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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 

  

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 38 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: 

L 178, 

28.6.2013,  

σ. 66. 

«Οδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων 

εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 
 
 
189(Ι) του 2007 

33(Ι) του 2014 

50(Ι) του 2014. 

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

Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση 

Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον 

αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς 

Νόμους του 2007 έως (Αρ. 2) του 2014 (που στο εξής θα αναφέρονται 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον 

αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς 

Νόμοι του 2007 έως 2015. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της παραγράφου (β) του ορισμού του όρου 

«περιβαλλοντική ζημία» με την ακόλουθη νέα παράγραφο (β): 

  

  «(β) ζημιά των νερών, η οποία περιλαμβάνει οποιαδήποτε ζημιά 

επηρεάζει δυσμενώς, σε σημαντικό βαθμό – 
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13(Ι) του 2004 

67(Ι) του 2009 

113(Ι) του 2010 

122(Ι) του 2012 

159(Ι) του 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18(Ι) του 2011 

159(Ι) του 2014. 

(i) Την οικολογική, χημική ή/και ποσοτική 

κατάσταση ή/και το οικολογικό δυναμικό, όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων 

Νόμου, των συγκεκριμένων υδάτων, 

εξαιρουμένων των δυσμενών συνεπειών στις 

οποίες εφαρμόζονται  οι διατάξεις των άρθρων 

16 και 17 του εν λόγω Νόμου, ή 

(ii) την περιβαλλοντική κατάσταση των 

συγκεκριμένων θαλάσσιων υδάτων, όπως 

αυτά ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του 

περί της Θαλάσσιας Στρατηγικής Νόμου, στο 

βαθμό που συγκεκριμένες πτυχές της 

περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος δεν διέπονται ήδη από τις 

διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης 

των Υδάτων Νόμου·». 

 

 

 

 

 

 

 

 


