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Χ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι 

Αριθμό  4290 Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011 1001 

Ο περί τη  Μεταβίβαση  Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  103(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΚΑΙ 2007 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Μεταβίβαση  
τίτλο . Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 

64(1) του 1997 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί τη  Μεταβίβαση  Τραπεζικών 
38(1) του 2007. Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμου  του 1997 και 2007 (που στο εξή  

θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 
παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί τη  Μεταβίβαση  
Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμοι του 1997 έω  2011. 

Τροποποίηση 2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
του άρθρου 2 την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «μεταβιβαζόμενε  εργασίε  
του βασικού και επ ιχείρηση τη  εξαγορασθείσα  Τράπεζα » με τον ακόλουθο νέο 
νόμου. ορισμό: 

«μεταβιβαζόμενε  εργασίε  και επ ιχείρηση τη  εξαγορασθείσα  
Τράπεζα » σημαίνει -
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(α) τι  εργασίε , τι  εξασφαλίσει , όλα τα στοιχεία ενεργητικού 
ή περιουσιακά στοιχεία που ήταν εγγεγραμμένα στο όνομα 
ή ανήκαν ή κρατούνταν από την εξαγορασθείσα Τράπεζα 
αμέσω  πριν από το χρόνο μεταβίβαση  και όλα τα στοιχεία 
παθητικού τη  εξαγορασθείσα  Τράπεζα  αμέσω  πριν 
από το χρόνο μεταβίβαση , όπω  καθορίζονται στη σχετική 
συμφωνία μεταξύ εξαγορασθείσα  Τράπεζα  και 
αποκτώσα  Τράπεζα , ή 

(β) το κάλυμμα και τι  υποχρεώσει  έναντι των π ιστωτών 
καλύμματο  κατά τα οριζόμενα στον περί Καλυμμένων 
Αξιόγραφων Νόμο του 2010-». 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) με την προσθήκη, αμέσω  μετά τη λέξη «εργασίε » {τρίτη 
γραμμή), τη  φράση  «και επ ιχείρηση»-

(β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β), τη  λέξη  
«αξασφάλιση» (ένατη γραμμή) με τη λέξη «εξασφάλιση»· και 

(γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του σημείου τη  
τελεία  {ενδέκατη γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσω  μετά τη  ακόλουθη  νέα  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται ότι όταν η εξασφάλιση συνίσταται από μετρητά που 
έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό τη  εξαγορασθείσα  Τράπεζα , ο 
κάτοχο  του λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την 
παραμονή των δεσμευμένων μετρητών του λογαριασμού αυτού 
στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, νοουμένου ότι αυτή συνεχίσει τι  
τραπεζικέ  τη  εργασίε  και εφόσον ο κάτοχο  παράσχει ισόποση 
εξασφάλιση αποδεκτή από την αποκτώσα Τράπεζα.». 

130(1) του 2010. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 
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Ο περί Τραπεζικών Εργασιών (Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημε-
ρίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  104(!) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2011 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπ τικό  
τίτλο . 

66( Ι)του 1997 
74( Ι)του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(1) του 2003 
4(1) του 2004 

151(1) του 2004 
231(1) του 2004 
235(1) του 2004 

20(1) του 2005 
80(1) του 2008 

100(1) του 2009 
123(1} του 2009 
27(1) του 2011. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 29 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Τραπεζικών Εργασιών 
(Τροποποιητικό ) (Αρ. 2) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  
περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου  του 1997 έω  2011 (που στο εξή  
θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 
παρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Τραπεζικών Εργασιών 
Νόμοι του 1997 έω  (Αρ. 2) του 2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην 
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών του : 

«διαχειριστή  εργασιών καλυμμένων αξιόγραφων» έχει 
την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί 

130(1) του 2010. Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου του 2010-

«ίδρυμα με υποχρεώσει  καλυμμένων αξιόγραφων» 
έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί 
Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου του 2010· 

«κάλυμμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 
του περί Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου του 2010·». 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 29 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, αμέσω  μετά την παράγραφο (ζί), τη  ακόλουθη  νέα  
παραγράφου: 

«(ζίί) οι πληροφορίε  παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
περί Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου· ή». 

4. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
αμέσω  μετά το εδάφιο (11) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(12) Στην περίπτωση τράπεζα  που είναι ίδρυμα με 
υποχρεώσει  καλυμμένων αξιόγραφων, οι διατάξει  του παρόντο  
Άρθρου εφαρμόζονται τηρουμένου των διατάξεων του άρθρου 76 
του περί Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 
33Α του 
βασικού νόμου. 

5. Το άρθρο 33Α του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

41 
15 
21 
82 

149 
2 

135 
151 
76 
70 

167 
92 
24 

129 
130 
98 

124 
70 
71 

131 
186 
87 
91 
49 
99 
42 

(α) Με την αντικατάσταση τη  φράση  «33Λ και 33Ν» {δεύτερη 
γραμμή) με τη φράση «33Λ, 33Ν και 33Ξ»· 

(β) με την αντικατάσταση στην υφιστάμενη επ ιφύλαξη αυτού του 
σημείου τη  τελεία  (έκτη γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσω  μετά τη  ακόλουθη  νέα  επ ιφύλαξη : 

«Νοείται περαιτέρω ότι στην περίπτωση τράπεζα  που 
είναι ίδρυμα με υποχρεώσει  καλυμμένων αξιόγραφων -

(α) οι όροι «περιουσία τη  εταιρεία », «ιδιοκτησία τη  
εταιρεία », «ενεργητικό τη  εταιρεία » και 
«επ ιχείρηση τη  εταιρεία » που απαντώνται στι  
διατάξει  του περί Εταιρειών Νόμου αναφορικά με 
την εκκαθάριση εταιρεία , διαβάζονται, σε ό,τι 
αφορά την εκκαθάριση τέτοιου ιδρύματο , ω  να 
μην περιέχουν τα στοιχεία ενεργητικού και τι  
συμβάσει  που περιλαμβάνονται σε κάλυμμα-

(β) το άρθρο 216 του περί Εταιρειών Νόμου δεν 
επ ιφέρει ακυρότητα τη  εισαγωγή  στοιχείων 
ενεργητικού και συμβάσεων σε κάλυμμα, εφόσον η 
εισαγωγή αυτή διενεργείται σύμφωνα με τι  
διατάξει  του περί Καλυμμένων Αξιόγραφων 
Νόμου-

9 
76 
17 

105 
198 

19 

Κεφ. 113 
του 1968 
του 1977 
του 1979 
του 1985 
του 1986 
του 1990 
του 1994 
του 1995 
του 1997 
του 1999 
του 1999 
του 2000 
του 2000 
του 2000 
του 2001 
του 2003 
του 2003 
του 2004 
του 2005 
του 2005 
του 2005 
του 2006 
του 2006 
του 2007 
του 2007 
του 2007 
του 2007 
του 2008 
του 2009 
του 2009 
του 2009 
του 2010 
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60(f) τομ 2010 
88(l) ταυ 2010 

53(1} του 2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 
33Κ του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη του 
νέου άρθρου 
33Ξ. 

(γ) οι διατάξει  του άρθρου 40(3) του π ερί 
Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου εφαρμόζονται 
χωρί  να επ ηρεάζονται από τι  διατάξει  του 
άρθρου 300 του π ερί Εταιρειών Νόμου.». 

6. Το άρθρο 33Κ του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση 
τη  φράση  «Τηρουμένων των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου και 
του εδαφίου (7) του άρθρου 33 και τη  π αραγράφου (ιβ) του άρθρου 
33Α» (π ρώτη έω  τρίτη γραμμή) με τη φράση «Τηρουμένων των 
διατάξειον του π ερί Εταιρειών Νόμου και των άρθρων 33(7) και 33Α(ιβ) 
του π αρόντο  Νόμου και, όταν τράπ εζα είναι ίδρυμα με υπ οχρεώσει  
καλυμμένων αξιόγραφων, του άρθρου 40(4} του π ερί Καλυμμένων 
Αξιόγραφων Νόμου». 

7. Ο βασικό  νόμο  τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το 
άρθρο 33Ν, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

«Διάλυση 
τράπεζα  που 
είναι ίδρυμα με 
υποχρεώσει  
καλυμμένων 
αξίογράφων. 

33Ξ. Για σκοπού  των διατάξεων του π ερί Εταιρειών 
Νόμου π ου π ροβλέπ ουν για τη διάλυση εταιρεία  μετά 
την π λήρη εκκαθάριση των υπ οθέσεων τη , τράπ εζα π ου 
είναι ίδρυμα με υποχρεώσει  καλυμμένων αξιόγραφων δε 
διαλύεται, π αρά το ότι εκκαθαρίστηκαν π λήρω  οι 
υποθέσει  τη , π ροτού η Κεντρική Τράπ εζα τερματίσει το 
διορισμό διαχειριστή εργασιών καλυμμένων αξιόγραφων 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 67 του π ερί 
Καλυμμένων Αξιόγραφων Νόμου και γνωστοπ οιήσει την 
απ όφαση αυτού του τερματισμού σύμφωνα με το εδάφιο 
(2} του ίδιου άρθρου.». 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4290, 29.7.2011 

1006 Ν. 105(1)/2011 

Ο π ερί Στρατιω τικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομία  (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Κυπ ριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Συνοπ τικό  
τίτλο . 

• 40 του 
70 του 
77 του 
28 του 
63 του 

158 του 
238 του 

5 του 
49(1) του 
91(1) του 
39(1) του 

103(1) του 
158(1) του 

1964 
1964 
1965 
1967 
1979 
1985 
1990 
1992 
1993 
1995 
2002 
2003 
2006. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

33 του 1990 
103 του 1991 

25(Ι)του 1992 
7(Ι)του 1995 

14(1) του 1995 
92(1) του 1997 
85(i) του 2000 

143{1) του 2000 
17(1) του 2002 
89(1) του 2002 
91(1) του 2002 

.6.1(1) του 2003 
55(1) του 2005 
82(1) του 2006. 

19(1) του 2011. 

Αριθμό  105(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ 
ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1964 ΜΕΧΡΙ 2006 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο π ερί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομία  
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  περί Στρατιωτικού Ποινικού 
Κώδικα και Δικονομία  Νόμου  του 1964 μέχρι 2006 (που στο εξή  Θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  
νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο -παρών Νόμο  Θα αναφέρονται μαζί ω  οι π ερί Στρατιωτικού 
Ποινικού Κώδικα και Δικονομία  Νόμοι του 1964 μέχρι 2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, τη  ερμηνεία  των όρων "οπ λίτη " και 
"στρατιωτικό ", από του  ακόλουθου  νέου  ορισμού : 

«"οπλίτη " π εριλαμβάνει και υπαξιωματικό, εκτό  απ ό ανθυπασπ ιστή· 

"στρατιωτικό " σημαίνει κάθε π ρόσωπ ο που υπηρετεί στο στρατό και "στρατιωτική 
υπηρεσία" ερμηνεύεται ανάλογα-», και 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

«(2) Όροι π ου χρησιμοποιούνται στον π αρόντα Νόμο και δεν ορίζονται διαφορετικά 
έχουν, εκτό  αν από το κείμενο π ροκύπ τει διαφορετική έννοια, την έννοια που 
αποδίδεται στου  όρου  αυτού  από του  π ερί Στρατού τη  Δημοκρατία  Νόμου  
του 1990 μέχρι 2006 κσι τον π ερί Εθνική  Φρουρά  Νόμο του 2011, όπω  αυτοί 
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.». 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βααικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο 5: 

«Ευθύνη 
στρατιωτικών 
επ ί κοινών 
αδικημάτων. 

Κεφ. 154. 
3 του 1962 

43 του 1963 
41 του 1964 

5. Ο στρατιωτικό , ο οπ οίο  διαπ ράττει αδίκημα κατά τι  διατάξει  του 
π ερί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, θεωρείται ένοχο  
στρατιωτικού αδικήματο  κατά τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, τιμωρείται 
όμω  με την ποινή π ου π ρονοείται στον π ερί Ποινικού Κώδικα Νόμο ή τον 
εν λόγω άλλο νόμο, αντίστοιχα, εάν το αδίκημα που διαπράττει -
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69 του 1964 
70 του 1965 
5 του 1967 

58 του 1967 
44 του 1972 
92 του 1972 
29 του 1973 
59 του 1974 
3 του 1975 

13 του 1979 
10 του 1981 
46 του 1982 
86 του 1983 

186 του 1986 
111 του 1989 
236 του 1991 
6(1) του 1994 
3(1) του 1996 

99(Ι)του 1996 
36(Ι)του 1997 
40[Ι) του 1998 
45(1) του 1998 
15(1) του 1999 
37(!) του 1999 
38(!)του 1999 

129(1) του 1999 
30(1) του 2000 
43(1) του 2000 
77{Ι) του 2000 

162(1) του 2000 
169(1) του 2000 
181(f) του 2000 
27(1) του 2001 
12(1) του 2002 
85(1) του 2002 

144(1) του 2002 
145(1) του 2002 
25(1) του 2003 
48(1) του 2003 
84(!) του 2003 

164(f) του 2003 
124(1) του 2004 
31(1) του 2005 
18(1) του 2006 

130(1) του 2006 
126(1) του 2007 
127(1) του 2007 
70(5) του 2008 
83(1) του 2008 
64(1) του 2009 
56(1) του 2011 
72(1) του 2011. 

