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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 40(Ι)/2021
Αρ. 4824, 31.3.2021
Ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής
Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 40(Ι) του 2021
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2015
Προοίμιο.

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 143,
30.4.2004,
σ. 56·
L 102,
11.4.2006,
σ. 15·
L 140,
5.6.2009,
σ. 114·
L 178,
28.6.2013,
σ. 66·
L 170,
25.6.2019,
σ. 115.

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 12, παράγραφος 1 και για σκοπούς εναρμόνισης
με τις διατάξεις του Άρθρου 18 και του Παραρτήματος VI της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο«Οδηγία 2004/35/ΕK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004
σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλ λοντικής ζημίας» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1010 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την ευθυγράμμιση
των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 166/2006 και (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/49/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2007/2/ΕΚ, 2009/147/ΕΚ
και 2016/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
338/97 και (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου και της οδηγίας 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
189(Ι) του 2007
33(Ι) του 2014
50(Ι) του 2014
163(Ι) του 2015.
Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την
Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα
διαβάζεται μαζί με τους περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την
Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμους του 2007 έως 2015 (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 2021.
2. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:
«(1)(α) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο(i)

επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από περιβαλλοντική ζημιά, ή

(ii)

έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά
με περιβαλλοντική ζημιά, ή

(iii)

υποστηρίζει ότι προσβάλλεται δικαίωμά του από περιβαλλοντική ζημιά,

δύναται να υποβάλει γραπτώς στην αρμόδια αρχή οποιεσδήποτε αιτιολογημένες παρατηρήσεις σχετικά με περιπτώσεις
περιβαλλοντικής ζημιάς που έχουν υποπέσει στην αντίληψή του
και να καλέσει την αρμόδια αρχή να αναλάβει δράση με βάση τις
διατάξεις του παρόντος Νόμου.
(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου-
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Κεφ.113.
9 του1968
76 του1977
17 του1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
41(Ι) του 2009
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
42(Ι) του 2010
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(I) του 2015
63(Ι) του 2015
89(I) του 2015
120(I) του 2015
40(I) του 2016
90(I) του 2016
97(I) του 2016
17(I) του 2017
33(I) του 2017
51(I) του 2017
37(I) του 2018
83(Ι) του 2018
149(Ι) του 2018
163(Ι) του 2019
38(Ι) του 2020
43(Ι) του 2020
191(I) του 2020
192(Ι) του 2020.

“νομικό πρόσωπο” περιλαμβάνει εταιρεία εγγεγραμμένη
σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο και/ή σωματείο ή ίδρυμα
εγγεγραμμένο σύμφωνα με τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
και για Άλλα Συναφή θέματα Νόμο και/ή αγαθοεργό ίδρυμα
σύμφωνα με τον περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων Νόμο στο
ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό ή στο πιστοποιητικό
σύστασης των οποίων ορίζεται ότι ο κύριος σκοπός της ίδρυσής
τους είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος·
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104(I) του 2017
76(Ι) του 2018
84(I) του 2019
118(Ι) του 2020.
Κεφ. 41.
86(Ι) του 1997.
“προσβολή δικαιώματος” σημαίνει προσβολή των δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων οποιουδήποτε σε ισχύ Νόμου
που ρυθμίζει θέματα περιβάλλοντος.».

Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του άρθρου
27 αυτού.

(β)

με την προσθήκη στο εδάφιο (4) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «το ταχύτερο δυνατό»
(πρώτη γραμμή), της φράσης «και όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες» . και

(γ)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού με το ακόλουθο εδάφιο:

«(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και σε περίπτωση επικείμενης απειλής ζημιάς.».
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 27 αυτού με το ακόλουθο
άρθρο:

«Υποβολή
έκθεσης στην
Επιτροπή.
Παράρτημα VI.
119(Ι) του 2004.
Τροποποίηση
του βασικού
νόμου με την
αντικατάσταση
του
Παραρτήματος
VI αυτού.

27. Η αρμόδια αρχή παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ και εφόσον είναι διαθέσιμες, τις πληροφορίες
αναφορικά με την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που
είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.».

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Παραρτήματος VI αυτού με το
ακόλουθο Παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πληροφορίες και στοιχεία
(Άρθρο 27)
Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 27 αφορούν τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημιάς
σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και περιλαμβάνουν, για κάθε περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Το είδος της περιβαλλοντικής ζημιάς και την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε και/ή
ανακαλύφθηκε η ζημιά. Το είδος της περιβαλλοντικής ζημιάς χαρακτηρίζεται ως ζημιά σε
προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους, στα νερά και το έδαφος.
2. Περιγραφή της δραστηριότητας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ.
Στις πληροφορίες περιλαμβάνεται οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με την αποκτηθείσα
από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου πείρα.».

