
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 
  
Προοίμιο. 
 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:L 102, 
11.4.2006, σ.15. 

«Oδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
187(Ι) του 2002 
85(Ι) του 2007 
10(Ι) του 2008. 

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

της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμους του 

2002 έως 2008 (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 της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 

2009.  
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του: 
  
  

 
 
 
…(Ι) του 2009. 

«”εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων” έχει την έννοια 

που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 

Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου·». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 8 

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
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του βασικού 
νόμου. 

αμέσως μετά το εδάφιο (12Α) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:  

  
 «(12Β)(α) Αναφορικά με εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων, η άδεια 

που χορηγείται ή ανανεώνεται περιλαμβάνει κάθε αναγκαίο όρο και  

πρακτική λεπτομέρεια που εξασφαλίζει ότι ο φορέας λαμβάνει τα 

δέοντα μέτρα για την πρόληψη ή τη μείωση των εκπομπών σκόνης και/ 

ή αερίων. 
  
 
 
 
 
… (Ι) του 2009. 

        (β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος “φορέας” έχει 

την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 

Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.». 
  
Τροποποίηση 
του 
Παραρτήματος ΙΙ 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το σημείο 5.8 αυτού, του ακόλουθου νέου σημείου: 

  
 «5.9 Εγκαταστάσεις εξορυκτικών αποβλήτων.». 

 

 

 

 

ΝΚ/ΜΓ 

(Aρ. Φακ.: 23.01.050.075.2009) 
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