
Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
 

Αριθμός 102(Ι) του 2006 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ 

Προοίμιο 
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.. L 338, 

13.11.2004, σ. 18. 

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με 

τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων    θερμοκηπίου 

εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων    του πρωτοκόλλου 

του Κιότο», 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός τίτλος. 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Συστήματος     

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Θέσπισης    Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμο του 2004 (που 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 

παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Θέσπισης    Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμοι του 2004 και 

2006. 

132(Ι) του 2004 

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών 

τους: 



«Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε. L 130, 

15.5. 2002, σ1. 

‘Απόφαση  2002/358/ΕΚ'   σημαίνει   την   απόφαση 

αριθ.   2002/358/ΕΚ   του   Συμβουλίου,   της   25
ης 

Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ' ονόματος της 

Ευρωπαϊκής   Κοινότητας,   του   Πρωτοκόλλου   του 

Κυότο στη Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 

τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των 

σχετικών δεσμεύσεων, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε: L 49, 

19 2.2004,σ.1. 

'Απόφαση   280/2004/ΕΚ'   σημαίνει   την   απόφαση 

αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 11
ης

 Φεβρουαρίου 2004, για 

μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που 

συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην 

Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του    

Κιότο,    όπως    εκάστοτε    τροποποιείται    ή 

αντικαθίσταται· 

'αρχή   τοπικής   αυτοδιοίκησης'   σημαίνει   Δήμο  ή 

Κοινοτικό Συμβούλιο· 

 'δημόσια επιχείρηση' έχει την έννοια που αποδίδει στον 

όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των 

Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων 

και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της     

Ενέργειας,  των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 

Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου· 

11 (Ι) του 2006 

 'δημόσια αρχή' σημαίνει το κράτος, κρατική υπηρεσία, 

αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, αρχή τοπικής 

αυτοδιοίκησης, οργανισμό δημοσίου δικαίου, τις ενώσεις 

που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές 

τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους 

οργανισμούς και περιλαμβάνει δημόσια επιχείρηση· 



 'δραστηριότητα έργου' σημαίνει δραστηριότητα έργου, η 

οποία έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του 

Παραρτήματος Ι της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 

ή 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που 

λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο· 

 'ιδιωτικός φορέας' σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου· 

 'κοινοτική νομοθεσία' σημαίνει το σύνολο των 

κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη 

μέλη· 

 'κοινοτικό κεκτημένο' σημαίνει την κοινοτική νομοθεσία 

και περιλαμβάνει τις προσωρινές παρεκκλίσεις κρατών 

μελών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, όπως καθορίζονται στις οικείες Συνθήκες 

Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

 'κρατική υπηρεσία' σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που 

υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της 

Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία 

υπουργείου- 

 'κράτος μέλος' σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν 

συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία· 



 'μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης' σημαίνει 

συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, το οποίο 

αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης, και έχει 

επικυρώσει το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το σημείο 7 

του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου· 
 "Μητρώο" σημαίνει το Μητρώο που τηρείται, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 22· 

 'μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης' έχει την έννοια που 

αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου· 

 'μηχανισμός κοινής εφαρμογής' σημαίνει το μηχανισμό 

κοινής εφαρμογής που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο· 

 'μονάδα μείωσης των εκπομπών' ή 'ERU' σημαίνει 

μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 6   

του   Πρωτοκόλλου   και   τις   αποφάσεις   που 

λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο· 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 275, 

25.10.2003, 

σ.32. 

'Οδηγία 2003/87/ΕΚ' σημαίνει την οδηγία 2003/87/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

13
ης

 Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση   

συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής     αερίων 

θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας   και   την   

τροποποίηση της Οδηγίας 96/61 /ΕΚ του     Συμβουλίου, 

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

 'οργανισμός δημοσίου δικαίου' έχει την έννοια που 



 αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του 

Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων 

Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του 

Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 

Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα 

Νόμου· 

 'πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών' ή  'CER' σημαίνει 

μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται   με  

βάση  τη   Σύμβαση  και  το Πρωτόκολλο· 

29(111) του 

2003 
'Πρωτόκολλο' έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το άρθρο 2 του περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο 

