Λευκωσία, 26 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ:

Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠΟ:

Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Δημόσια Διαβούλευση για τον περί της ποιότητας του
Ατμοσφαιρικού Αέρα Τροποποιητικό Νόμο του 2016 και τους
σχετικούς Τροποποιητικούς Κανονισμούς του 2016

Κυρίες / Κύριοι,
Σας πληροφορούμε ότι για σκοπούς εναρμόνισης με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2015/1480/ΕΕ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετοίμασε νομοσχέδιο, με το οποίο
τροποποιείται ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος του 2010
(Ν.77(Ι)2010) καθώς και τα ακόλουθα προσχέδια Κανονισμών:
α.

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξιδίου του
Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδίων, Μολύβδου,
Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα)
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 με τους οποίους τροποποιούνται οι
Κανονισμοί του 2010 (Κ.Δ.Π. 327/2010) και

β.

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Αρσενικό, Κάδμιο,
Υδράργυρος, Νικέλιο και Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες στον
Ατμοσφαιρικό Αέρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016 με τους οποίους
τροποποιούνται οι Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 111/2007).

Η προτεινόμενη Νομοθεσία αφορά


την τροποποίηση των κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας κατά την
εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα



την τροποποίηση των κριτηρίων για τη χωροθέτηση των σημείων
δειγματοληψίας, με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε με την εφαρμογή της
Οδηγίας 2008/50/ΕΚ



την επικαιροποίηση των στόχων ποιότητας δεδομένων ώστε να υπάρχει
μεγαλύτερη σαφήνεια



την επικαιροποίηση των μεθόδων αναφοράς γα την εκτίμηση των
συγκεντρώσεων των υπό αναφορά ρύπων, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη
των σχετικών προτύπων.

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889880, Φαξ. + 357-22665685, E-mail:freedom@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

Η τροποποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2004/10/ΕΚ και 2008/50/ΕΚ και
αντίστοιχα των εναρμονιστικών Νόμου (Ν.77(Ι)/2010) και Κανονισμών (Κ.Δ.Π.
111/2007 και Κ.Δ.Π. 327/2010), κρίθηκε απαραίτητη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
λόγους κυρίως εναρμόνισης με νεότερα πρότυπα μετρήσεων καθώς και για τη
διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων, του κάθε κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η προτεινόμενη Νομοθεσία δεν επιβάλλει οποιαδήποτε καινούργια απαίτηση στους
επηρεαζόμενους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς),
επιβάλλει όμως νέες υποχρεώσεις στην αρμόδια αρχή για αναβάθμιση και
διασφάλιση της ποιότητας των μετρήσεων του ατμοσφαιρικού αέρα που διεξάγει για
σκοπούς εφαρμογής της νομοθεσίας.
Πέραν των προνοιών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αναφέρθηκε πιο πάνω, στο
νομοσχέδιο περιλαμβάνεται άρθρο με το οποίο δίνεται η εξουσία στην Υπουργό
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκδοση διαταγμάτων για την
επιβολή τελών σε περιπτώσεις που ζητείται η παραχώρηση δεδομένων μετρήσεων
της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που διεξάγει το Τμήμα Επιθεώρησης
Εργασίας (ΤΕΕ). Τα καθοριζόμενα τέλη θα καταβάλλονται από επιχειρήσεις ή
οργανισμούς που ζητούν δεδομένα μετρήσεων του ατμοσφαιρικού αέρα από το ΤΕΕ.
Σημειώνεται ότι η κάλυψη διοικητικού κόστους προβλέπεται και από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2007/2/EC (INSPIRE) και την Κυπριακή νομοθεσία με τον Νόμο Ν.43(Ι)/2010.
Οι προτεινόμενοι Νόμος και Κανονισμοί είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dli). Σχόλια σε σχέση με την
προτεινόμενη Νομοθεσία μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 28/4/2016 ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση info@dli.mlsi.gov.cy.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Λειτουργό
Επιθεώρησης Εργασίας κ. Χρήστο Παπαδόπουλο τηλ. 22405683 / 22405623 ή
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση cpapadopoulos@dli.mlsi.gov.cy.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Παναγής,
Λειτουργός Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
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