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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2012 

  

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 31 της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009,  

σ. 114·  

L26, 

28.1.2012, 

σ.1. 

«Oδηγία 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, 2008/1/ΕΚ, και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1013/2006», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Δεκεμβρίου 2011 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, 

  

       Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
140(Ι) του 2005 

42(Ι) του 2007 

47(Ι) του 2008 

80(Ι) του 2009 

137(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 

έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμοι του 2005 έως 2014.  

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 

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

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
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νόμου. ορισμών τους: 

  

  

 

71(Ι) του 2012. 

«“αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς” 

έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του 

Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως 

αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

  “γεωλογικός σχηματισμός” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 

της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

  “δέσμευση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης 

Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς 

Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

  “ρεύμα CO2” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 

αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης 

Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς 

Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

  “τόπος αποθήκευσης” έχει την έννοια που αποδίδεται 

στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της 

Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς 

Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·». 

  

Τροποποίηση 3. Το Πρώτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 
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του Πρώτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

ακολούθως:  

 (α) Με την αντικατάσταση του σημείου 19 αυτού, με το ακόλουθο 

σημείο 19: 

   

  «19. Αγωγοί μεταφοράς – 

(i) αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών, και 

(ii) ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα για σκοπούς 

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, 

περιλαμβανομένων των συναφών σταθμών 

ανύψωσης της πίεσης, 

με διάμετρο άνω των 400 χιλιοστομέτρων και μήκος μεγαλύτερο 

των 10 000 μέτρων.»· και 

    

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το σημείο 45 αυτού, των 

ακόλουθων νέων σημείων 46 και 47, αντίστοιχα: 

    

  «46. Τόποι αποθήκευσης. 

 

  47. Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Παραρτήματος – 

(i) οι οποίες αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα σε 

γεωλογικούς σχηματισμούς ή 

(ii) των οποίων η συνολική ετήσια δέσμευση CO2 είναι ίση ή 

μεγαλύτερη των 1,5 μεγατόνων.». 

    

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (θ) του σημείου 3 
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αυτού, του ακόλουθου νέου υποσημείου (ι): 

   

  «(ι) Εγκαταστάσεις δέσμευσης ρευμάτων CO2 για σκοπούς 

αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς, οι οποίες 

δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πρώτου 

Παραρτήματος.»· και 

    

 (β) με την αντικατάσταση του υποσημείου (ιβ) του σημείου 10 

αυτού, με το ακόλουθο υποσημείο: 

  «(ιβ) Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου για τη μεταφορά 

ρευμάτων CO2 για την αποθήκευση σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς, εφόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του Πρώτου Παραρτήματος.». 

    

  

 

 

 