(α) έχει διαπραχθεί σε οποιονδήποτε στρατιωτικό χώρο, ή έχει 
διαπραχθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεση  των καθηκόντων του σε 
οποιονδήποτε άλλο χώρο- ή 

(Β) αφορά οπλισμό, πυρομαχικά ή άλλο πολεμικό υλικό του 
στρατού, στρατιωτικό υλικό τηλεπικοινωνία  ή κατασκευή  ή 
επισκευή  αυτού, μηχανοκίνητα οχήματα ή μηχανήματα του 
στρατού ή οποιαδήποτε άλλη στρατιωτική περιουσία, 
οπουδήποτε και εάν τούτο έχει διαπραχθεί· ή 

(V) αφορά παραβάσει  των διατάξεων τροχαία  κινήσεω , οι οποίε  
διαπράχθηκαν ενώ οδηγούσε μηχανοκίνητο όχημα του στρατού 
κατά τη διάρκεια τη  υπηρεσία  του.». 
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Αντικατάσταση 
του άρθρου 107 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 107 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο 107: 

«Σύνθεση 107.(1) Σε π ερίπ τωση, κατά την οποία κατηγορούμενο  είναι οπ λίτη  ή 
Στρατιωτικού αξιωματικό  μέχρι και το βαθμό του υπ ολοχαγού ή ιδιώτη , το Στρατιωτικό 
Δικαστηρίου. Δικαστήριο συντίθεται απ ό τον π ρόεδρο του και δύο (2) στρατοδίκε  με βαθμό, 

αμφότεροι ή εκάτερο , λοχαγού ή ταγματάρχη. 

(2) Σε π ερίπ τωση, κατά την οποία κατηγορούμενο  είναι αξιωματικό  βαθμού 
λοχαγού μέχρι και συνταγματάρχη, το Στρατιωτικό Δικαστήριο συντίθεται από τον 
π ρόεδρο του και δύο (2) στρατοδίκε  με βαθμό ανώτερο του κατηγορούμενου, 
όπω  φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα, αντίστοιχα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Κατηγορούμενο  Στρατοδίκε , αμφότεροι ή εκάτερο  

Λοχαγό  

Ταγματάρχη  

Αντισυνταγματάρχη  

Συνταγματάρχη  

Ταγματάρχη  ή αντισυνταγματάρχη . 

Αντισυνταγματάρχη  ή συνταγματάρχη . 

Συνταγματάρχη  ή ταξίαρχο . 

Ταξίαρχοι ή, αν δεν υπάρχουν 
στρατοδίκε  με βαθμό ταξίαρχου, 
δικαστέ  Επαρχιακού Δικαστηρίου π ου 
ορίζονται απ ό το Ανώτατο Δικαστήριο. 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
8 TOU 1969 

40 του 1970 
58 του 1972 

1 του 1980 
35 του 1982 
29 του 1983 
91 του 1983 
16 του 1984 
51 του 1984 
83 του 1984 
93 του 1984 
18 του 1985 
71 του 1985 
S9 του 1985 
96 του 1986 

317 του 1987 
49 του 1988 
64 ταυ 1990 

136 του 1991 
149 του 1991 
237 του 1991 

42(f) του 1992 
43(1) του 1992 

102(1) του 1992 
26(1) του 1993 
82(1) του 1995 

102(1) του 1996 
4(1) του 1997 

53(1) του 1997 
90(1) του 1997 
27(1) του 1998 

(3) Σε π ερίπ τωση, κατά την .οποία κατηγορούμενο  είναι αξιωματικό  βαθμού 
ταξίαρχου ή υποστράτηγου ή αντιστράτηγου, το Στρατιωτικό Δικαστήριο 
συγκροτείται με τον ίδιο τρόπ ο π ου π ροβλέπ εται η σύνθεση του 
Κακουργιοδικείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 των περί Δικαστηρίων Νόμων του 
1960 μέχρι 2010, όπω  αυτοί εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται. 
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53(Ι) του 1998 
110(1) του 1998 
34(!)του 1999 

146(1) του 1999 
41(1) του 2000 
32(1) του 2001 
40(|) του 2002 
80(!) του 2002 

140(1) του 2002 
206(1) του 2002 

17(1) του 2004 
165(1) του 2004 
268(1} του 2004 

21(1) του 2006 
99(1) του 2007 

170(1) του 2007 
76(f) του 2008 
81(1) του 2008 

118(1) του 2008 
119(1) του 2008 
36(1) του 2009 

129(1) του 2009 
138(1) του 2009 

19(1) του 2010. 

(4) Σε περίπ τωση, κατά την οποία κατηγορούμενο  είναι αιχμάλωτο  π ολέμου, 
η σύνθεση του Στρατιωτικού Δικαστηρίου είναί όπω  προνοείται στα εδάφια (1), 
(2) και (3), λαμβανομένου υπόψη, κατά το δυνατόν, του βαθμού του 
κατηγορούμενου σε αντιστοιχία με του  βαθμού  των αξιωματικών του 
στρατού.». 

Αντικατάσταση 5. Το άρθρο 112 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νεο άρθρο 112: 
του άρθρου 112 
του βασικού 
νόμου. 

«Δικαιοδοσία 112.(1) Στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται, αναφορικά 
Στρατιωτικού με τα στρατιωτικά αδικήματα π ου διαπ ράττουν -
Δικαστηρίου. 

(α) οι εν ενεργεία στρατιωτικοί κσι οι εξομοιούμενοι με νόμο προ  αυτού · 

(β) οι στρατιωτικοί π ου, για οπ οιοδήπ οτε.λόγο, π αύουν να ανήκουν στι  
τάξει  του στρατού, αναφορικά με στρατιωτικά αδικήματα π ου έχουν 
διαπράξει κατά τη διάρκεια τη  ενεργού υπηρεσία  του · 

(γ) οι στρατιωτικοί π ου βρίσκονται σε άδεια, εφόσον η άδεια αυτή δεν 
υπερβαίνει του  δύο (2) μήνε -

(δ) οι λιποτάκτε · και 

(ε) οι αιχμάλωτοι π ολέμου. 

(2) Ανεξάρτητα απ ό τι  διατάξει  του εδαφίου (1), στη δικαιοδοσία του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται κατ' εξαίρεση -

(α) οι στρατεύοιμοι και οι έφεδροι, αναφορικά με αδικήματα π ου 
19(Ι)/του 2011. διαπράττουν κατά τι  διατάξει  των άρθρων 67 και 68 του π ερί Εθνική  

Φρουρά  Νόμου τοϋ 2011, όττω  αυτό  εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται, ή αναφορικά με αδικήματα που έχουν διαπράξει mm τι  
διατάξει  του άρθρου 22 των π ερί τη  Εθνική  Φρουρά  Νόμων του 
1964 έω  2008, κατά τη διάρκεια τη  ισχύο  των εν λόγω νόμων-

(β) οι έφεδροι, αναφορικά με στρατιωτικά αδικήματα π ου διαπ ράττουν κατά 
τη διάρκεια εκπλήρωση  εφεδρική  υπηρεσία , στην οποία έχουν 
κληθεί, ή κατά τη διάρκεια τη  μετάβαση  ή αναχώρηση  του  προ  ή 
από το χώρο εκπ λήρωση  τη  εν λόγω υπηρεσία - και 

(γ) ιδιώτε , εφόσον ορίζεται τούτο απ ό τον παρόντα Νόμο ή οποιοδήποτε 
άλλο ειδικό νόμο. 
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(3) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  των εδαφίων (1) και (2), εν καιρώ π ολέμου, 
ένοπλη  στάση , κατάσταση  έκτακτη  ανάγκη  ή επ ιστράτευση , στη 
δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου υπάγονται, αναφορικά με το 
στρατιωτικά αδικήματα π ου διαπράττουν -

(α) όσοι υπάγονται σε αυτό εν καιρώ ειρήνη -

(β) οι με οποιονδήποτε τρόπ ο και υπό οποιανδήποτε ιδιότητα υπηρετούντε  
στο στρατό- και 

(γ) όλοι οι ιδιώτε , οι οπ οίοι, μετά απ ό άδεια αρμόδια  στρατιωτική  αρχή , 
ασκούν οποιανδήποτε εργασία ή παρέχουν γενικά οπ οιεσδήπ οτε 
υπηρεσίε  χρήσιμε  για το στρατό,». 

Κατάργηση 
του άρθρου 113 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 114 
του βασικού 
νόμου. 

δ. Το άρθρο 113 του βασικού νόμου καταργείται. 

7. Το άρθρο 114 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 114: 

Προσθήκη 
νέου άρθρου 
114Αστο 
βασικό νόμο. 

«Συμμέτοχοι 
κακουργήματο  ή 
π λημμελήματο . 

114.(1) Συμμέτοχοι κακουργήματο  ή π λημμελήματο , ορισμένοι από του  
οποίου  υπάγονται στη δικαιοδοσία του Στρατιωτικού Δικαστηρίου και 
ορισμένοι στη δικαιοδοσία των κοινών π οινικών δικαστηρίων, υπ άγονται όλοι 
στη δικαιοδοσία των κοινών ποινικών δικαστηρίων. 

(2) Σε κάθε π ερίπ τωση, π ου εμπ ίπ τει στο εδάφιο (1), οι δίκε  μπ ορούν να 
χωρισθούν, εάν από την ένωση του  δυνατόν να π ροκύψει οττοιαδήποτε 
βλάβη.». 

Β. Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την π ροσθήκη, αμέσω  μετά το άρθρο 114 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου 114Α: 

«Συρροή 114Α. Σε π ερίπ τωση π ου οπ οιοσδήπ οτε διαπράττει π ερισσότερα από ένα 
αδικημάτων. αδικήματα π ου απορρέουν απ ό τα Ιδια ή συναφή π ραγματικά γεγονότα, για 

ορισμένα από τα οποία δικαιοδοσία έχει το Στρατιωτικό Δικαστήριο και για 
ορισμένα άλλα τα κοινά π οινικά δικαστήρια, υπάγεται για όλα τα αδικήματα 
στη δικαιοδοσία -

(α) του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, εάν το αδίκημα για το οποίο 
προβλέπ εται βαρύτερη π οινή υπάγεται στη δικαιοδοσία του 
Στρατιωτικού Δικαστηρίου, ή-

(β) των κοινών π οινικών δικαστηρίων, εάν το αδίκημα για το οποίο 
προβλέπ εται βαρύτερη ή ίση π οινή υπάγεται στη δικαιοδοσία των 
κοινών ποινικών δικαστηρίων.». 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 117 
του βασικού 
νόμου. 

19(1) του 2011. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 119 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 117 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, 
απ ό το ακόλουθο νέο εδάφιο (2): 

«(2) Αναφορικά με τα αδικήματα π ου π ροβλέπ ονται απ ό τα άρθρα 67 και 68 του π ερί Εθνική  
Φρουρά  Νόμου του 2011, όπω  αυτό  εκάστοτε τροπ οπ οιείται ή αντικαθίσταται, η μήνυση 
υπ οβάλλεται, ανάλογα με την π ερίπ τωση, απ ό τι  αρμόδιε  στρατιωτικέ  αρχέ  ή το κέντρο 
κατάταξη , ατο οποίο ο στρατεύσιμο  ή ο έφεδρο  οφείλει να π αρουσιασθεί.». 

10. Το άρθρο 119 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο άρθρο 119: 

«Πότε και 119.(1) Η ανάκριση, π ου ενεργείται δυνάμει του παρόντο  Νόμου, τελεί υπό την 
απ ό π οιου  εποπ τεία και τι  οδηγίε  του Γενικού Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία  και διεξάγεται, 
διεξάγεται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπ ιν διαταγή  του π ροσώπου π ου έχει δικαίωμα προ  
ανάκριση. τούτο, όπω  καθορίζεται στα εδάφια (2), (3) και (4). 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 120 
του βασικού 
νόμου. 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 121 
του βασικού 
νόμου. 

Αντικατάσταση 
του άρθρου 124 
του βασικού 
νόμου. 

