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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 114(Ι)/2018
Αρ. 4668, 25.7.2018
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 114(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013
Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε: L 313,
28.11.2015,
σ. 1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου
2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου
μεγέθους μονάδες καύσης»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
187(Ι) του 2002
85(Ι) του 2007
10(Ι) του 2008
79(Ι) του 2009
51(Ι) του 2013
180(Ι) του 2013.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
21.11.2014.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της
Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως (Αρ. 2) του 2013 (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 2018.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, των ορισμών των όρων «Επιτροπή»
και «Υπουργός» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς:
«“Επιτροπή” σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και οποιονδήποτε λειτουργό του Υπουργείου του, δεόντως εξουσιοδοτημένο από
αυτόν·»· και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

Παράρτημα ΙΙ.
Τροποποίηση
του άρθρου 8
του βασικού
νόμου.

«(2) Οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο σε
“αδειοδοτούμενη εγκατάσταση” αποτελεί αναφορά σε εγκατάσταση,
στην οποία εκτελούνται μια ή περισσότερες από τις δραστηριότητες
που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ.».

3. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού με την ακόλουθη
παράγραφο:
Παράρτημα ΙΙ.

(β)

«(α) Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ θεωρούνται
ως αδειοδοτούμενες εγκαταστάσεις και πρέπει να εξασφαλίζουν
άδεια από τον Υπουργό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.»·
και

με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (14) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου
(15):
«(15)(α) Χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης χορήγησης άδειας και τηρουμένων
των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 4, ο Υπουργός δύναται να εκδώσει
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διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το
οποίο καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας για ορισμένες κατηγορίες
αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων.
(β) Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων γενικών όρων λειτουργίας, αυτοί
επισυνάπτονται στην άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
(γ) Σε περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου (α), η άδεια
χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς την προηγούμενη εξέτασή της από την Τεχνική
Επιτροπή.».
Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού του ακόλουθου νέου εδαφίου (4Α):
«(4Α) Κανονισμοί οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
δύναται να εξουσιοδοτούν τον Υπουργό να εκδίδει διατάγματα με τα οποία
τροποποιούνται τεχνικής φύσεως θέματα που ρυθμίζονται στα παραρτήματα των
Κανονισμών προς συμμόρφωση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας.»· και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, o Υπουργός, με διατάγματα που
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να προβλέψει για
όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

Τροποποίηση
του άρθρου 31Α
του βασικού
νόμου.

(α)

Tην υποχρεωτική εφαρμογή προτύπων, τα οποία έχει εγκρίνει ο Κυπριακός
Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), τα οποία αποτελούν ευρωπαϊκά,
διεθνή ή/και κυπριακά πρότυπα,

(β)

τον καθορισμό γενικών όρων λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου
(15) του άρθρου 8.».

5. Το άρθρο 31Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 31Α:

«Τροποποιήσεις των
31Α. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την
Παραρτημάτων ΙΙ και IV. προσαρμογή των Παραρτημάτων ΙΙ και IV στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο και τη συμμόρφωση με διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας,
θεσπίζονται με διάταγμα του Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας.».