για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο    

Φαινόμενο του Θερμοκηπίου  (Κυρωτικού) Νόμου- 

19(ΙΙΙ) του 

1997 
'Σύμβαση' έχει την έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το άρθρο 2 του περί της Σύμβασης-Πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές 

(Κυρωτικού) Νόμου του 1997· 

 'σύστημα'  σημαίνει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της  Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας,  που  θεσπίζεται  με βάση   την   Οδηγία   

2003/87/ΕΚ, της οποίας οι διατάξεις ενσωματώνονται 

στην έννομη τάξη της Δημοκρατίας με τον παρόντα 

Νόμο· 

17(ΙΙΙ) του 

2004. 
'Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο' 

σημαίνει τη Συμφωνία που κυρώθηκε με τον περί 



  της  Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, 

της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής   

Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της  

Δημοκρατίας  της  Λιθουανίας,   της Δημοκρατίας  της  

Μάλτας, της Δημοκρατίας  της Ουγγαρίας,  της 

Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της  

Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής 

Πράξης (Κυρωτικός) Νόμο του 2004». 

Προσθήκη νέων 

εδαφίων στο 

άρθρο 20 του 

βασικού νόμου 

3.   Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

  «(5)(α) Πριν από κάθε χρονική περίοδο, που προβλέπεται 

στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), η αρμόδια αρχή 

δημοσιεύει στο Σχέδιο - 

  (i) τη χρήση των ERU και των CER, στην οποία προτίθεται 

να προβεί· και 

  (ii) το ποσοστό της κατανομής που αφορά κάθε εγκατάσταση, 

μέχρι το ύψος του οποίου οι φορείς   εκμετάλλευσης   έχουν   

δικαίωμα   να χρησιμοποιούν  τις  ERU  και  τις  CER  που 

καθορίζονται στο σύστημα κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

περιόδου. 

  (β)   Η συνολική χρήση ERU και CER πρέπει να είναι 

συνεπής προς τις σχετικές υποχρεώσεις 

συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο  και  τη 

Σύμβαση, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει 

αυτών. 



  (6)  Η  αρμόδια αρχή,  σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απόφασης 

280/2004/ΕΚ,  αναφέρει,  ανά διετία,  στην Επιτροπή το 

βαθμό στον οποίο η εσωτερική δράση αποτελεί      πράγματι 

σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών που αναλήφθηκαν σε 

εθνικό επίπεδο και το βαθμό στον οποίο η χρήση μηχανισμών 

έργου είναι πράγματι συμπληρωματική προς την εγχώρια 

δράση καθώς και τη μεταξύ τους αναλογία, σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου και     των αποφάσεων 

που λαμβάνονται με βάση αυτό.». 

Προσθήκη νέων 

άρθρων στο βασικό 

νόμο, αμέσως μετά 

το άρθρο 21 αυτού 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 21 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 

   

 «Χρήση των CER και 

ERU από 

δραστηριότητες 

έργων στο σύστημα. 

21Α.-(1)(α)   Τηρουμένων   των   διατάξεων   του 

εδαφίου   (3),   η   αρμόδια   αρχή   δύναται   να 

επιτρέπει σε φορείς εκμετάλλευσης να 

χρησιμοποιούν CER και ERU από δραστηριότητες 

έργων στο σύστημα, κατά τη διάρκεια    εκάστης   

χρονικής περιόδου που προβλέπεται στην 

παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20,  

μέχρι  ένα ποσοστό της κατανομής δικαιωμάτων σε 

κάθε εγκατάσταση, το οποίο προσδιορίζεται στο 

Σχέδιο για την εν λόγω περίοδο. 

   
(β) Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου     

(α) εξασφαλίζεται με την εκχώρηση και την     άμεση 

παράδοση δικαιώματος από την αρμόδια    αρχή σε 

αντάλλαγμα CER ή ERU, την οποία κατέχει ο 

φορέας εκμετάλλευσης στο Μητρώο. 



 (2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), 

κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην  

παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, η 

αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει σε  φορείς  

εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν CER από 

δραστηριότητες έργου στο σύστημα. 