(2) Δικαίωμα διεξαγωγή  ανάκριση  έχουν — 

(α) αυτεπάγγελτα, ή μετά απ ό οδηγίε  του Υπουργού Άμυνα , ο Διοικητή ' 

(β) αυτεπάγγελτα, ή μετά οπό οδηγίε  του Διοικητή, οι διοικητέ  
Μεραρχιών, Ταξιαρχιών, Συνταγμάτων και Τακτικών Διοικήσεων, οι 
φρούραρχοι, οι στρατοπ εδάρχε , οι διοικητέ  μονάδων, οι διοικητέ  
ανεξάρτητων υπαμονάδων και οι διευθυντέ  στρατιωτικών υπηρεσιών 
και καταστημάτων 

(γ) τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται ω  ανακριτέ  δυνάμει των 
Κεφ. 155. διατάξεων του περί Ποινική  Δικονομία  Νόμου, όπω  αυτό  εκάστοτε 

93 TOU 1972 τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου 
2 του 1975 ή κανονισμού. 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142 του 1991 

9 του 1992 
10(1) του 1996 
89(1) του 1997 
54(1) του 1998 
96(1) του 1998 
14(1) του 2001 

185(1) του 2003 
219(1) του 2004 

57(1) του 2007 
9(1) του 2009. 

(3) Ο Διοικητή , όταν αποφασίζει τη διεξαγωγή ανάκριση  δυνάμει τη  
παραγράφου (α) του εδαφίου (2), δύναται να αναθέτει τη διεξαγωγή τη  σ' 
οποιονδήποτε αξιωματικό που θεωρεί κατάλληλο για το σκοπό αυτό. 

(4) Καθένα  από του  αναφερόμενου  στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) 
δύναται, είτε να διεξάγει την ανάκριση ο ίδιο , είτε να αναθέτει τη διεξαγωγή τη  
α' οποιονδήποτε αξιωματικό π ου τελεί υπό τι  διαταγέ  του. 

(5) Κάθε ανακριτή , κατά τη διεξαγωγή τη  ανάκριση , εφαρμόζει όλε  τι  
σχετικέ  με το θέμα διατάξει  του π αρόντο  Νόμου καί του περί Ποινική  
Δικονομία  Νόμου, όπω  αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.». 

11. Το άρθρο 120 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) 
αυτού τη  φράση  «Οι εν άρθρω 119 εδάφιον (2)(α) διατάσσοντε  ή ενεργούντε  αυτεπ αγγέλτω  
ανακρισιν» (γραμμέ  πρώτη και δεύτερη), με τη φράση «Οι αξιωματικοί π ου διεξάγουν ανάκριση 
δυνάμει του άρθρου 119,». 

12. Το άρθρο 121 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την αντικατάσταση απ ό το εδάφιο (1) 
αυτού τη  φράση  «Οι επ ί τη  ανακρίσεω  υπάλληλοι ενεργούντε  κατά παραγγελίαν ή 
αυτεπ αγγέλτω ,» (γραμμέ  πρώτη και δεύτερη), με τη φράση «Τα π ρόσωπα π ου διεξάγουν 
ανάκριση δυνάμει του άρθρου 119,». 

13. Το άρθρο 124 του βασικού νόμου αντικαθίσταται απ ό το ακόλουθο νέο όρθρο 124: 

«Υποβολή 124.(1) Ο φάκελο  τη  ανάκριση , μαζί με το πόρισμα και όλα τα σχετικά 
του φακέλου έγγραφα στοιχεία, υποβάλλονται μέσω των προϊσταμένων αρχών, χωρί  
τη  ανάκριση , αναβολή, στο Διοικητή, ο οποίο  -

(α) εάν υπάρχει μαρτυρία γιο π ιθανή διάπραξη π οινικού αδικήματο  απ ό 
οποιοδήποτε π ρόσωπ ο, διαβιβάζει το φάκελο τη  ανάκριση  στο 
Γενικό Εισαγγελέα τη  Δημοκρατία  για να αποφασίσει κατά π όσο θα 
ασκηθεί π οινική δίωξη εναντίον του εν λόγω προσώπου- ή 

(β) εάν δεν υπάρχει μαρτυρία για π ιθανή διάπραξη ποινικού αδικήματο  
αττό οποιοδήποτε π ρόσωπ ο, θέτει το φάκελο τη  ανάκριση  στο 
αρχείο. 
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Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
26.11.1962 
09.01.1976 
29.10.1976 
16.09.1977 
11.12,1981, 

(2) Ανεξάρτητα απ ό τι  διατάξει  του εδαφίου (1) και οποιουδήποτε άλλου 
νόμου ή κανονισμού, ο Διοικητή , σε π ερίπ τωση π ου κρίνει ότι από τα στοιχεία 
του φακέλου τη  ανάκριση  π ροκύπ τει η διάπ ραξη π ειθαρχικού π αραπ τώματο  
από οποιοδήποτε στρατιωτικό, δύναται -

(α) αφού προηγουμένω  δώσει σ' αυτόν τη δυνατότητα να ακουσθεί, να 
του επ ιβάλει την αρμόζουσα, υπό τι  π εριστάσει , π ειθαρχική ττοινή, 
εντό  των ορίων τη  δικαιοδοσία  του, π ου καθορίζεται στου  
Πειθαρχικού  Κανονισμού  του Στρατού τη  Δημοκρατία  του 1962 
μέχρι 1981 ή, ανάλογα με την π ερίπ τωση, στου  Πειθαρχικού  
Κανονισμού  τη  Εθνική  Φρουρά  του 1964 μέχρι 1979, όπω  αυτοί 
εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή αντικαθίστανται, ή 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
03.12.1964 
29,10.1976 
24.11.1978 
02.11.1979. 

(β) εάν κρίνει ότι η δικαιοδοσία του δεν είναι επαρκή  για το π ειθαρχικό 
παράπ τωμα που διαπ ράχθηκε, να δώσει οδηγίε  για διεξαγωγή 
πειθαρχική  έρευνα  εναντίον του εν λόγω στρατιωτικού, όπω  
καθορίζεται στου  Πειθαρχικού  Κανονισμού  του Στρατού τη  
Δημοκρατία  του 1962 μέχρι 1981 ή, ανάλογα με την π ερίπ τωση, 
στου  Πειθαρχικού  Κανονισμού  τη  Εθνική  Φρουρά  του 1964 
μέχρι 1979, όπω  αυτοί εκάστοτε τροπ οπ οιούνται ή 
αντικαθίστανται.». 

Τροπ οπ οίηση 
του άρθρου 126 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 126 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάοτσση απ ό το εδάφιο (1) 
αυτού τη  φράση  «ο ανακριτή  ω  και οι εν άρθρω 119 αναφερόμενοι υπάλληλοι,» (δεύτερη 
γραμμή), με τη φράση «τα πρόσωπα π ου διεξάγουν ανάκριση δυνάμει του άρθρου 119,», 



Ε,Ε. Παρ. 1(1) 1 Ο 1 ^ Ν. 106(t)/2011 
Αρ. 4289, 29.7.2011 

Ο περί τη  Σύσταση  Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Προοίμιο. 

Αριθμό  106(1) του 2011 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 

Για σκοπού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με 
τίτλο-

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε:1_122, 
16.5.2009 
σ.6 

«Οδηγία 2009/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τη  6η  Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων 
ή διαδικασία  σε επιχειρήσει  και ομίλου  επιχειρήσεων κοινοτική  
κλίμακα  με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η 
γνώμη του », 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Σύσταση  Ευρωπαϊκών 
Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2. Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, εκτό  εάν από το κείμενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διαβούλευση» σημαίνει την καθιέρωση διαλόγου και ανταλλαγή  
απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και τη  κεντρική  
διεύθυνση  ή οποιουδήποτε άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού 
επ ιπέδου, σε χρόνο, με τρόπο και με περιεχόμενο που δίνουν τη 
δυνατότητα στου  εκπροσώπου  των εργαζομένων, με βάση τα στοιχεία 
που παρασχέθηκαν, να διατυπώσουν γνώμη για τα προτεινόμενα μέτρα με 
τα οποία σχετίζεται η διαβούλευση, με κάθε επιφύλαξη των ευθυνών τη  
διοίκηση  και σε εύλογη προθεσμία, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη 
από την επιχείρηση κοινοτική  κλίμακα  ή τον όμιλο επιχειρήσεων 
κοινοτική  κλίμακα -
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«ενημέρωση» σημαίνει τη διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στου  
εκπροσώπου  των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να κατατοπ ιστούν για 
το εκάστοτε θέμα και να το εξετάσουν η ενημέρωση πραγματοποιείται τον 
κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο τρόπο και το κατάλληλο περιεχόμενο, 
ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να εξετάσουν σε 
βάθο  τι  π ιθανέ  συνέπειε  και, ενδεχομένω , να προετοιμάσουν τι  
διαβουλεύσει  με το αρμόδιο όργανο τη  επ ιχείρηση  ή του ομίλου 
επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα -

«ειδική διαπραγματευτική ομάδα» σημαίνει την ομάδα που συστήνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του παρόντο  Νόμου, προκειμένου να 
διαπραγματευτεί με την κεντρική διεύθυνση τη σύσταση ευρωπαϊκού 
συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασία  για την ενημέρωση 
των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτού  σύμφωνα με το εδάφιο (1) 
του άρθρου 4 του παρόντο  Νόμου-

«εκπρόσωποι των εργαζομένων» σημαίνει του  εκπροσώπου  των 
εργαζομένων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
πρακτική· 

«επ ιχείρηση κοινοτική  κλίμακα » σημαίνει κάθε επ ιχείρηση που 
απασχολεί τουλάχιστο χίλιου  (1000) εργαζομένου  στα κράτη μέλη και 
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένου  σε καθένα από δύο 
τουλάχιστο διαφορετικά κράτη μέλη· 

«ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων» σημαίνει το συμβούλιο που 
συστήνεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντο  Νόμου 
ή σύμφωνα με τι  διατάξει  των άρθρων 12 έω  16 του παρόντο  Νόμου, 
με σκοπό την υλοποίηση τη  ενημέρωση  των εργαζομένων και τη  
διαβούλευση  με αυτού -

«Ευρωπαϊκό  Οικονομικό  Χώρο » σημαίνει τα κράτη μέλη τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση , την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και την 
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Ελβετία-

«κεντρική διεύθυνση» σημαίνει την κεντρική διεύθυνση τη  επ ιχείρηση  
κοινοτική  κλίμακα  ή, για του  ομίλου  επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , 
τη  ελέγχουσα  επιχείρηση -

«κοινοτική  κλίμακα  όμιλο  επ ιχειρήσεων» σημαίνει κάθε όμιλο 
επ ιχειρήσεων που πληροί τι  ακόλουθε  προϋποθέσει : 

(α) απασχολεί τουλάχιστο χίλιου  (1000) εργαζομένου  στα κράτη μέλη, 

(β) έχει τουλάχιστο δύο επιχειρήσει  μέλη του ομίλου σε διαφορετικά 
κράτη μέλη, και 

(γ) τουλάχιστο μία επιχείρηση μέλο  του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον 
εκατόν πενήντα (150) εργαζομένου  σε ένα κράτο  μέλο  και 
τουλάχιστο μία άλλη επιχείρηση μέλο  του ομίλου απασχολεί 
τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) εργαζομένου  σε άλλο κράτο  
μέλο -

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και 
περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την-Ελβετία1 

«όμιλο  επ ιχειρήσεων» σημαίνει κάθε όμιλο που περιλαμβάνει ελέγχουσα 
και ελεγχόμενε  επιχειρήσει . 

ΜΕΡΟΣ II - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

•Ικοπό  και πεδίο 3.(1) Σκοπό  του παρόντο  Νόμου είναι η διασφάλιση και βελτίωση του 
•ψαρμογη . δικαιώματο  των εργαζομένων για ενημέρωση και για διαβούλευση σε 

κοινοτική  κλίμακα  επιχειρήσει  και ομίλου  επ ιχειρήσεων. 

(2) Οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου εφαρμόζονται σε επ ιχειρήσει  
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κοινοτική  κλίμακα  που είναι εγκατεστημένε  στην Κυπριακή Δημοκρατία 

και σε κοινοτίκή  κλίμακα  ομίλου  επ ιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα 

ή η μητρική επ ιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

(3) Η ενημέρωση των εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτού  

π ραγματοποιούνται στο κατάλληλο διευθυντικό επ ίπ εδο και επ ίπ εδο 

εκπ ροσώπηση , σε συνάρτηση με το εκάστοτε θέμα. Προ  τον σκοπό 

αυτό, η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και το 

π εδίο εφαρμογή  τη  διαδικασία  ενημέρωση  των εργαζομένων και 

διαβούλευση  με αυτού  π ου διέπονται απ ό τον παρόντα Νόμο, 

π εριορίζονται σε διακρατικά ζητήματα. 

(4) Διακρατικά θεωρούνται τα ζητήματα π ου αφορούν το σύνολο τη  

επ ιχείρηση  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα  ή τουλάχιστον 

δύο επ ιχειρήσει  ή εγκαταστάσει  τη  επ ιχείρηση  ή του ομίλου π ου 

βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 

(5) Εφόσον οι συμφωνίε  π ου αναφέρονται στο άρθρο 11 δεν π ροβλέπ ουν 

ευρύτερο' π εδίο εφαρμογή , οι εξουσίε  και οι αρμοδιότητε  των 

ευρωπαϊκών συμβουλίων επ ιχειρήσεων και η έκταση των διαδικασιών για 

την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση μ' αυτού , οι οποίε  

θεσπ ίζονται για την υλοποίηση του στόχου του εδαφίου (1), αφορούν, για 

τι  επ ιχειρήσει  κοινοτική  κλίμακα , όλε  τι  εγκαταστάσει  που 

βρίσκονται στα κράτη μέλη και, για του  ομίλου  επ ιχειρήσεων κοινοτική  

κλίμακα , όλε  τι  επ ιχειρήσει  μέλη του ομίλου π ου βρίσκονται στα κράτη 

μέλη. 

