Λευκωσία, 29 Αυγούστου 2016
Προς:

΄Ολους τους ενδιαφερόμενους

Θέμα:

Δημόσια Διαβούλευση για την Κλιματική Αλλαγή

Κυρία/ε,
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ετοιμάσει προσχέδιο νομοσχεδίου το οποίο κυρώνει τη
συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή.
Οποιεσδήποτε απόψεις για το κυρωτικό νομοσχέδιο μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις
10 Οκτωβρίου 2016 στο φάξ: 22-774945 ή ηλεκτρονικά στο nkythreotou@environment.moa.goa.cy
Το νομοσχέδιο βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/C856896C1879793BC225801
700359B59/$file/ParisAgreement_RatificationLaw.pdf
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Τμήματος Περιβάλλοντος
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

/ΜΚ.

Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066 , Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ. + 357-22889860, Φαξ. + 357-22665685, E-mail: meropi@ccci.org.cy, Ιστοσελίδα:www.ccci.org.cy

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Η Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, η οποία επιτεύχθηκε στο Παρίσι τον
Δεκέμβριο που μας πέρασε, είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την ενίσχυση της
παγκόσμιας δράσης κατά της κλιματική αλλαγής. Πρόκειται για θετική εξέλιξη μετά το
Πρωτόκολλο του Κιότο του 1997, που ήταν μέχρι τη Διάσκεψη του Παρισιού, η μόνη
δεσμευτική νομικά συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και
η οποία συνεπάγεται δεσμεύσεις έως τα τέλη του 2020.
Η Συμφωνία του Παρισιού θέτει ένα μακροπρόθεσμο στόχο για τη μείωση των
εκπομπών, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο της διατήρησης της αύξησης της
θερμοκρασίας κάτω από 2°C και στη συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών
να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5°C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.
Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, πληροφορεί το κοινό ότι, στα πλαίσια της διαδικασίας κύρωσης της
Συμφωνίας του Παρισιού έχει ετοιμάσει προσχέδιο κυρωτικού νομοσχεδίου το οποίο
τίθεται προς Δημόσια Διαβούλευση.
Το κείμενο προς διαβούλευση είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα του Τμήματος
Περιβάλλοντος (www.moa.gov.cy/environment).
Γραπτές απόψεις, συστάσεις ή/και παρατηρήσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της
στρατηγικής, μπορούν να υποβληθούν στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος
μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2016:
 ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία,
 μέσω τηλεομοιότυπου στο 22774945
 ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση nkythreotou@environment.moa.gov.cy
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, θα πραγματοποιηθεί και παρουσίαση του
νομοσχέδιου για την οποία λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