 (β)  Η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου     

(α) εξασφαλίζεται με την εκχώρηση και την      

άμεση παράδοση δικαιώματος από την αρμόδια    

αρχή σε αντάλλαγμα CER. 

 (γ) Η αρμόδια αρχή ακυρώνει CER, οι οποίες 

έχουν χρησιμοποιηθεί από τους φορείς 

εκμετάλλευσης κατά την περίοδο που προβλέπεται 

στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 20. 

 (3) Εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) 

και   (5),   όλες   οι   CER   και   ERU,   που 

εκχωρούνται και δύνανται να χρησιμοποιηθούν 

σύμφωνα με τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο και τις 

μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει 

αυτών, μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύστημα. 

 (4) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του εδαφίου (3), 

και 

 (α)   επειδή αναγνωρίζεται ότι, σύμφωνα με τη 



 Σύμβαση και το Πρωτόκολλο και τις 

μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται   

βάσει αυτών, η αρμόδια αρχή πρέπει να     

αποφεύγει να χρησιμοποιεί τις CER και   

ERU που προκύπτουν από           πυρηνικές 

εγκαταστάσεις, και 

 (β) προκειμένου η Δημοκρατία να 

ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της, βάσει της 

παραγράφου (1) του άρθρου 3 του 

Πρωτοκόλλου και της Απόφασης 

2002/358/ΕΚ, 

 οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να αποφεύγουν να   

χρησιμοποιούν τις CER και ERU που προκύπτουν  

από  τέτοιες  εγκαταστάσεις  στο σύστημα,  κατά την 

περίοδο που  αναφέρεται στην  παράγραφο   (α) του 

εδαφίου (2) του άρθρου 20 και κατά την πρώτη 

πενταετή περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 

(β) του εδαφίου (2) του άρθρου 20. 

 (5) Οι CER και ERU, που προκύπτουν από 

δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής της χρήσης γης 

και δασοκομίας εξαιρούνται από τις διατάξεις του 

εδαφίου (3). 

Δραστηριότητες 

έργων. 

21Β.-(1)   Εξαιρουμένων   των   διατάξεων   των 

εδαφίων (2) και (3), σε περίπτωση που η 



 Δημοκρατία φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, η 

αρμόδια αρχή δεν εκχωρεί ERU ή CER για μειώσεις 

ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

από εγκαταστάσεις θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις, 

οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος Νόμου. 

 (2) Μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 2012, για τις 

δραστηριότητες έργων του μηχανισμού κοινής 

εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, 

οι οποίες μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις 

εκπομπές εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου, μπορούν να 

εκχωρούνται ERU και CER, μόνον εφόσον 

ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα 

εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης. 

 (3) Μέχρι την 31
η
 Δεκεμβρίου 2012 και στην 

περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί το κράτος 

μέλος προέλευσης των ERU ή CER, αναφορικά με 

τις δραστηριότητες έργων του μηχανισμού κοινής 

εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης, 

οι οποίες μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις 

εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος Νόμου, μπορούν να 

εκχωρούνται ERU και CER, μόνον εφόσον 

ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το Μητρώο. 



  (4) Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή επιτρέψει σε 

ιδιωτικό φορέα ή δημόσια αρχή να συμμετάσχει   σε 

δραστηριότητες έργων, η Δημοκρατία    παραμένει 

υπεύθυνη για την εκπλήρωση των    υποχρεώσεων 

της που απορρέουν από τη    Σύμβαση και το 

Πρωτόκολλο και  η αρμόδια αρχή πρέπει να 

εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με 

τις σχετικές κατευθυντήριες   γραμμές,   τους όρους  

και   τις διαδικασίες, που εγκρίνονται με βάση τη 

Σύμβαση και το Πρωτόκολλο. 

