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Ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο 
Φαινόμενο του θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγ
ματος. 

Συνοπτικός 
τίτλο::. 

Ερμηνεία. 

Κύρωση του 
Πρωτοκόλλου. 
Πίνακας. 
Μέρος Ι. 
Μέοοί II. 

Αρμόδια αρχή. 

Κανονισμοί. 

Αριθμός 29(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 
ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του θερμοκηπίου 
(Κυρωτικός) Νόμος του 2003. 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 
έννοια— 

«Πρωτόκολλο» σημαίνει το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Εκπομπές 
Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του θερμοκηπίου το οποίο έγινε 
στο Κιότο της Ιαπωνίας το Δεκέμβριο του 1997 και εγκρίθηκε με την Από
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 48.564, ημερομηνίας 29 Οκτω
βρίου 1998. 
3. Με τον παρόντα Νόμο, κυρώνεται το Πρωτόκολλο του Κιότο για τις 

Εκπομπές των Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του θερμοκηπίου, η 
επικύρωση του οποίου εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβου
λίου Αρ. 48.564, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 1998, και του οποίου το κείμενο 
στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική 
μετάφραση στο Μέρος II αυτού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου του Μέρους Ι και 
εκείνου του Μέρους II του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο που εκτίθεται 
στο Μέρος Ι του Πίνακα αυτού. 

4. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου 
και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, είναι ο Υπουργός Γεωρ. 
γίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

5:—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την 
καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορι
σμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι πιο πάνω Κανο

νισμοί μπορούν να ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα των οποίων η ρύθμιση 
προβλέπεται στο Πρωτόκολλο και ειδικότερα θέματα που αφορούν— 

(α) Αδειοδοτήσεις, ελέγχους και απαγορεύσεις· 
τήρηση στατιστικών στοιχείων και υποβολή τους, όπως προβλέπεται 
στο Πρωτόκολλο· και 
λήψη μέτρων προστασίας και πληροφόρησης του κοινού, τα οποία 
συνάδουν με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου. 

(β) 

(γ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Αρθρο 3) 


