
 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ  

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟ 
 

  Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 

 

  «Κανονισμός 259/93 του Συμβουλίου για την 

Παρακολούθηση και τον Έλεγχο των Μεταφορών 

Αποβλήτων στο Εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

καθώς και κατά την Είσοδο και Έξοδό τους»  (OJL030 της 

6.2.1993, σ.1), 

 

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

Τίτλος. 

215(Ι) του 2002. 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 

και θα διαβιβάζεται μαζί με τον περί Στερεών και 

Επικίνδυνων Αποβλήτων 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 Στερεών 

και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμοι του 2002 και 2004. 

 

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού 

νόμου. 

 2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού στην κατάλληλη 

αλφαβητική σειρά: 

  «Κανονισμός 259/93» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 

Αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου, 

1993 σχετικά με την Παρακολούθηση και τον Έλεγχο 

των Μεταφορών Αποβλήτων στο Εσωτερικό της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και κατά την Είσοδο και 

Έξοδό τους,» όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται. 
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 2 
Προσθήκη νέου  

άρθρου στο 

βασικό  

νόμο  

 3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το 

άρθρο 32, του ακόλουθου νέου άρθρου 32Α: 

 «Αρμόδια 

αρχή για τους 

σκοπούς του 

Κανονισμού 

259/93. 

32Α.  Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού 

259/93 είναι ο Υπουργός. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 41 

του βασικού 

Νόμου. 

 

 4.  Το εδάφιο (Ι) του άρθρου 41 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της 

παραγράφου (γ), της ακόλουθης νέας παραγράφου (δ): 

  «(δ)  παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις του Κανονισμού 

259/93,» 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 42 

του βασικού 

νόμου. 

 

 5.  Το εδάφιο (Ι) του άρθρου 42 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη 

«Νόμου», (τρίτη γραμμή), των λέξεων «ή του Κανονισμού 

259/93» 

Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

 

 6.  Το εδάφιο (Ι) του άρθρου 43 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α)  Με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου» 

(τρίτη γραμμή) των λέξεων «ή για τη χορήγηση από την 

αρμόδια αρχή οποιασδήποτε έγκρισης ή συγκατάθεσης 

που απαιτείται ή κρίνεται αναγκαία με βάση τις διατάξεις 

του Κανονισμού 259/93», και 

 

(β)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το τέλος της 

παραγράφου (α), των λέξεων «ή η διαδικασία 

χορήγησης της ανωτέρω έγκρισης ή συγκατάθεσης,». 

ΜΡ/ΕΚ 
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