(6) Οι διατάξει  του π αρόντο  Νόμου δεν εφαρμόζονται για τα π ληρώματα 

εμπ ορικών π λοίων. 

4.(1) Για του  σκοπού  του π αρόντο  Νόμου συνιστάται ευρωπαϊκό 

συμβούλιο εργαζομένων ή θεσπ ίζεται διαδικασία για την ενημέρωση των 

εργαζομένων και τη διαβούλευση μ' αυτού  σε όλε  τι  επ ιχειρήσει  και σε 

Ίύσταση 
Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου. 
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όλου  του  ομίλου  επιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , κατόπιν αιτήματο , 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8, 
με σκοπό την ενημέρωση των εν λόγω εργαζομένων και τη διαβούλευση μ' 
αυτού . Οι ρυθμίσει  για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη 
διαβούλευση με αυτού  καθορίζονται και τίθενται σε εφαρμογή κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του  και να 
διευκολύνεται η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων τη  επ ιχείρηση  ή του 
ομίλου επιχειρήσεων. 

(2) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), όταν κοινοτική  κλίμακα  όμιλο  
επ ιχειρήσεων περιλαμβάνει μία ή περισσότερε  επ ιχειρήσει  ή ομίλου  
επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , η σύσταση του ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων γίνεται στο επίπεδο του ομίλου, εκτό  εάν οι συμφωνίε  που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 περιλαμβάνουν διαφορετικέ  διατάξει . 

5.(1) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, ω  «ελέγχουσα επ ιχείρηση» -.λέγχουσα 
ϊπιχείρηση. νοείται η επιχείρηση η οποία δύναται να ασκεί δεσπόζουσα επ ιρροή σε μια 

άλλη επ ιχείρηση «ελεγχόμενη επ ιχείρηση», είτε λόγω δικαιωμάτων 
κυριότητα , χρηματοοικονομική  συμμετοχή  είτε κανόνων που τη διέπουν. 

(2) Η δυνατότητα άσκηση  δεσπόζουσα  επ ιρροή  τεκμαίρεται, υπό την 
επ ιφύλαξη αποδείξεω  του εναντίου, όταν μία επ ιχείρηση έναντι μια  άλλη  
επ ιχειρήσεω  αμέσω  ή εμμέσω -

(α) Κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντο  κεφαλαίου τη  
επ ιχείρηση · ή 

(β) διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια 
τα οποία εκδίδει η επιχείρηση- ή 

(γ) δύναται να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου τη  
επ ιχείρηση . 
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(3) Για του  σκοπού  του εδαφίου (2), τα δικαιώματα ψήφου και διορισμού 
που διαθέτει η ελέγχουσα επ ιχείρηση περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα 
δικαιώματα οποιασδήποτε ελεγχόμενη  επ ιχείρηση  και οποιουδήποτε 
προσώπου ή οργανισμού που ενεργεί με το όνομα του, αλλά για 
λογαριασμό τη  ελέγχουσα  επ ιχείρηση  ή κάθε άλλη  ελεγχόμενη  
επ ιχείρηση . 

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), μία 
επ ιχείρηση δεν είναι «ελέγχουσα επ ιχείρηση» άλλη  επ ιχείρηση  τη  
οποία  κατέχει μετοχέ , εφόσον πρόκειται για επ ιχείρηση αναφερόμενη 
στην παράγραφο (α) ή στι  παραγράφου  (γ) και (δ) του εδαφίου (5) του 

22(1) του 1999 άρθρου 4 περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου. 
37{Ι) του 1999 
54(1) του 2000. 

(5) Η δεσπόζουσα επιρροή δεν τεκμαίρεται μόνο από το γεγονό  ότι 
εντεταλμένο πρόσωπο ασκεί τα καθήκοντα του δυνάμει τη  νομοθεσία  
κράτου  μέλου  σχετικά με την εκκαθάριση, την πτώχευση, την 
αφερεγγυότητα, την παύση πληρωμών, τον πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

(6) Προκειμένου να κριθεί εάν μία επ ιχείρηση είναι «ελέγχουσα 
επ ιχείρηση», εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο οποίο 
υπόκειται η εν λόγω επ ιχείρηση: 

Νοείται ότι εάν το δίκαιο που διέπει την επ ιχείρηση δεν είναι το δίκαιο 
κράτου  μέλου , εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο 
έδαφο  του οποίου βρίσκεται ο αντιπρόσωπο  τη  ή, όταν δεν υπάρχει 
τέτοιο  αντιπρόσωπο , το δίκαιο του κράτου  μέλου  στο έδαφο  του 
οποίου βρίσκεται η κεντρική διεύθυνση εκείνη  τη  επ ιχείρηση  του ομίλου 
η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. 

(7) Σε περίπτωση σύγκρουση  νόμων κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2} 
του παρόντο  άρθρου, και σε περίπτωση που δύο ή περισσότερε  
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επ ιχειρήσει  ενό  ομίλου ικανοποιούν ένα ή π ερισσότερα από τα κριτήρια 

π ου καθορίζονται στο εδάφιο (2), ελέγχουσα επ ιχείρηση θεωρείται η 

επ ιχείρηση η οποία ικανοποιεί τσ κριτήριο π ου καθορίζεται στην 

π αράγραφο (γ) του εδαφίου (2), εκτό  αν αποδειχτεί ότι μία άλλη 

επ ιχείρηση ασκεί δεσπόζουσα επ ιρροή. 

ροπο  
Φθορισμού 
ιιτώτατου 
ριθμού 
ιιγαζομένων. 

6.(1) Για του  σκοπού  του π αρόντο  Νόμου, ο κατώτατο  αριθμό  

εργαζομένων που απασχολούνται απ ό την επ ιχείρηση ή/και τον όμιλο 

επ ιχειρήσεων καθορίζεται με βάση το σύνολο των εργαζομένων υπό 

οποιοδήποτε καθεστώ , π εριλαμβανομένη  τη  μερική  απασχόληση , 

στην επ ιχείρηση τα τελευταία δύο χρόνια. 

(2) Συμβάσει  εργασία  εργαζομένων ορισμένου χρόνου που έληξαν ή 

συμβάσει  μερικώ  απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη ετήσια 

απ ασχόληση που εφαρμόζει η επ ιχείρηση ή ο κλάδο  εργαζομένων για τον 

υπ ολογισμό του αριθμού των εργαζομένων. 

(3) Οι επ ιχειρήσει  π ου είναι εγκατεστημένε  στην Κυπριακή Δημοκρατία 

και εμπ ίπ τουν στι  διατάξει  του π αρόντο  Νόμου υποχρεούνται να 

γνωστοπ οιήσουν εγγράφω  τον αριθμό των απασχολουμένων, σύμφωνα 

με τι  διατάξει  των εδαφίων (1) και (2), στην αρμόδια υπηρεσία του 

Υπ ουργείου Εργασία  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του  εκπ ροσώπου  

των εργαζομένων εντό  τριμήνου από τη  εφαρμογή  του. 

ΜΕΡΟΣ ill 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ 

υθύνη για τη 
ύσταση 
.ιρωπαϊκού 
υμβουλίου 

7.(1) Η κεντρική διεύθυνση είναι υπ εύθυνη για τη δημιουργία των 

π ροϋπ οθέσεων και των μέσων ττου είναι αναγκαία για τη σύσταση του 

ευρωπ αϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπ ιση μια  διαδικασία  για 
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ογαζομένων ή 
ΐν καθιέρωση 
ιαδικασία  για 
ΐν ενημέρωση 
JJV εργαζομένων 
m την 
ιαβούλευση με 
υτού . 

την ενημέρωση και τη διαβούλευση, π ου π ροβλέπ ονται στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 4, στην επ ιχείρηση κοινοτική  κλίμακα  και τον κοινοτική  κλίμακα  

όμιλο επ ιχειρήσεων. 

(2)(α) Όταν η κεντρική διεύθυνση δε βρίσκεται σε κράτο  μέλο , ο 

εκπ ρόσωπ ο  τη  κεντρική  διεύθυνση  σε κράτο  μέλο , ο οποίο  θα 

π ρέπ ει, ενδεχομένω , να διορίζεται, φέρει την ευθύνη π ου αναφέρεται 

στο εδάφιο (1)και 

(β) Εάν δεν υπάρχει τέτοιο  εκπ ρόσωπο , την ευθύνη π ου αναφέρεται 

στο εδάφιο (1) έχει η διεύθυνση τη  εγκατάσταση  ή τη  επ ιχείρηση  

του ομίλου η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων σε 

κράτο  μέλο . 

(3) Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, ω  κεντρική διεύθυνση 

θεωρείται ο εκπρόσωπο  ή οι εκπ ρόσωποι τη  διεύθυνση  ή, αν δεν 

υπ άρχουν, η διεύθυνση που αναφέρεται στην π αράγραφο (β) του εδαφίου 

(2). 

(4) Κάθε διεύθυνση επ ιχείρηση  μέλου  ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  

κλίμακα , καθώ  και η-κατά την έννοια τη -π αραγράφου (β) του εδαφίου 

(2) κεντρική διεύθυνση ή η κατά τεκμήριο κεντρική διεύθυνση τη  

επ ιχείρηση  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα  είναι 

υπ εύθυνη για την εξασφάλιση και τη διαβίβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη 

των απ αραίτητων π ληροφοριών για την έναρξη των διαπ ραγματεύσεων 

π ου π ροβλέπ ονται στο άρθρο 8, και ιδίω  των π ληροφοριών που αφορούν 

τη δομή τη  επ ιχείρηση  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων και τον αριθμό των 

εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίω  τι  π ληροφορίε  σχετικά με 

τον αριθμό εργαζομένων δυνάμει των ερμηνευτικών διατάξεων 

«επ ιχείρηση κοινοτική  κλίμακα » και «κοινοτική  κλίμακα  όμιλο  

επ ιχειρήσεων», που ορίζονται στο άρθρο 2. 
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ιδική 
απραγματευτική 
αάδα. 

8.(1) Για υλοποίηση του στόχου που αναφέρεται στο εδάφκ) (1) του 

άρθρου 3, η κεντρική διεύθυνση αρχίζει τι  διαπραγματεύσει  για τη 

σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπ ιση διαδικασία  

για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, με δική τη  πρωτοβουλία ή ύστερα 

από γραπ τό αίτημα τουλάχιστο εκατό (100) εργαζομένων ή των 

εκπ ροσώπων του , οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε δύο επ ιχειρήσει  ή 

εγκαταστάσει  π ου βρίσκονται σε δύο τουλάχιστο διαφορετικά κράτη μέλη. 

(2) Για του  σκοπού  του εδαφίου (1) του π αρόντο  άρθρου συγκροτείται 

ειδική διαπραγματευτική ομάδα. 

(3)(α) Οι αντιπ ρόσωποι που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική 

ομάδα εκλέγονται με του  αναπ ληρωτέ  του  με την π αρακάτω 

π ροτεραιότητα, ω  εξή : 

(ϊ) Απ ό τι  υπάρχουσε  συνδικαλιστικέ  οργανώσει · και 

(ϋ) όπου δεν υπάρχουν, απ ευθεία  απ ό του  εργαζομένου  με 

άμεση εκλογή. 

(β) Οι εργαζόμενοι στι  εγκαταστάσει  ή/και επ ιχειρήσει  στι  οποίε  δεν 

υπ άρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων για λόγου  ανεξάρτητου  από 

τη θέληση αυτών των τελευταίων, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να 

διορίζουν οι ίδιοι τα μέλη τη  ειδική  διαπ ραγματευτική  ομάδα . 

ύσταση ειδική  
ιαπραγματευτική  
μάδα . 

9.(1) Τα μέλη τη  ειδική  διαπ ραγματευτική  ομάδα  εκλέγονται ή 

διορίζονται κατ' αναλογία προ  τον αριθμό των εργαζομένων π ου 

απ ασχολούνται σε έκαστο κράτο  μέλο  απ ό την επ ιχείρηση κοινοτική  

κλίμακα  ή τον όμιλο επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , κατανέμοντα  σε 

κάθε κράτο  μέλο  μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων ττου απασχολούνται 

σε αυτό το κράτο  μέλο  ίση με το 10 % του αριθμού των εργαζομένων 

π ου απασχολούνται στο σύνολο των κρατών μελών ή κλάσμα τη  εν λόγω 
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μερίδα -

(2) Εφόσον υπάρξει αμοιβαία συμφωνία μεταξύ τη  κεντρική  διεύθυνση  
και του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων δύναται να αναγνωριστεί 
δυνατότητα συμμετοχή  εκπροσώπων των εργαζομένων τρίτων χωρών ω  
απλών παρατηρητών. 

