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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟ  

  

Προοίμιο. Για σκοπούς – 

  

 

 

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 156, 

25.6.2003, 

σ.17·  

L 26,  

28.1.2012, 

σ.1. 

(α) πληρέστερης εναρμόνισης με την παράγραφο 6 του Άρθρου 1 

και το Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2003/35 της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – 

 

«Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη συμμετοχή του 

κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων 

που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον 

αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του 

Συμβουλίου» όπως τροποποιήθηκε τελευταία 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», 

   

 

 

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 334, 

17.12.2010, 

σ.17. 

(β) εναρμόνισης με την παράγραφο 1 του Άρθρου 81 της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – 

 

«Οδηγία 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών 

εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 

ρύπανσης)», 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 



2 
 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006 

12(Ι) του 2008 

151(Ι) του 2012. 

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

Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης (Τροποποιητικός και 

Καταργητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 

Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμους του 

2003 έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») 

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

περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι 

του 2003 έως 2013. 

  

Τροποποίηση 

του  

Παραρτήματος 

IV του βασικού 

νόμου. 

2. Το σημείο 2 του Παραρτήματος IV του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη, αμέσως μετά το υποσημείο (β) αυτού, του 

ακόλουθου νέου υποσημείου (βΑ): 

  «(βΑ) για λεπτομέρειες αναφορικά με την αρμόδια αρχή που είναι 

υπεύθυνη για τη λήψη απόφασης, την αρμόδια αρχή, από 

την οποία μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες και τις 

λεπτομέρειες αναφορικά με τα θέματα που αναφέρονται στα 

υποσημεία (ε) και (στ)·». 

  

Προσθήκη νέου 

άρθρου στο 

βασικό νόμο. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το 

άρθρο 14 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 15: 

 

 «Κατάργηση της 

ισχύος του 

παρόντος 

Νόμου. 

 

56(Ι) του 2003 

15(Ι) του 2006 

12(Ι) του 2008 

151(Ι) του 2012 

179(Ι) του 2013. 

15. Οι περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και 

Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμοι του 2003 μέχρι 2013 

και όλες οι γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει 

αυτών καταργούνται από την 7η Ιανουαρίου 2014.». 

 