  (5) Στην περίπτωση δραστηριοτήτων 

υδροηλεκτρικών έργων  με δυνατότητα παραγωγής 

άνω των 20 MW, η αρμόδια αρχή, κατά   την   

έγκριση τέτοιων δραστηριοτήτων έργων,   

εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών, 

τηρούνται τα σχετικά διεθνή κριτήρια και οι 

κατευθυντήριες γραμμές, περιλαμβανομένων εκείνων 

που καθορίζονται από τον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης, και από την Παγκόσμια 

Τράπεζα και εκείνων που περιέχονται στην ετήσια 

έκθεση του Νοεμβρίου 2000    της   Παγκόσμιας    

Επιτροπής για τα Φράγματα "Φράγματα . και 

Ανάπτυξη-Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων".». 

Αντικατάσταση 

του άρθρου 31 του 

βασικού νόμου. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 31 

αυτού από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

 «Πρόσβαση σε 

πληροφορίες. 
31. Τα πιο κάτω έγγραφα τίθενται στη διάθεση του 

κοινού από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με 



 119(Ι) του 2004. 
τον περί της Πρόσβασης  του Κοινού σε 

Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον 

Νόμο: 

  (α) Αποφάσεις   σχετικά   με   την   κατανομή 

δικαιωμάτων, 

  (β) πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, 

στις οποίες συμμετέχει η Δημοκρατία ή 

εξουσιοδοτεί ιδιωτικό φορέα ή δημόσια αρχή να 

συμμετάσχει και 
  (γ) εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται στο   

πλαίσιο της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

και οι οποίες φυλάσσονται από την αρμόδια αρχή.». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 35 του 

βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 35 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αναρίθμηση 

του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε εδάφιο (1)· και την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(2) Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την 

κατανομή των δικαιωμάτων, τη χρήση των ERU και CER στο σύστημα,   

τη λειτουργία του Μητρώου, την εφαρμογή των κατευθυντηρίων   

γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή  εκθέσεων, την  

εξακρίβωση, καθώς και σε θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση προς την 

Οδηγία 2003/87/ΕΚ και τους παρόντες    Νόμους   και   τους   δυνάμει 

αυτών εκδιδομένους κανονισμούς και διατάγματα και με το φορολογικό 

καθεστώς των δικαιωμάτων, εφόσον τέτοιο καθεστώς υπάρχει.». 

Προσθήκη νέων 

άρθρων στο βασικό 

νόμο, αμέσως μετά 

το άρθρο 35 αυτού 

7. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 35 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων: 



 «Υποστήριξη 

δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης και 

υποδομής 

35Α. Η αρμόδια αρχή προσπαθεί να υποστηρίζει 

δραστηριότητες ανάπτυξης και υποδομής σε 

αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική 

οικονομία, σύμφωνα με τη Σύμβαση, το Πρωτόκολλο    

και οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται για την 

εφαρμογή τους, ώστε να τις βοηθήσει να    επωφελούνται 

πλήρως από το μηχανισμό κοινής  εφαρμογής και το 

μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, κατά τρόπο που να 

ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη,  και 

να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη 

και την υλοποίηση έργων του μηχανισμού κοινής 

εφαρμογής και του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης. 

 Μεταβατική 

διάταξη 

35Β. Μέχρι την προσχώρηση της Δημοκρατίας της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο 

προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι βάσεις για τις 

δραστηριότητες έργων, όπως καθορίζονται σε αποφάσεις 

που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του 

Πρωτοκόλλου, οι οποίες αναλαμβάνονται στις εν λόγω  

χώρες,  είναι  απολύτως  σύμφωνες  με  το κοινοτικό 

κεκτημένο.». 

Τροποποίηση του 

Παραρτήματος III 

του βασικού νόμου 

Παράρτημα III 

8. Το Παράρτημα III του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 11 αυτού, του ακόλουθου νέου 

σημείου: 

  

  «12. Το Σχέδιο ορίζει το ανώτατο ποσό CER και ERU, 

που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από φορείς 



 εκμετάλλευσης εντός του συστήματος ως ποσοστό της 

κατανομής των δικαιωμάτων που αφορά κάθε 

εγκατάσταση. Το ποσοστό αυτό πρέπει να συνάδει προς    

τις υποχρεώσεις συμπληρωματικότητας δυνάμει του 

Πρωτοκόλλου και των αποφάσεων που λαμβάνονται   

δυνάμει    της   Σύμβασης   και   του Πρωτοκόλλου.». 

 


