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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΜΕΧΡΙ 2010  

 
Προοίμιο. 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 32 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 140, 

5.6.2009, 

σ. 114. 

«Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 

οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006», και 

  

 για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 10 παράγραφος 2 

σημείο (γ) και το Άρθρο 16 παράγραφος 8 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.:  L 327, 

22.12.2000, 

σ. 1. 

 

«Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 

κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων», όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/31/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 

2009, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και 

Διαχείρισης των Υδάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 
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13(Ι) του 2004 

67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010. 

διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμους του 2004 μέχρι 2010 (που στο εξής θα αναφέρονται 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμοι του 2004 μέχρι 2012. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 20 του 

βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της τελείας, στο τέλος της παραγράφου (η) 

αυτού, με άνω τελεία και την προσθήκη, αμέσως μετά, της 

ακόλουθης νέας παραγράφου:  

  

 

 

 

 

 

    71(Ι) του 

2012. 

«(θ) τη διοχέτευση ρευμάτων διοξειδίου του 

άνθρακα για την αποθήκευση σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίοι, για 

φυσικούς λόγους είναι μόνιμα ακατάλληλοι 

για άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι η 

διοχέτευση αυτή πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 

Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου ή 

εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του εν 

λόγω νόμου σύμφωνα με το εδάφιο (2) του 

άρθρου αυτού.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 26 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

   

 

«(2Α) Η αρμόδια αρχή με διάταγμα που 

δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
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Παράρτημα Χ. 

Δημοκρατίας καθορίζει ποιοτικά 

περιβαλλοντικά πρότυπα για τις ουσίες 

προτεραιότητας που προβλέπονται στο  

Παράρτημα Χ, εφόσον – 

    

   (α) έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από 

την ημερομηνία προσθήκης της 

οικείας ουσίας προτεραιότητας στον 

κατάλογο που αναφέρεται στις 

παραγράφους 2 και 3 του Άρθρου 16 

της Οδηγίας· και 

     

   (β) δεν υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το 

ποιοτικό περιβαλλοντικό πρότυπο 

που εφαρμόζεται στην οικεία ουσία 

προτεραιότητας.»· 

   

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της φράσης «Ο 

Υπουργός» (πρώτη γραμμή), με τη φράση «Η αρμόδια 

αρχή». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την αντικατάσταση 

του Παραρτήματος 

ΙΧ του βασικού 

νόμου. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του 

Παραρτήματος IX του βασικού νόμου, με το ακόλουθο Παράρτημα:  

 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ 

(Άρθρο 25) 
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 ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΠΡΟΤΥΠΑ 

  

 Οι «οριακές τιμές» και οι «ποιοτικοί στόχοι» που καθορίζονται στα 

πιο κάτω νομοθετήματα, θεωρούνται, αντιστοίχως, οριακές τιμές 

εκπομπών και ποιοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα για τους σκοπούς 

του παρόντος Νόμου. 

  

 1. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμοι του 2002 

έως (Αρ. 2) του 2009 και των Κανονισμών και Διαταγμάτων 

που εκδίδονται δυνάμει αυτού· 

2. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Υδραργύρου από το Βιομηχανικό Τομέα της Ηλεκτρόλυσης 

των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμοί του 2002· 

3. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα της 

Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) 

Κανονισμοί του 2002· 

4. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Καδμίου) Κανονισμοί του 2002· 

5. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 2002· 

6. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Επικίνδυνων Ουσιών) Κανονισμοί του 2002 και 2007· 

7. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση 

Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2002· 

8. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη 

Αστικών Λυμάτων) Κανονισμοί του 2003.». 

 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.053.133-2012 
 
ΣΧΚ/ΦΜ 