(3) Η κεντρική διεύθυνση και οι τοπικέ  διευθύνσει , καθώ  και οι αρμόδιε  
ευρωπαϊκέ  οργανώσει  εργαζομένων και εργοδοτών ενημερώνονται για 
τη σύνθεση τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα  και για την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων. 

,αθήκοντα ειδική  10.(1) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα είναι υπεύθυνη με την κεντρική 
ιαπραγματευτική  , 

·δ διεύθυνση για τον καθορισμό, μαζί με γραπτή συμφωνία, του πεδίου 
δράση , τη  σύνθεση , των καθηκόντων και τη  διάρκεια  τη  θητεία  του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή των ευρωπαϊκών συμβουλίων 
εργαζομένων ή τι  ρυθμίσει  τη  διαδικασία  για την ενημέρωση των 
εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτού . 

(2) Με την προοπτική σύναψη  συμφωνία  δυνάμει του άρθρου 11, η 
κεντρική διεύθυνση συγκαλεί συνεδρίαση με την ειδική διαπραγματευτική 
ομάδα και ενημερώνει τι  τοπικέ  διευθύνσει  σχετικά: 

Νοείται ότι και μετά από κάθε συνεδρίαση με την κεντρική διεύθυνση, η 
ειδική διαπραγματευτική ομάδα έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, με τα 
απαραίτητα μέσα για την επικοινωνία των μελών τη , χωρί  την παρουσία 
τωνεκπροσώπωντη  κεντρική  διεύθυνση . 

(3) Για του  σκοπού  των διαπραγματεύσεων, η ειδική διαπραγματευτική 
ομάδα δύναται να ζητεί να επ ικουρειται στο έργο τη  από εμπειρογνώμονε  
τη  επ ιλογή  τη , στου  οποίου  είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται 
εκπρόσωποι των αρμοδίων αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εμπειρογνώμονε  και οι 
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συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι δύνανται να παρευρίσκονται, με 
συμβουλευτική ιδιότητα, στι  διαπραγματευτικέ  συνεδριάσει , κατόπιν 
αιτήματο  τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα . 

(4)(α) Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα, με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο 
τρίτων, δύναται να αττοφασίζε! είτε να μην ξεκινήσει διαπραγματεύσει  
σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντο  άρθρου είτε να ακυρώσει τι  
διαπραγματεύσει  που διεξάγονται ήδη. 

(β) Η απόφαση αυτή τερματίζει τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνία  
που προβλέπεται στο άρθρο 11. Όταν λαμβάνεται η απόφαση αυτή, οι 
διατάξει  των άρθρων 12 έω  16 δεν έχουν εφαρμογή. 

(γ) Νέο αίτημα σύγκληση  τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα  
μπορεί να υποβληθεί το ενωρίτερο δύο έτη μετά την προαναφερόμενη 
απόφαση, εκτό  εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη ορίσουν συντομότερη 
προθεσμία. 

(5) Τι  δαπάνε  τι  σχετικέ  με τι  διαπραγματεύσει  που αναφέρονται στα 
εδάφια (1), (2) και (3), τι  αναλαμβάνει η κεντρική διεύθυνση, κατά τρόπο 
ώστε η ειδική διαπραγματευτική ομάδα να δύναται να εκπληρώνει την 
αποστολή τη  αποτελεσματικότερα. Συγκεκριμένα η κεντρική διεύθυνση 
αναλαμβάνει τι  ακόλουθε  δαπάνε : 

(α) τη  εκλογή  ή του διορισμού των μελών τη  ειδική  
διαπραγματευτική  ομάδα 1 

(β) τη  οργάνωση  των συναντήσεων τη  ειδική  διαπραγματευτική  
ομάδα , συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διερμηνεία , διαμονή , 
οδοιπορικών εξόδων, συντήρηση  των μελών τη  και εξόδων 
εκτύπωση  και κοινοποίηση  των αποτελεσμάτων και 

(γ) ενό  εμπειρογνώμονα από την ειδική διαπραγματευτική ομάδα 
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προκειμένου να τη βοηθήσει στα καθήκοντα τη . 

11.(1) Η κεντρική διεύθυνση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα 
οφείλουν να διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασία  με σκοπό την 
επ ίτευξη συμφωνία  σχετικά με τι  λεπτομέρειε  τη  υλοποίηση  τη  
ενημέρωση  των εργαζομένων και τη  διαβούλευση  με αυτού , οι οποίε  
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3. 

(2) Ανευ επηρεασμού τη  αυτονομία  των μερών, η συμφωνία που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1), η οποία διατυπώνεται γραπτώ  μεταξύ τη  
κεντρική  διεύθυνση  και τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα , 
προσδιορίζει τα ακόλουθα: 

(α) τι  επ ιχειρήσει  μέλη του κοινοτική  κλίμακα  ομίλου επ ιχειρήσεων 
ή τι  εγκαταστάσει  τη  επ ιχείρηση  κοινοτική  κλίμακα , τι  οποίε  
αφορά η συμφωνία· 

(β) τη σύνθεση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων, τον αριθμό 
των μελών, την κατανομή των εδρών, λαμβανομένη  υπόψη, στο 
μέτρο του δυνατού, τη  ανάγκη  ισόρροπη  εκπροσώπηση  των 
εργαζομένων κατά δραστηριότητα, κατηγορία εργαζομένων και φύλο, 
και τη διάρκεια τη  θητεία -

(γ) τα καθήκοντα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και τη 
διαδικασία για την ενημέρωση του και τη διαβούλευση με αυτό, καθώ  
και τι  ρυθμίσει  διασύνδεση  μεταξύ τη  ενημέρωση  και 
διαβούλευση  του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και τη  
ενημέρωση  και διαβούλευση  των εθνικών οργάνων εκπροσώπηση  
των εργαζομένων, τηρουμένων των αρχών στι  οποίε  αναφέρεται το 
εδάφιο (3) του άρθρου 3· 

(δ) τον τόπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια των συνεδριάσεων του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων 

Ιεριεχομενο τη  
υμφωνία . 
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(ε) τη σύνθεση, τη διαδικασία διορισμού, τα καθήκοντα και του  
κανόνε  λειτουργία  τη  επιτροπή  περιορισμένη  σύνθεση  που 
μπορεί συνιστάται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων 

(στ) του  οικονομικού  πόρου  και τα υλικά-μέσα που διατίθενται στο 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων 

(ζ) την ημερομηνία έναρξη  ισχύο  τη  συμφωνία  και τη διάρκεια τη , 
τι  ρυθμίσει  βάσει των οποίων δύναται να τροποποιηθεί η συμφωνία 
ή να καταγγελθεί, καθώ  και τι  περιπτώσει  στι  οποίε  θα πρέπει να 
γίνεται επαναδιαπραγμάτευση τη  συμφωνία  και τη διαδικασία για την 
επαναδιαπραγμάτευση τη , συμπεριλαμβανομένων, των 

περιπτώσεων εκείνων κατά τι  οποίε  επέρχονται τροποποιήσει  στη 
δομή τη  κοινοτική  κλίμακα  επιχείρηση  ή ομίλου επ ιχειρήσεων. 

(3)(α) Η κεντρική διεύθυνση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δύνανται 
να αποφασίζουν γραπτώ  και να θεσπίζουν μία ή περισσότερε  
διαδικασίε  ενημέρωση  και διαβούλευση  αντί να συστήνουν 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων. 

(β) Η συμφωνία προβλέπει ρυθμίσει  σύμφωνα με τι  οποίε  οι 
εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται 
προκειμένου να προβούν σε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τι  
πληροφορίε  που του  ανακοινώνονται. 

(γ) Οι πληροφορίε  αυτέ  αφορούν, ιδίω , τα διακρατικά θέματα τα 
οποία επηρεάζουν σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

(4) Οι συμφωνίε  που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) δεν υπόκεινται, 
εκτό  εάν οι εν λόγω συμφωνίε  προβλέπουν διαφορετικά, στι  
επ ικουρικέ  υποχρεώσει  των άρθρων 12 έω  16. 
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(5) Για του  σκοπού  τη  σύναψη  των συμφωνιών που αναφέρονται στα 

εδάφια (2) και (3), η ειδική διαπ ραγματευτική ομάδα αποφασίζει με 

π λειοψηφία των μελών τη . 

ΜΕΡΟΣ IV - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕ! ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ιφαρμογή 
Γτικουρικών 
ττοχρεώσεων. 

12.(1) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 

3, οι διατάξει  π ου προβλέπονται στα άρθρα 13 έω  16, εφαρμόζονται από 

το κράτο  μέλο  στο οποίο ευρίσκεται η κεντρική διεύθυνση, στι  

ακόλουθε  π εριπ τώσει : 

(α) εάν τούτο αποφασιστεί από την κεντρική διεύθυνση και την ειδική 

διαπ ραγματευτική ομάδα" ή 

(β) εάν η κεντρική διεύθυνση αρνηθεί την έναρξη διαπ ραγματεύσεων 

εντό  εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματο  π ου αναφέρεται στο 

εδάφιο (1) του άρθρου 8" ή 

(γ) εάν, εντό  τριετία  από την ημερομηνία υποβολή  του εν λόγω 

αιτήματο , τα μέρη δεν καταλήξουν στην κατά το άρθρο 11 συμφωνία 

και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν πάρει την απ όφαση π ου 

π ροβλέπ εται στο εδάφιο (4) του άρθροίτΐΟ. 

'.ύσταση 
υρωπαϊκού 
ιυμβουλίου 
ργσζομένων. 

13. Συστήνεται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, δυνάμει του άρθρου 

4, του οποίου οι αρμοδιότητε  και η σύνθεση διέπονται απ ό του  

π αρακάτω όρου : 

(α) Η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων 

καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3. 

(β) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων απαρτίζεται από 

εργαζομένου  τη  επ ιχείρηση  κοινοτική  κλίμακα  ή του ομίλου 
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επιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα  οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται 
σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 8. 

,ύνθεση 14.(1) Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων εκλέγονται ή 
υρωπαϊκού 
ιυμβουλίου διορίζονται κατ' αναλογία προ  τον αριθμό των εργαζομένων που 
ργαζομένων. απασχολούνται σε κάθε κράτο  μέλο  από την επιχείρηση κοινοτική  

κλίμακα  ή από τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , με την 
ακόλουθη κατανομή για κάθε κράτο  μέλο : 

(α) μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό το 
κράτο  μέλα  ίση με το 10 % του αριθμού των εργαζομένων που 
απασχολούνται στο σύνολο των κρατών ή 

(β) κλάσμα τη  εν λόγω μερίδα -

(2) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, ψα να εξασφαλίζει το 
συντονισμό των δραστηριοτήτων του-

(α) εκλέγει μεταξύ των μελών του επ ιτροπή περιορισμένη  σύνθεση  
που αριθμεί πέντε μέλη κατά μέγιστο όριο, στην οποία εξασφαλίζει 
κατάλληλε  συνθήκε  για την άσκηση τη  δραστηριότητα  τη  σε τακτά 
διαστήματα, 

(β) καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό1 και 

(3) Η κεντρική διεύθυνση και κάθε άλλο καταλληλότερο όργανο 
διευθυντικού επιπέδου ενημερώνονται για τη σύνθεση του ευρωπαϊκού 
συμβουλίου εργαζομένων. 

(4) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, τέσσερα χρόνια μετά τη 
σύσταση του, εξετάζει εάν θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσει  για 
σύναψη συμφωνία , σύμφωνα με το άρθρο 11 ή θα εφαρμοστούν οι 
διατάξει  των άρθρων 12 έω  16. 
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,ρμοδιότητε  
υρωπαϊκού 
υμβουλίου 
ργαζομένων. 

(5) Τα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζονται κατ' αναλογία, εφόσον αποφασιστεί η 
διαπραγμάτευση συμφωνία  δυνάμει του άρθρου 11, στην περίπτωση 
αυτή η έκφραση «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» αντικαθίσταται από την 
έκφραση «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων». 

15.(1) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων δύναται να συνεδριάζει μία 
φορά το χρόνο με την κεντρική διεύθυνση προκειμένου να ενημερώνεται 
και να δίνει τη γνώμη του, με βάση έκθεση τη  κεντρική  διεύθυνση , για 
την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και τι  προοπτικέ  τη  επ ιχείρηση  
κοινοτική  κλίμακα  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα . Οι 
τοπ ικέ  διευθύνσει  ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα τη  
συνάντηση . 

