Λευκωσία, 8 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΣ:

Όλα τα Μέλη

ΑΠΟ:

Αιμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων

ΘΕΜΑ:

Δημόσια Διαβούλευση
Νομοσχέδια με τίτλο «0 περί Βιομηχανικών Εκπομπών
(Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 » και «0 περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του
2021»
Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της
Α τμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) (Τροποποιητικοί)
Καν ονισμοί του 2021 »

Αγαπητά Μέλη,
Σας ενημερώνουμε για το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
1.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ετοίμασε
τα συνημμένα εν θέματι Νομοσχέδια και προσχέδιο Κανονισμών .

2.

Σκοπός των νομοθετημάτων είναι η μεταφορά της αρμοδιότητας για αέρια ρύπανση
από τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον Υπουργό
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από την 1.9.2021 .

3.

Σχόλια και εισηγήσεις μπορούν να αποστέλλονται στο Τμήμα εντός τεσσάρων
εβδομάδων από την ημερομηνία της παρούσης επιστολής με τους ακόλουθους
τρόπους:
(α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ggeorgiou@dli.mlsi.goν.cy
(β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,
Τ.Θ. 24855, 1304 Λευκωσία
(γ) με φαξ στο: 22663788.

Με εκτίμηση,
Αιμίλιος Μιχαήλ,
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
/ΕΞ
Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος
T: +357 22889880 F: +357 22665685 E: freedom@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟΣ
Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 9
187(Ι) του 2002
85(Ι) του 2007
10(Ι) του 2008
79(Ι) του 2009
51(Ι) του 2013
180(I) του 2013
114(Ι) του 2018
97(Ι) του 2020.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες, οι οποίες

Συνοπτικός
τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ελέγχου της

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο
(Ι): 1.11.2002.

παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 9 των περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2020, εκδίδει
τους πιο κάτω Κανονισμούς.

Ρύπανσης

της

Ατμοσφαιρικής

Ατμόσφαιρας
Ρύπανσης

(Πρόληψη

από

Αμίαντο)

και

Μείωση

της

(Τροποποιητικοί)

Κανονισμοί του 2021 και θα διαβάζονται μαζί με τους περί Ελέγχου
της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο) Κανονισμούς του 2002
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι
βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
(Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από Αμίαντο)
Κανονισμοί του 2002 και 2021.

Τροποποίηση
του Κανονισμού
2 των βασικών
κανονισμών.

2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την
αντικατάσταση του όρου «Υπουργός» και του ορισμού του με τον
ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
««Υπουργός»

σημαίνει

τον

Υπουργό

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος·».
Έναρξη της
ισχύος.

3. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1.9.2021.
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

184(Ι) του 2013
131(I) του 2016.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Βιομηχανικών
Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους
περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και
Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμους του 2013 και 2016 (που στο εξής
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Βιομηχανικών
Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης)
Νόμοι του 2013 έως 2021.

Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «Αρμόδια Αρχή» και
του ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
««Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος∙».

Τροποποίηση του
άρθρου 5 του
βασικού νόμου.

3. Τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5 του βασικού νόμου

Τροποποίηση του
άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

διαγράφονται.

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(4):
«(4) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
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σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος
εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.».
Τροποποίηση του
άρθρου 11 του
βασικού νόμου.

5. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο
(7):
«(7) Κατά την επιβολή των όρων λειτουργίας στην Άδεια, η Αρμόδια
Αρχή εκτιμά τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης και μεριμνά
με σκοπό –
(α) την πρόληψη ή εξάλειψη όλων των μορφών ρύπανσης που η
εγκατάσταση δυνατό να προκαλέσει, επιτυγχάνοντας έτσι
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό
του,
(β) την αποφυγή μετατόπισης ή διασποράς της ρύπανσης από
ένα στοιχείο του περιβάλλοντος σε άλλο,
(γ) την αποφυγή επαναλήψεων ή σύγχυσης αναφορικά με τη
διαμόρφωση των όρων λειτουργίας,
(δ) την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των
όρων λειτουργίας, και
(ε) την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση του
καθορισμού και της παρακολούθησης των όρων αυτών.».

Τροποποίηση του
άρθρου 35 του
βασικού νόμου.

6. Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (3) του άρθρου 35 του βασικού
νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της φράσης «,, σε περίπτωση
συναρμοδιότητας».

Τροποποίηση του
άρθρου 84 του
βασικού νόμου.

7. Το άρθρο 84 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (6) αυτού, με την
ακόλουθη νέα παράγραφο (β):
«(β) να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.».
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8. Το Παράρτημα Ι του βασικού νόμου διαγράφεται.

Διαγραφή του
Παραρτήματος Ι
του βασικού
νόμου.
Παράρτημα Ι.
Τροποποίηση του
Παραρτήματος ΙΙ
του βασικού
νόμου.

9. Το Παράρτημα ΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Παράρτημα ΙΙ.

Αρχή».

Τροποποίηση του
Παραρτήματος V
του βασικού
νόμου.

10. (1) Το σημείο 5 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V

Παράρτημα V.

φράση «στην Αρμόδια Αρχή».

αντικατάσταση της φράσης «ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων», οπουδήποτε απαντάται, με τη φράση «η Αρμόδια

του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης
«στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» με τη

(2) Το σημείο 19 του Πίνακα του Μέρους 2 του Παραρτήματος V του

Παράρτημα V.

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης
«τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» με τη φράση
«την Αρμόδια Αρχή».
Τροποποίηση του
Παραρτήματος VΙ
του βασικού
νόμου.

11. Το Παράρτημα VΙ του βασικού νόμου τροποποιείται με την

Παράρτημα VΙ.

«η Αρμόδια Αρχή».

Έναρξη της
ισχύος.

αντικατάσταση της φράσης στην παράγραφο 1 του Μέρους 2 αυτού
«ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» με τη φράση

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1.9.2021.
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ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης

187(Ι) του 2002
85(Ι) του 2007
10(Ι) του 2008
79(Ι) του 2009
51(Ι) του 2013
180(Ι) του 2013
114(I) του 2018
97(I) του 2020.

διαβάζεται μαζί με τους περί Ελέγχου της Ρύπανσης της

Τροποποίηση
του άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και θα
Ατμόσφαιρας Νόμους του 2002 έως 2020 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμοι του 2002 έως 2021.

αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «Υπουργός» και του
ορισμού του με τον ακόλουθο νέο όρο και ορισμό:
««Υπουργός»

σημαίνει

τον

Υπουργό

Γεωργίας,

Αγροτικής

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και οποιονδήποτε λειτουργό του
Υπουργείου του, δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν∙».
Τροποποίηση
του άρθρου 21
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση στην παράγραφο (στ) του εδαφίου (1) αυτού, της
λέξης «Υπουργός» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «Διευθυντής του
Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας».

Τροποποίηση
του
Παραρτήματος Ι
του βασικού
νόμου.

4. Το Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι του βασικού νόμου τροποποιείται
με την αντικατάσταση του σημείου 4 αυτού με το ακόλουθο νέο
σημείο 4:
«4. Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του
Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
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σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα υπόλοιπα μέλη άλλος
εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.».
Έναρξη της
ισχύος.

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1.9.2021.
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