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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 

2014  

  

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 35 της πράξης 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 140, 

5.6.2009,  

σ. 114·  

L 26,  

28.1.2012,  

σ. 1. 

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

Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την 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, 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1013/2006», όπως τροποποιήθηκε 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, 

  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

185(Ι) του 2011 

6(Ι) του 2012 

32(Ι) του 2014. 

 

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων 

(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 έως 2014 (που στο εξής θα 

αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και παρών 

Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων Νόμοι του 2011 

έως (Αρ. 2) του 2014. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους: 
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71(Ι) του 2012. 

«“αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς” 

έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το 

άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του 

Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, 

όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

   

  “γεωλογικός σχηματισμός” έχει την έννοια που 

αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί 

της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο (α): 

 

 «(α) (i) στα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην 

ατμόσφαιρα· και 

(ii) στο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είτε δεσμεύεται 

και μεταφέρεται για αποθήκευση σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς και αποθηκεύεται σε γεωλογικούς 

σχηματισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της 

Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, είτε 

εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του περί της 

Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε 

Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός 

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4 αυτού·». 
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