
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ 

  
Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τα στοιχεία α) και β) του εδαφίου 1, της 

παραγράφου 2 του άρθρου 11 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο- 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.:L 102, 
11.4.2006, σ.15. 

«Οδηγία 2006/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2004/35/ΕΚ», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
140(Ι) του 2005 
42(Ι) του 2007 
47(Ι) του 2008. 

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

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Εκτίμησης των 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 

έως 2008 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

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

Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμοι του 2005 έως 2009.  
  
Προσθήκη νέου 
άρθρου 15Α στο 
βασικό νόμο. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 15 αυτού του ακόλουθου νέου άρθρου: 
  
 «Ειδικές 

διατάξεις για 
εγκαταστάσεις 
εξορυκτικών 
αποβλήτων. 

15Α.-(1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του 

παρόντος Νόμου - 

  
 
 

“άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων” 

σημαίνει την άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 
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….(Ι) του 2009. 

20 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
 
 

….(Ι) του 2009. 

“εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων” έχει την έννοια 

που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί 

Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
 
 

…(Ι) του 2009. 

“εγκατάσταση εξορυκτικών αποβλήτων κατηγορίας Α 

έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 

του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής 

Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
….(Ι) του 2009. 

“έκπλυμα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 

το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
13(Ι) του 2004. 

«επιφανειακά ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδει 

στον όρο αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί 

Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου· 
   
  

 
 
 

…(Ι) του 2009. 

“σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων” σημαίνει 

το σχέδιο διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων που 

εγκρίνεται δυνάμει του άρθρου 11 του περί Διαχείρισης 

των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου· 
   
  

 
13(Ι) του 2009. 

“υπόγεια ύδατα” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 

αυτό το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προστασίας 

και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου· 
   
  

 
“φορέας” έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό 
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….(Ι) του 2009. το άρθρο 2 του περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της 

Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου. 
   
  (2) Κατά το στάδιο εξέτασης της Μελέτης Εκτίμησης 

Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 

13 ή της Προκαταρτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον, σύμφωνα με το άρθρο 15, η 

Περιβαλλοντική Αρχή εξασφαλίζει ότι, κατά την 

κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εξορυκτικών 

αποβλήτων ή για τη μετατροπή υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων, ο φορέας 

λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε -  
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106(Ι) του 2002 
160(Ι) του 2005 
76(Ι) του 2006 
22(Ι) του 2007 
11(Ι) του 2008 
53(Ι) του 2008 
…(Ι) του 2009. 

 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα  
Τρίτο (Ι): 
25.10.2002 
16.3.2007. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 

(α) αυτές να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να 

πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι για την 

βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη 

αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους, του αέρα, 

των υπογείων υδάτων και των επιφανειακών 

υδάτων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη – 

 

(i) τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών Νόμο· 

 
 
 
 

(ii) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 

Νερών (Ρύπανση από Ορισμένες 

Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς· 

 

 

(iii) τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης των 
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Παράρτημα 
 Τρίτο (Ι): 
25.10.2002. 
 
 

13(Ι) του 2009. 

Νερών (Απόρριψη Επικίνδυνων Ουσιών 

σε Υπόγεια Νερά) Κανονισμούς· και  

 

(iv) τον περί Προστασίας και Διαχείρισης των 

Υδάτων Νόμο· 
    
  (β) να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική συλλογή 

των μολυσμένων νερών και εκπλυμάτων, όπως 

και όταν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο της αδείας 

εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων·  
    
  (γ) να περιορίζεται η διάβρωση που προκαλείται 

από το νερό ή τους ανέμους, εφόσον αυτό είναι 

τεχνικώς εφικτό και οικονομικώς βιώσιμο· και 
    
  (δ) να εξασφαλίζουν, με την κατάλληλη κατασκευή, 

διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

εξορυκτικών αποβλήτων, τη φυσική τους 

σταθερότητα και την πρόληψη της ρύπανσης ή 

μόλυνσης του εδάφους, του αέρα, των 

επιφανειακών υδάτων και των υπογείων 

υδάτων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, 

και να μειώνουν, κατά το δυνατό, στο ελάχιστο 

τη ζημιά στον περιβάλλοντα χώρο.». 

 

 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.050.079-2009 

ΝΚ/ΜΑΤ 
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