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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012
Προοίμιο.

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του Άρθρου 18,
παράγραφοι 1, 2 και 3 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με
τίτλο -

Επίσημη

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

Εφημερίδα

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση

της Ε.Ε.: L 140,

διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την

5.6.2009,

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

σ. 114.

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

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

τίτλος.

Διοξειδίου

71(Ι) του 2012.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
της

του

Αποθήκευσης

Άνθρακα
Διοξειδίου

σε
του

Γεωλογικούς
Άνθρακα

Σχηματισμούς
σε

Γεωλογικούς

Σχηματισμούς Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του
Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμοι του 2012 και 2015.
Τροποποίηση
του άρθρου 22
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

2
(α) Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ii) του εδαφίου (1)
αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (ii):
«(ii) έχει παρέλθει η ελάχιστη περίοδος, η οποία καθορίζεται
από την αρμόδια αρχή, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από είκοσι (20) χρόνια, εκτός αν η αρμόδια αρχή
είναι

πεπεισμένη

ότι

ικανοποιείται

το

κριτήριο

της

υποπαραγράφου (i) πριν από το τέλος της εν λόγω
περιόδου,»·
(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (2):
«(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει έκθεση, στην οποία
τεκμηριώνεται ότι πληρούται η προϋπόθεση που αναφέρεται
στην υποπαράγραφο (i) του εδαφίου (1) και την υποβάλλει στην
αρμόδια αρχή, ώστε αυτή να εγκρίνει τη μεταβίβαση της
ευθύνης για τον τόπο αποθήκευσης.»·
(γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (5):
«(5) Εφόσον η αρμόδια αρχή είναι ικανοποιημένη ως προς
την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στις
υποπαραγράφους (i) και (ii) του εδαφίου (1), συντάσσει σχέδιο
απόφασης για τη μεταβίβαση της ευθύνης για τον τόπο
αποθήκευσης∙ το σχέδιο απόφασης προσδιορίζει τη μέθοδο για
το βαθμό εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται
στην υποπαράγραφο (iv) του εδαφίου (1), καθώς και τυχόν
αναπροσαρμοσμένες απαιτήσεις για τη σφράγιση του τόπου
αποθήκευσης και την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων

3
έγχυσης.»· και
(δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο
νέο εδάφιο (6):
«(6) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι οι
προϋποθέσεις που προνοούνται στις υποπαραγράφους (i) και
(ii) του εδαφίου (1) δεν πληρούνται, ενημερώνει το φορέα
εκμετάλλευσης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία
κλεισίματος του τόπου αποθήκευσης, για τους λόγους της
κρίσης αυτής.».

