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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΣΟΝ 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

  

Προοίμιο. Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 2, παράγραφος 4 

και το Άρθρο 12, παράγραφος 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 143, 

30.4.2004,  

σ. 56·  

L 140,  

5.6.2009,  

σ. 114. 

«Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με την περιβαλλοντική 

ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση 

περιβαλλοντικής ζημιάς», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την 

«Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη αποθήκευση 

διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 

2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006», 

  

      Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

189(Ι) του 2007. 

 

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

Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση 

Περιβαλλοντικής Ζημιάς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά 

την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμο 

του 2007 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 
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Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την 

Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμοι του 2007 και 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

των ορισμών των όρων «κατάσταση διατήρησης φυσικού οικοτόπου» 

και «κράτος μέλος» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα: 

  

  «“κατάσταση διατήρησης φυσικού οικοτόπου” σημαίνει το σύνολο 

των παραγόντων που επιδρούν σε αυτόν, καθώς και στα 

χαρακτηριστικά του είδη, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν 

μακροπρόθεσμα τη φυσική του κατανομή, τη δομή και τις 

λειτουργίες του, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση των 

χαρακτηριστικών του ειδών στη Δημοκρατία ή στο φυσικό φάσμα 

των εν λόγω ειδών· 

   

  “κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης·». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το εδάφιο (3) του άρθρου 14 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με 

το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(3)(α) Εφόσον το αίτημα για ανάληψη δράσης και οι 

συνοδευτικές παρατηρήσεις αποδεικνύουν εύλογα ότι υπάρχει 

περιβαλλοντική ζημιά, η αρμόδια αρχή – 

(i) διαβιβάζει στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης 

τόσο το αίτημα για ανάληψη δράσης όσο και τις 

συνοδευτικές παρατηρήσεις, και  

(ii) καθορίζει κατάλληλη προθεσμία, ανάλογα με τη 

σοβαρότητα της περιβαλλοντικής ζημιάς, η οποία δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές 

μέρες, εντός της οποίας ο εν λόγω φορέας δύναται να 
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γνωστοποιήσει τις απόψεις του επί του αιτήματος για 

ανάληψη δράσης και των συνοδευτικών 

παρατηρήσεων. 

   

     (β) Η αρμόδια αρχή, αφού αξιολογήσει τόσο το αίτημα για 

ανάληψη δράσης και τις συνοδευτικές παρατηρήσεις όσο και τις 

τυχόν απόψεις του ενδιαφερόμενου φορέα εκμετάλλευσης, 

αποφασίζει, εντός εύλογου χρόνου, ανάλογα με τη σοβαρότητα 

της περιβαλλοντικής ζημιάς, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τις τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες, επί του αιτήματος 

ανάληψης δράσης.». 

  

 

 

 

 


