς και
της ισότιμης μεταχείρισης μεταξύ των παραγωγών.
Ο έλεγχος θα γίνεται ανά εισαγωγή, με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό
της οποίας εκτελείται η εισαγωγή των προϊόντων, στην Κυπριακή Δημοκρατία και πριν την
έξοδο τους από το λιμενικό χώρο. Κατά την περίοδο δοκιμαστικής εφαρμογής των
διαδικασιών αυτών, η οποία έχει ήδη αρχίσει, όλες οι εισαγωγές που περιέχουν τα πιο πάνω
είδη θα ελέγχονται με βάση τον αριθμό ΦΠΑ της εταιρείας, για λογαριασμό της οποίας
εκτελείται η εισαγωγή και θα τους δίδεται ειδικό ενημερωτικό έντυπο που επεξηγεί τις
πρόνοιες του ελέγχου.
Από την ημερομηνία επίσημης εφαρμογής του μέτρου, δεν θα επιτρέπεται η εκτελώνιση των
εν λόγω προϊόντων, αν ο εισαγωγέας δεν τηρεί τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας για τη
διαχείριση των υλικών αυτών όταν γίνουν απόβλητα, με βάση την Ευθύνη του Παραγωγού
ή αν δεν αναγράφεται ο ορθός αριθμός ΦΠΑ του επίσημου εισαγωγέα των προϊόντων.
Παρακαλούνται όσοι δρουν εκ μέρους των εισαγωγέων (εκτελωνιστές, διαμεταφορείς,
ναυτικοί πράκτορες) όπως ενημερώσουν τους πελάτες τους που εισάγουν τέτοια προϊόντα
έγκαιρα, ώστε να προχωρήσουν στις διευθετήσεις για τήρηση των υποχρεώσεών τους αν
δεν το έχουν ήδη κάνει, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα με τις εισαγωγές
τους όταν τεθεί επίσημα σε εφαρμογή το υπό αναφορά μέτρο.
Σε αντίθετη περίπτωση, εισαγωγείς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της
Αρμόδιας Αρχής, θα πρέπει να αποτείνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος για διευθέτηση των
περιβαλλοντικών τους υποχρεώσεων, προκειμένου να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις
εκτελωνίσεις τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εταιρείες εισαγωγής ότι θα
διατηρούν το δικαίωμα τους να εκτελούν κανονικά εισαγωγές, ενόσω συνεχίζουν να τηρούν
τις υποχρεώσεις τους με βάση το Νόμο και εφόσον δηλώνεται σωστά ο αριθμός ΦΠΑ τους
στην κάθε εισαγωγή.

Στο παρόν στάδιο, για τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα υπάρχει αδειοδοτημένο από
τις Αρχές Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης υπό τον οργανισμό WEEE Ηλεκτροκύκλωση
Κύπρου Λτδ (www.electrocyclosis.com.cy, τηλ: 7000 9333 ) και για τις μπαταρίες οικιακού
τύπου βάρους μέχρι 2 κιλά, Συλλογικό Σύστημα υπό τον οργανισμό ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ
(www.afiscyprus.com.cy, τηλ: 7000 2347).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Λειτουργό
Περιβάλλοντος κα Αθηνά Παπαναστασίου (Τηλ: +357 22 408937, Φαξ: +357 22 774945
E-mail: apapanastasiou@environment.moa.gov.cy, www.moa.gov.cy/environment )

Τμήμα Περιβάλλοντος
Ιανουάριος 2014