(2) Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων αφορά ιδίω  
τη δομή, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την π ιθανή εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων, την παραγωγή και τι  πωλήσει  τη  επ ιχείρηση  ή του 
ομίλου επιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα . Η ενημέρωση του ευρωπαϊκού 
συμβουλίου εργαζομένων και η διαβούλευση με αυτό αφορά ιδίω  την 
κατάσταση και την πιθανή εξέλιξη τη  απασχόληση , τι  επενδύσει , τι  
σημαντικέ  οργανωτικέ  αλλαγέ , την εισαγωγή νέων μεθόδων εργασία  ή 
διαδικασιών παραγωγή , τι  μεταφορέ  παραγωγή , τι  συγχωνεύσει , τη 
μείωση του μεγέθου  ή την παύση λειτουργία  επ ιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή σημαντικών τμημάτων του  και τι  ομαδικέ  απολύσει . 
Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων να δύνανται να συνεδριάζουν με την κεντρική διεύθυνση και 
να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση σε κάθε γνώμη που ενδεχομένω  
διατυπώνουν 

(3) Η επ ιτροπή περιορισμένη  σύνθεση  ή, εάν αυτή δεν υπάρχει, το 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, ενημερώνονται εγκαίρω  σε 
περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων ή αποφάσεων που επηρεάζουν 
σημαντικά τα συμφέροντα των εργαζομένων και ιδίω  σε περίπτωση 
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μετεγκατάσταση , παύση  τη  λειτουργία  επ ιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων 
ή ομαδικών απολύσεων. Στην περίπτωση αυτή το ευρωπαϊκό συμβούλιο 
εργαζομένων έχει το δικαίωμα να συνεδριάζει, μετά από αίτηση του, με την 
κεντρική διεύθυνση ή οποιοδήποτε άλλο καταλληλότερο όργανο 
διευθυντικού επιπέδου στα πλαίσια τη  επ ιχείρηση  κοινοτική  κλίμακα  ή 
του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα , που είναι αρμόδιο να 
λαμβάνει ίδιε  αποφάσει , προκειμένου να ενημερώνεται και να δίνει την 
γνώμη του. Σε περίπτωση που η συνεδρίαση διεξάγεται με την επιτροπή 
περιορισμένη  σύνθεση , δικαιούνται επίση  να συμμετάσχουν τα μέλη του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων, τα οποία έχουν εκλεγεί ή διορισθεί 
από τι  εγκαταστάσει  ή/και τι  επιχειρήσει  τι  οποίε  αφορούν άμεσα οι 
εν λόγω περιστάσει  ή αποφάσει . 

(4) Η συνεδρίαση αυτή, για ενημέρωση και διαβούλευση, συγκαλείται το 
ταχύτερο δυνατό, με βάση την έκθεση που καταρτίζει η κεντρική διεύθυνση 
ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο όργανο διευθυντικού επ ιπέδου τη  
επ ιχείρηση  κοινοτική  κλίμακα  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  
κλίμακα , επί τη  οποία  στο τέλο  τη  συνεδρίαση  ή εντό  εύλογου 
χρονικού διαστήματο  δύναται να διατυπώνεται και η γνώμη των μελών 
του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων. Η συνεδρίαση αυτή δε θίγει τα 
προνόμια τη  κεντρική  διεύθυνση . 

(5) Πριν από κάθε συνάντηση με την κεντρική διεύθυνση, το ευρωπαϊκό 
συμβούλιο εργαζομένων ή η επιτροπή περιορισμένη  σύνθεση , ή/και 
διευρυμένη σύμφωνα με το εδάφιο (3), έχουν το δικαίωμα να συνεδριάζουν 
χωρί  να είναι παρούσα η διεύθυνση. 

16.(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, τα μέλη του ευρωπαϊκού 
υρωτταϊκού συμβουλίου εργαζομένων ενημερώνουν του  εκπροσώπου  των 
ιυμβουλιου εργαζομένων στι  εγκαταστάσει  ή στι  επ ιχειρήσει  του ομίλου κοινοτική  
,ργαζο μένων. 

κλίμακα , ή, εάν δεν υπάρχουν εκπρόσωποι, ενημερώνουν το σύνολο των 
εργαζομένων σχετικά με το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα τη  
διαδικασία  ενημέρωση  και διαβούλευση . 
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(2) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων ή η επιτροπή περιορισμένη  
σύνθεση  μπορούν να επικουρούνται από εμπειρογνώμονε  τη  επ ιλογή  
του , στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων του . 

(3) Οι δαπάνε  λειτουργία  του  βαρύνουν την κεντρική διεύθυνση, όπω  
προβλέπεται στο εδάφιο (5} του άρθρου 10. 

ΜΕΡΟΣ V - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

μπιστευτικέ  17.(1)(α) Τα μέλη τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα  και του 
ληροφορίε . 

ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων, οι εμπειρογνώμονε  που 
ενδεχομένω  τα επικουρούν, καθώ  και οι εκπρόσωποι των 
εργαζομένων, στο πλαίσιο μια  διαδικασία  για ενημέρωση και 
διαβούλευση, δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτουν σε τρίτου  τι  
πληροφορίε  που του  ανακοινώθηκαν ρητά ω  εμπ ιστευτικέ . 

(β) Η υποχρέωση για εμπ ιστευτικότητα εξακολουθεί να υφίσταται και 
μετά τη λήξη τη  θητεία  των ανωτέρω μελών, ανεξάρτητα από τον 
τόπο όπου βρίσκονται. 

(γ) Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων-και-η κεντρική-
διεύθυνση αποφασίζουν από κοινού τα θέματα τα οποία καλύπτονται 
από εμπιστευτικότητα, καθώ  και τα στοιχεία τη  πληροφόρηση  που 
θα ανακοινωθούν σε τρίτου . 

(2}(α) Η κεντρική διεύθυνση δεν έχει υποχρέωση να πληροφορήσει το 
ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων για θέματα που: 

(ί) Η φύση του  είναι τέτοια ώστε, σύμφωνα με αντικειμενικά 
κριτήρια, ενδέχεται να δυσχεράνουν σοβαρά τη λειτουργία των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή να τι  ζημιώσουν 
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(ϋ) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία. 

ψχέ π ου διέττουν 
ι  σχέσει  
εντρική  
ιεύθυνση , 
υρωπαϊκού 
συμβουλίου 
ργαζομένων και 
κπροσώπων των 
ργαζομένων. 

(β) Κατόπ ιν διατάγματο  δικαστηρίου, η κεντρική διεύθυνση 

υποχρεούται να πληροφορεί το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων επ ί 

θεμάτων τα οποία θεωρούνται δυνάμει τη  παραγράφου (α) του 

π αρόντο  εδαφίου ω  απόρρητα. 

18.(1) Η κεντρική διεύθυνση και το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων 

εργάζονται με πνεύμα συνεργασία , σεβόμενε  αμοιβαία τα δικαιώματα και 

τι  υποχρεώσει  του . 

'όλο  και 
•ροστασία των 
κπροσώπων των 
ργαζομένων^ 

(2) Οι αρχέ  π ου παρατίθενται στο εδάφιο (1) ισχύουν και για τη 

συνεργασία μεταξύ τη  κεντρική  διεύθυνση  και των εκπ ροσώπων των 

εργαζομένων, στο πλαίσιο τη  διαδικασία  για την ενημέρωση και τη 

διαβούλευση των εργαζομένων. 

19.(1) Με την επ ιφύλαξη τη  αρμοδιότητα  άλλων οργάνων ή 

οργανώσεων να εκπροσωπούν εργαζομένου , τα μέλη του ευρωπαϊκού 

συμβουλίου εργαζομένων διαθέτουν τα απ αραίτητα μέσα για να ασκούν τα 

δικαιώματα π ου απορρέουν απ ό τον π αρόντα Νόμο και να εκπ ροσωπούν 

συλλογικά τα συμφέροντα των εργαζομένων τη  κοινοτική  κλίμακα  

επ ιχείρηση  ή του κοινοτική  κλίμακα  ομίλου επ ιχειρήσεων. 

(2) Τα μέλη τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα , τα μέλη του 

ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων και οι εκπρόσωποι των 

εργαζομένων π ου ασκούν τα καθήκοντα του , στο π λαίσιο τη  διαδικασία  

π ου π ροβλέπ εται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11, απολαύουν, κατά την. 

άσκηση των καθηκόντων του , τη  ίδια  π ροστασία , καθώ  και 

εγγυήσεων ανάλογων προ  την π ροστασία και τι  εγγυήσει  που 
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προβλέπονται για του  εκπροσώπου  των εργαζομένων βάσει τη  
ισχύουσα  νομοθεσία  ή/και τη  πρακτική . 

(3) Η προστασία και οι εγγυήσει  που προβλέπονται στο εδάφιο (2) 
εφαρμόζονται και για τη συμμετοχή στι  συνεδριάσει  τη  ειδική  
διαπραγματευτική  ομάδα  ή του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή 
σε οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση πραγματοποιούμενη στο πλαίσιο τη  
συμφωνία  που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 11, καθώ  και την 
καταβολή των αποδοχών των μελών που ανήκουν στο προσωπ ικό τη  
επ ιχείρηση  κοινοτική  κλίμακα  ή του κοινοτική  κλίμακα  ομίλου 
επ ιχειρήσεων, κατά την αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων του  
απουσία. 

(4) Στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων 
εκπροσώπηση  σε διεθνέ  περιβάλλον, παρέχεται επ ιμόρφωση χωρί  
απώλεια μισθού στα μέλη τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα  ή του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων. 

20.(1) Όταν επέρχονται σοβαρέ  αλλαγέ  στη δομή τη  επ ιχείρηση  
κοινοτική  κλίμακα  ή του ομίλου επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα  και είτε 
δεν προβλέπονται διατάξει  από τι  ισχύουσε  συμφωνίε  είτε υπάρχει 
σύγκρουση διατάξεων δύο ή περισσότερων ισχυουσών συμφωνιών, η 
κεντρική διεύθυνση αρχίζει τι  διαπραγματεύσει  δυνάμει των άρθρων 8, 9 
και 10, με δική τη  πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτή αίτηση τουλάχιστον 
εκατό (100) εργαζομένων ή των εκπροσώπων του  σε τουλάχιστον δύο 
επ ιχειρήσει  ή εγκαταστάσει  σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά κράτη μέλη. 

(2) Τουλάχιστον τρία μέλη του υφισταμένου ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων ή καθενό  από τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά συμβούλια 
εργαζομένων καθίστανται μέλη τη  ειδική  διαπραγματευτική  ομάδα , 
επ ιπλέον των μελών που εκλέγονται ή διορίζονται κατ' εφαρμογήν του 
άρθρου 9. 

(3) Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
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συμβούλιο ή συμβούλια εργαζομένων εξακολουθούν να λειτουργούν 

σύμφωνα με τι  λεπτομερεί  διατάξει  π ου έχουν ενδεχομένω  

προσαρμοσθεί με συμφωνία η οποία συνάφθηκε μεταξύ των μελών του 

ευρωπαϊκού συμβουλίου ή συμβουλίων εργαζομένων και τη  κεντρική  

διεύθυνση . 

ιχυουσε  
υμφωνίε . 

8(1) του 2002 
43(1) του 2003 
67(1} του 2007. 

21.(1) Με την επ ιφύλαξη του άρθρου 20, οι υποχρεώσει  π ου απορρέουν 

από τον παρόντα Νόμο δεν εφαρμόζονται σε επ ιχειρήσει  κοινοτική  

κλίμακα  ή ομίλου  επ ιχειρήσεων κοινοτική  κλίμακα  στι  π εριπ τώσει  

όπου μια συμφωνία που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 των περί 

τη  Σύσταση  Ευρωπαϊκών Επ ιτροπών Επ ιχειρήσεων Νόμου έχει 

υπογραφεί ή αναθεωρηθεί στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5η  Ιουνίου 2009 

και τη  ημερομηνία  έναρξη  τη  ισχύο  του π αρόντο  Νόμου. 

(2) Ο περί τη  Σύσταση  Ευρωπαϊκών Επ ιτροπών Επ ιχειρήσεων 

Νόμο , όταν η συμφωνία έχει υπογραφεί ή αναθεωρηθεί, εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται για επ ιχειρήσει  ή ομίλου  επ ιχειρήσεων π ου αναφέρονται 

στο εδαφίου (1). 

(3) Κατά τη λήξη των συμφωνιών π ου συνάπ τονται σύμφωνα με το 

εδάφιο (1), τα μέρη στι  συμφωνίε  αυτέ  μπ ορούν να αποφασίσουν από 

κοινού την παράταση ή την αναθεώρηση του . Εάν τούτο δεν συμβεί, 

εφαρμόζονται οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

αδικήματα και 
Γοινέ . 

22. Όποιο  παραβαίνει τι  διατάξει  του π αρόντο  Νόμου είναι ένοχο  

αδικήματο  και σε π ερίπ τωση καταδίκη  του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκιση  μέχρι δύο έτη ή σε ποινή π ροστίμου μέχρι τριάντα τέσσερι  

χιλιάδε  ευρώ (34.000) ή και στι  δύο π οινέ  μαζί. 
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ΜΕΡΟΣ VII - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Επ ιφυλάξει . 
28 (Ι) του 2001. 

