
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ 
ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ 

  
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 
  
Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 64, 

4.3.2006,  

σ. 52. 

«Οδηγία 2006/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006 για τη ρύπανση που 

προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο 

υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας»,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
106(Ι) του 2002 

160(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2006. 

 

 

 

 

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

Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

Νόμους του 2002 μέχρι 2006 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών 

Νόμοι του 2002 μέχρι 2007. 

  
Προσθήκη 

νέου άρθρου 

στον βασικό 

νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 36 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:  

  
 «Λήψη 

μέτρων και 

επικίνδυνες 

ουσίες. 

Επίσημη 

36Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 36, 

κατά τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου δυνάμει των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή των περί 

Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση από 
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Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

25.10.2002. 

 

Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, ο 

Υπουργός διασφαλίζει ότι αυτό δε συνεπάγεται την 

αύξηση της ρύπανσης υδάτων, τα οποία δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των πιο πάνω 

Κανονισμών. 
   
       (2) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει κανονισμούς 

αναφορικά με την απόρριψη λυμάτων στην ανοικτή 

θάλασσα μέσω αγωγών, οι διατάξεις των οποίων δεν 

μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρές από εκείνες 

που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους 

περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ρύπανση 

από Ορισμένες Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς.». 
  
Προσθήκη 

νέας 

παραγράφου 

στο Μέρος ΙΙ 

του Πρώτου 

Πίνακα του 

βασικού 

νόμου.  

3. Το Μέρος ΙΙ του Πρώτου Πίνακα τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 7 αυτού, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου: 

  «8. Η άδεια απόρριψης δε χορηγείται στο φορέα 

εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, σε περίπτωση που 

διαπιστώνεται ότι αυτός δεν είναι σε θέση να τηρήσει 

οριακή τιμή απόρριψης και/ ή ποιοτικό πρότυπο.».   
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