
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ  
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΝΟΜΟ 

 
 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 
  
 «Οδηγία 2001/81/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με τα εθνικά 

ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 

ρύπους», (EE L 309 της 27.11.2001, σ. 22), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

188(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ποιότητας 

του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Ποιότητας του 

Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμο του 2002 (που στο εξής θα 

αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2002 και του 

2004. 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 8  

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (η) του εδαφίου (2) 

αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 

  
  «(θ) τα ανώτατα όρια εκπομπών για οποιουσδήποτε 

ρύπους και καταρτίζει προγράμματα για την 

προοδευτική μείωση των εκπομπών των ρύπων 

αυτών, απογραφές εκπομπών καθώς και προβλέψεις 

εκπομπών.». 
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Τροποποίηση του 

άρθρου 17 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 17 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά την 

παράγραφο (δ) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε): 
  
  «(ε) να υποβάλλει, στην Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Περιβάλλοντος, εκθέσεις σχετικά με τις 

απογραφές  εκπομπών και τις προβλέψεις εκπομπών 

για οποιοδήποτε έτος, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 

που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του βασικού 

νόμου.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο:  

 
  (2)  Η εφαρμογή  των διατάξεων των άρθρων 8, 13, 

16 και 17 του παρόντος Νόμου, αναστέλλεται μέχρι 

την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.». 
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