04(1) του 2000 
.39(1) του 2003. 

23.(1) Οι διατάξει  του παρόντο  Νόμου εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν 
επηρεάζουν τι  διατάξει  του περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμου και τα 
περί Διατήρηση  και Διασφάλιση  των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμενων 
κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων 
Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμου. 

(2) Ο παρών Νόμο  δε θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων τα σχετικά με 
την ενημέρωση του  και τι  διαβουλεύσει  με αυτού , τα οποία υφίστανται 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική. 

ατάργηση. 
68{Ι) του 2002 
43(i) του 2003 
67(1) του 2007. 

24. Από την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, οι περί 
τη  Σύσταση  Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμοι του 2002 έω  
2007 καταργούνται. 



Ε.Ε. Παρ. ΚΙ) 
Αρ. 4290, 29.7.2011 
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Ο περί Αναγνώριση  Τίτλων Σπουδών Ανώτερη  και Ανώτατη  Εκπαίδευση  και Παροχή  Σχετικών Πληροφοριών 
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμ-
φωνα με το ΆρΘρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  107(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπ ροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο π αρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο π ερί Αναγνώριση  Τίτλων 

Σπ ουδών Ανώτερη  και Ανώτατη  Εκπ αίδευση  και Παροχή  

Σχετικών Πληροφοριών (Τροπ οπ οιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα 

διαβάζεται μαζί με του  π ερί Αναγνώριση  Τίτλων Σπουδών 

Ανώτερη  και Ανώτατη  Εκπ αίδευση  και Παροχή  Σχετικών 

Πληροφοριών Νόμου  του 1996 έω  2009 (που στη συνέχεια θα 

αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και ο 

π αρών Νόμο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι π ερί Αναγνώριση  Τίτλων 

Σπ ουδών Ανώτερη  και Ανώτατη  Εκπ αίδευση  και Παροχή  

Σχετικών Πληροφοριών Νόμοι του 1996 μέχρι 2011. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη 

τη  π ίο κάτω νέα  π αραγράφου (β) και την αναρίθμηση των 

υπ ολοίπων π αραγράφων (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) 

αντίστοιχα, π ου ακολουθούν την ερμηνεία για το «δημόσιο 

εκπ αιδευτικό ίδρυμα ανώτερη  και ανώτατη  εκπ αίδευση  τη  

Κύπ ρου»: 

«(β) Τεχνολογικό Πανεπ ιστήμιο Κύπ ρου,». 

3. Η π αράγραφο  (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του βασικού 

νόμου αντικαθίσταται με την ακόλουθη νέα π αράγραφο: 

(ε) Αποφαίνεται σε οπ οιοδήπ οτε θέμα, λαμβάνοντα , όπ ου κρίνει 

τούτο αναγκαίο, τεκμηριωμένη εισήγηση τη  σχετική  Επ ιτροπ ή  

Κρίσεω  Τίτλων Σπ ουδών και π ληροφορεί σχετικά τον αιτητή.». 

Τροποποίηση του 4. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη 

άρθρου 7 του σ τ ο εδάφκ) (1) αυτού, μετά το κόμμα π ου ακολουθεί τι  λέξει  

Συνοπτικό  τίτλο . 

68(Ι)του 1996 
48(Ι)του 1998 

111(1) του 2000 
219(1) του 2002 

38(1) του 2003 
1(1) του 2004 

26(1) του 2006 
87(1) του 2009. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του 
βασικού νόμου. 
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βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 12 του 
βασικού νόμου. 

Τροποποίηση του 
άρθρου 13 του 
βασικού νόμου. 

«Επ ιτροπ έ  Κρίσεω  Τίτλων Σπ ουδών», {π ρώτη γραμμή) των 

λέξεων «όπου κρίνει τούτο αναγκαίο,». 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη 

μετά το εδάφιο (1) αυτού, του π ιο κάτω νέου εδαφίου (2), και την 

αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), 

(4) και (5) αντίστοιχα: 

«(2) Στην άσκηση τη  διακριτική  του εξουσία , το Συμβούλιο 

δύναται, όπου κρίνει αναγκαίο, να π αραπ έμψει την αίτηση στη 

σχετική Επ ιτροπ ή Κρίσεω  Τίτλων Σπ ουδών.». 

6. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται με την π ροσθήκη 

του ακόλουθου νέου εδαφίου (2) και την αναρίθμηση των 

υφιστάμενων εδαφίων (2), (3) και (4) σε εδάφια (3), (4) και (5), 

αντίστοιχα: 

«(2) Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τίτλου  σπ ουδών π ου απ οκτήθηκαν 

απ ό Ιδιωτικό Πανεπ ιστήμιο τη  Κύπ ρου μετά απ ό π λήρη φοίτηση 

του κατόχου του , στο Πανεπ ιστήμιο αυτό.». 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροπ οπ οιείται ω  ακολούθω : 

(α) Με την αντικατάσταση τη  π αραγράφου (ί) του εδαφίου (1) 

αυτού με την ακόλουθη νέα π αράγραφο (ί): 

«(ί) π αρόμοια π ροηγούμενη π ερίπ τωση ή και αφού λάβει 

υπ όψη τεκμηριωμένη ιδίαν γνώση ή και αφού λάβει υπ όψη 

τη γνώμη τη  σχετική  Επ ιτροπ ή  Κρίσεω  Τίτλων 

Σπ ουδών, στι  π εριπ τώσει  π ου η αίτηση έχει 

π αραπ εμφθεί σε Επ ιτροπ ή, ή και κατά π όσο, κατά την 

κρίση του, απ αιτούνται π ρόσθετα μαθήματα» και 

(β) με την π ροσθήκη στην π αράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, 

αμέσω  μετά τη φράση «Πανεπ ιστημίου Κύπρου» (τρίτη γραμμή) 

τη  φράση  «και του Τεχνολογικού Πανεπ ιστημίου Κύπ ρου». 
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Αρ. 4290, 29.7.2011 

Ο περί Καθιέρωση  Ημερο  Μνήμη  και Απόδοση  Τιμή  σε Όσου  Θυσιάστηκαν ω  Αποτέλεσμα τη  Φονική  
Έκρηξη  τη  11η  Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελο  Φλωράκη » Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευοη 
στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  108{Ι) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ «Ο ΠΕΡΙ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ! ΗΜΕΡΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ 

ΈΚΡΗΞΗΣ ΤΗΣ 11η   ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΦΛΩΡΑΚΗΣ" ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» 

Προοίμιο. 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

Επειδή υφίσταται ανάγκη να αποδοθεί τιμή σε όσου  έχασαν 
άδικα τι  ζωέ  του  εξαιτία  τη  τραγωδία  τη  11π   Ιουλίου 
2011, στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελο  Φλωράκη ", 

Επειδή πρέπει να παραμείνει ζωντανή η μνήμη των 
αδικοχαμένων εκείνων συμπατριωτών μα , που θέλοντα  να 
εκπληρώσουν στο ακέραιο το καθήκον του  ττρο  την πατρίδα 
και το δημόσιο συμφέρον παρέμειναν εκεί μέχρι το τραγικό του  
τέλο  και 

Επειδή απαιτείται να τιμούμε και να θυμούμαστε αλλά και να 
αντλούμε παραδείγματα αυτοθυσία  αλλά και για να διατηρούμε 
την αναγκαία γνώση για το μέλλον. 

Γία όλου  αυτού  του  λόγου  η Βουλή των Αντιπροσώπων 

ψηφίζει ω  ακολούθω : 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Καθιέρωση  
Ημέρα  Μνήμη  και Απόδοση  Τιμή  σε Όσου  Θυσιάστηκαν 
ω  Αποτέλεσμα τη  Φονική  Έκρηξη  τη  11π   Ιουλίου 2011 στη 
Ναυτική Βάση "Ευάγγελο  Φλωράκη " Νόμο  2011. 

Καθιέρωση 
ημέρα  μνήμη  
και απόδοση  
τιμή . 

2. Για την έμπρακτη απόδοση τιμή  σε όσου  έχασαν άδικα 
τι  ζωέ  του  ω  αποτέλεσμα των θλιβερών γεγονότων τη  11η  

Ιουλίου 2011 στη Ναυτική Βάση "Ευάγγελο  Φλωράκη ", 
καθιερώνεται συγκεκριμένη ημερομηνία ω  ημέρα μνήμη  και 
απόδοση  τιμή  προ  αυτού  που θυσιάστηκαν, με διάταγμα 
του Υπουργού Παιδεία  και Πολιτισμού, το οποίο δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 
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Εκδηλώσει  3. Κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, που καθιερώνεται με 
μνήμη  και 
τιμιή . διάταγμα του Υπουργού Παιδεία  και Πολιτισμού, 

πραγματοποιούνται εκδηλώσει  στα δημόσια σχολεία τη  
Κύπρου ή αποδίδεται τιμή σε όσου  αναφέρεται το άρθρο 2 π ιο 
πάνω, με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο ήθελε 
καθοριστεί. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 
Αρ. 4290, 29.7.2011 

1039 Ν. 109(|)/2011 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικό  Έλεγχο  και Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου) (Τροποποιητικό ) Νόμο  
του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Αρβρο 52 
του Συντάγματο . 

Αριθμό  109(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 

1(1) του 2007 
106(1) του 2007 
83(1) του 2009 
56(1) του 2010. 

1.- Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Τεχνικό  Έλεγχο  και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
(Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με του  
περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικό  Έλεγχο  και Κέντρα 
Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου  του 2007 μέχρι 2010 (που στο εξή  
θα αναφέρονται ω  «ο βασικό  νόμο ») και ο βασικό  νόμο  και 
ο παρών Νό^ο  θα αναφέρονται μαζί ω  οι περί Μηχανοκινήτων 
Οχημάτων (Τεχνικό  Έλεγχο  και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) 
Νόμοι του 2007 έω  2011. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 58 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 58 του βασικού νόμου τροποποιείται 
με την αντικατάσταση τη  ημερομηνία  «1η Ιουνίου 2011» 
(ενδέκατη γραμμή) με την ημερομηνία «1η Ιουνίου 2012». 

Έναρξη τη  
ισχύο  του 
παρόντο  
Νόμου. 

3. Η ισχύ  του παρόντο  Νόμου θεωρείται ότι άρχισε την 1η 

Ιουνίου 2011. 



Ε.Ε. Παρ. 1(1) 1 0 4 0 Ν. 110(l)/2011 
Αρ. 4290, 29.7.2011 

Ο περί τη  Θέσπιση  Συστήματο  Εμπορία  Δικαιωμάτων Εκπομπή  Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμο  του 2011 εκδίδε-
ται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματο . 

Αριθμό  110(1) του 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ 

ΘΕΜΑΤΑ 
Προοίμιο. Για σκοπού  εναρμόνιση  με τι  πράξει  τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  

με τίτλο -

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

E.E:L275 

25.10.2003, 

ο. 32. 

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  13η  Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπ ιση 
συστήματο  εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου 
εντό  τη  Κοινότητα  και την τροποποίηση τη  οδηγία  96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου», 

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

E.E:L338 

13.11.2004, 

σ. 18. 

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  27η  Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση τη  
οδηγία  2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπ ιση συστήματο  εμπορία  
δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου εντό  τη  Κοινότητα , 
όσον αφορά του  μηχανισμού  έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο», 

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

E.E:L8 

13.012009, 

σ. 3. 

«Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  19η  Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση τη  
οδηγία  2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικέ  
δραστηριότητε  στο σύστημα εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  
αερίων θερμοκηπ ίου εντό  τη  Κοινότητα », 

Επ ίσημη 

Εφημερίδα τη  

E.E:L140 

05.06.2009, 

σ. 63. 

«Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  23η  Απριλίου 2009 για τροποποίηση τη  οδηγία  
2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματο  
εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου τη  
Κοινότητα », 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπ τικό  

τίτλο . 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί τη  Θέσπ ιση  
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Συστήματο  Εμπορία  Δικαιωμάτων Εκπομπή  Αερίων του 
Θερμοκηπ ίου Νόμο  του 2011. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτό  εάν από το κείμενο προκύπτει 
διαφορετική έννοια -

«άδεια εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου» σημαίνει άδεια εκπομπή  
αερίων θερμοκηπ ίου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 15-

«αέρια θερμοκηπ ίου» σημαίνει τα αέρια που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα ί. Παράρτημα Ι και άλλα αέρια συστατικά τη  ατμόσφαιρα , τόσο φυσικά 

όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν 
υπέρυθρη ακτινοβολία-

«αποδιδόμενε  στι  αεροπορικέ  μεταφορέ  εκπομπέ » σημαίνει τι  
εκπομπέ  από όλε  τι  πτήσει  από αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο 
έδαφο  κράτου  μέλου  και τι  πτήσει  που φθάνουν στο αεροδρόμιο 
αυτό από τρίτη χώρα, οι οποίε  οφείλονται στι  αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  

Παράρτημα II. δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  Ιί' 

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό-

«αρχή τοπ ική  αυτοδιοίκηση » σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο-

«Αρχιεπ ιθεωρητή » σημαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να 
ενεργεί ω  αρχιεπ ιθεωρητή  με βάση το άρθρο 43-

«δημόσια αρχή» σημαίνει το κράτο , κρατική υπηρεσία, αρχή που 
καθιδρύεται με βάση νόμο, αρχή τοπ ική  αυτοδιοίκηση , οργανισμό 
δημοσίου δικαίου, τι  ενώσει  που συγκροτούνται από μία ή 
περισσότερε  από αυτέ  τι  αρχέ  ή από ένα ή περισσότερου  από 
αυτού  του  οργανισμού  και περιλαμβάνει δημόσια επ ιχείρηση-
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«δημόσια επ ιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 
11(1) του 2006 άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψη  

104(1) του 2010. Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στου  Τομεί  του 

Ύδατο , τη  Ενέργεια , των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών 
Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου· 

«δικαίωμα» σημαίνει το δικαίωμα εκπομπή  ενό  (1) τόνου 
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένη  
περιόδου, το οποίο ισχύει μόνο για του  σκοπού  τη  τήρηση  των 
απαιτήσεων του παρόντο  Νόμου και το οποίο μπορεί να 
μεταβιβάζεται σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου-

«δραστηριότητα έργου» σημαίνει δραστηριότητα έργου, η οποία έχει 
εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του Παραρτήματο  Ι τη  
Σύμβαση , σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτοκόλλου και τι  
αποφάσει  που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο· 

«εγκατάσταση» σημαίνει τη σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται 
μία ή περισσότερε  δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  

Παράρτημα ιι. κατηγορίε  δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II και οποιεσδήποτε 

άλλε  δραστηριότητε  άμεσα σχετιζόμενε  με αυτέ , οι οποίε  
συνδέονται, τεχνικά, με τι  διεξαγόμενε  δραστηριότητε  στο 
-συγκεκριμέ-νσ- τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επ ιπτώσει  στι  
εκπομπέ  και τη ρύπανση-

Παράρτημα II. 

«εκπομπέ  αερίων του θερμοκηπ ίου» σημαίνει την απελευθέρωση 
αερίων θερμοκηπ ίου στην ατμόσφαιρα από πηγέ  μια  εγκατάσταση  
ή την απελευθέρωση από αεροσκάφο  που εκτελεί δραστηριότητα 
που περιλαμβάνεται στι  κατηγορίε  δραστηριοτήτων του 
Παραρτήματο  ΕΙ των προσδιοριζόμενων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα αυτή αερίων 

«ελεγκτή » έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το παράρτημα 
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Ι σημείο 5 στοιχεία (ιγ) τη  απόφαση  2007/589/ΕΚ τη  Επ ιτροπή * 

«εντεταλμένο κράτο  μέλο » σημαίνει το κράτο  μέλο  που είναι 
αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματο  ω  προ  έναν φορέα 
εκμετάλλευση  αεροσκάφου  σύμφωνα με το άρθρο 34· 

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-

Παράρτημα Ν. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L302 
18.11.2010 
σ. 1. 

«ιστορικέ  εκπομπέ  των αεροπορικών μεταφορών» σημαίνει τον 
αριθμητικό μέσο των ετήσιων εκπομπών κατά τα ημερολογιακά έτη 
2004, 2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  
δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  ll· 

«Κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 1031/2010» σημαίνει την πράξη τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  με τίτλο «Κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τη  
Επιτροπή  τη  12η  Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγή , τη 
διαχείριση και τι  λοιπέ  πτυχέ  των πλειστηριασμών δικαιωμάτων 
εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου κατ' εφαρμογήν τη  οδηγία  
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του' Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση συστήματο  εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  
αερίων θερμοκηπ ίου εντό  τη  Κοινότητα »-

«καύση» σημαίνε! κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρτητα από τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παραγόμενη από τη διαδικασία 
αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια και οποιεσδήποτε 
άλλε  άμεσα συνδεόμενε  δραστηριότητε , περιλαμβανομένου του 
καθαρισμού απαερίων-

«κεκτημένο τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση » σημαίνει τη νομοθεσία τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  και περιλαμβάνει τι  προσωρινέ  παρεκκλίσει  
κρατών μελών, τη  Δημοκρατία  τη  Βουλγαρία  και τη  Ρουμανία , 
όπω  καθορίζονται στι  οικείε  Συνθήκε  Προσχώρηση  στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση-
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«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει 
ενώσει , οργανώσει  ή ομάδε  προσώπων-

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε 
υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο τη  Δημοκρατία  και 
περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου-

«κράτο  μέλο » σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και 
περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη 
Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετΐα-

«μέρο  του Παραρτήματο  Ι τη  Σύμβαση » σημαίνει συμβαλλόμενο 
μέρο  τη  Σύμβαση , το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Ι τη  
Σύμβαση  και έχει επ ικυρώσει το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το σημείο 
7 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου-

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 τη  
Οδηγία  2003/87/ΕΚ-

«μηχανισμό  καθαρή  ανάπτυξη » ή «CDM» έχει την έννοια που 
αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου-

«μηχανισμό  κοινή  εφαρμογή » ή «JI» σημαίνει το μηχανισμό κοινή  
εφαρμογή  που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο-

«μονάδα μείωση  των εκπομπών» ή «ERU» σημαίνει μονάδα, η 
οποία εκχωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου και τι  
αποφάσει  που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο-

«νεοεισερχόμενο » σημαίνει-

(α) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερε  από τι  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  

Παράρτημα If. δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II και στην οποία έχει χορηγηθεί 
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Παράτημα II. 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L275 
25.10.2003, 
σ. 32/ 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L140 
05,06.2009, 
σ. 63. 

άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπ ίου για πρώτη φορά, μετά την 301,1 

Ιουνίου 2011, ή 

(β) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία από τι  δραστηριότητε  
που περιλαμβάνονται στο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 38 για 
πρώτη φορά, ή 

(γ) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερε  από τι  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  
δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II ή μια δραστηριότητα που 
περιλαμβάνεται στο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 38 και η οποία 
υπέστη μία σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε 
ό,τι αφορά την επέκταση αυτή· 

«νομοθεσία τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση » σημαίνει το σύνολο των 
κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , που 
είναι δεσμευτικέ  για όλα τα κράτη μέλη-

«Οδηγία 20Ό3/87/ΕΚ» σημαίνει την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  
Κοινότητα  με τίτλο «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τη  13η  Οκτωβρίου 2003 σχετικά 
με τη θέσπ ιση συστήματο  εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων 
θερμοκηπ ίου εντό  τη  Κοινότητα  και την τροποποίηση τη  Οδηγία  
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», όπω  τροποποιήθηκε τελευταία από την 
οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τη  23η  Απριλίου 2009-

39(Ι) του 2011. 

«οργανισμό  δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον 
11 (Ι) του £ρ0 α υτ^ το ^pgp0 2 ΤΟυ περί του Συντονισμού των Διαδικασιών 

Σύναψη  Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στου  
Τομεί  του Ύδατο , τη  Ενέργεια , των Μεταφορών και των 
Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου-

«π ιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» ή «CER» σημαίνει μονάδα, 
η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το Λρθρο 12 του Πρωτοκόλλου και 
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τι  αποφάσει  που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το 
Πρωτόκολλο· 

«Πρωτόκολλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 
ί } του . 2 το υ π ερ[ το υ Πρωτοκόλλου του Κιότο για τι  Εκπομπέ  Αερίων που 

Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπ ίου (Κυρωτικού) Νόμου-

«Σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 
(HI) του 7- το υ π ερ | ^ £ύμβαση  _ Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τι  

Κλιματικέ  Μεταβολέ  (Κυρωτικού) Νόμου· 

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επ ιτροπή που ιδρύεται με 
βάση το άρθρο 41· 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη 
Συμφωνία που υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και 
προσαρμόστηκε από' το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στι  
Βρυξέλλε  την 17Π Μαΐου 1993 και όπω  αυτή περαιτέρω εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

«σύστημα» σημαίνει το σύστημα εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  
αερίων θερμοκηπ ίου εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , που θεσπ ίζεται 
με βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ-

«Σχέδιο» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομή  που αναφέρεται στο 
άρθρο 25-

«τόνο  ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα» σημαίνει ένα μετρικό 
τόνο διοξειδίου του άνθρακα ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου 

Παράρτημα ι. θερμοκηπ ίου απαριθμούμενου στο Παράρτημα Ι, με ένα ισοδύναμο 

δυναμικό θέρμανση  του πλανήτη-

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτο  μέλο -

«Υπουργό » σημαίνει τον Υπουργό Γεωργία , Φυσικών Πόρων και 
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Περιβάλλοντο -

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί 
κατά την ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου" 

«φορέα  εκμετάλλευση » σημαίνει το φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών, το φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  και το φορέα 
εμπορική  εκμετάλλευση  αεροπορικών μεταφορών-

«φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών» σημαίνει το πρόσωπο που 
εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφο  κατά το χρόνο που αυτό εκτελεί 
δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στι  κατηγορίε  δραστηριοτήτων 

Παράρτημα ιι. του Παραρτήματο  II ή ο ιδιοκτήτη  του αεροσκάφου , εάν το 

πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητα του δεν προσδιορίζεται από 
τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφου ' 

«φορέα  εκμετάλλευση  δικτύου» σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματο  
Διανομή , όπω  αυτό  ορίζεται στον περί Ρύθμιση  τη  Αγορά  
Ηλεκτρισμού Νόμο-

«φορέα  εκμετάλλευση  εγκατάσταση » σημαίνει κάθε πρόσωπο το 
οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν 
μεταβιβασθεί αποφασιστικέ  οικονομικέ  εξουσίε  όσον αφορά την 
τεχνική λειτουργία τη  εγκατάσταση -

«φορέα  εμπορική  εκμετάλλευση  αεροπορικών μεταφορών» 
σημαίνει φορέα εκμετάλλευση  ο οποίο  παρέχει, επ ' αμοιβή, στο 
κοινό προγραμματισμένε  ή μη προγραμματισμένε  υπηρεσίε  
αεροπορικών μεταφορών για τη μεταφορά επ ιβατών, φορτίου ή 
ταχυδρομείου-

«φορέα  εκμετάλλευση  παραγωγή  ηλεκτρική  ενέργεια » σημαίνει 
κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση 
ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικέ  οικονομικέ  εξουσίε  

122(1) του 2003 
239(1) του 2004 
143(1) του 2005 
173(1) του 2006 
92(1) του 2008. 
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όσον αφορά την τεχνική λειτουργία τη  εγκατάσταση  π αραγωγή  

ηλεκτρική  ενέργεια  μέσω καύση  καυσίμων με συνολική ονομαστική 

θερμική κατανάλωση άνω των είκοσι (20) MW. 

(2) Στον π αρόντα Νόμο, αναφορά σε π ράξη τη  Ευρωπ αϊκή  

Κοινότητα  ή και τη  Ευρωπ αϊκή  Ένωση  σημαίνει την εν λόγω 

π ράξη όπω  αυτή εκάστοτε τροπ οπ οιείται ή αντικαθίσταται. 

Σκοπό  και πεδίο 3. Σκοπό  του π αρόντο  Νόμου είναι -
εφαρμογή  του 

παρόντο  Νόμου. (ΐ)(α) η καθιέρωση ενό  συστήματο  εμπ ορία  δικαιωμάτων 

εκπ ομπ ή  αερίων θερμοκηπ ίου, απ ό τι  δραστηριότητε  π ου 

Παράρτημα II. π εριλαμβάνονται στι  κατηγορίε  δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  

Παράρτημα ι. |[ και στα αέρια του θερμοκηπ ίου π ου απ αριθμούνται στο Παράρτημα 

ί, π ροκειμένου να π ροωθηθεί η μείωση των εκπ ομπών αερίων 

θερμοκηπ ίου κατά τρόπ ο απ οδοτικό, απ ό π λευρά  κόστου  και 

οικονομικά απ οτελεσματικό, και 

Παράρτημα 111. 

(β) η απ οτελεσματική εφαρμογή απ ό την Αρμόδια Αρχή των π ράξεων 

τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  ή και τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  π ου 

αναφέρονται στο Παράρτημα III. 

56(0 του 2003 
15(1) του 2006 
12(1) του 2008. 

Ασκηση εξουσίών 
και εκτέλεση 
καθηκόντων 
κρατικών 
λεϊτουργών και 
αξιωματούχων. 

(2) Ο π αρών Νόμο  εφαρμόζεται με την επ ιφύλαξη των απ αιτήσεων 

π ου απ ορρέουν απ ό τον π ερί Ολοκληρωμένη  Πρόληψη  και 

Ελέγχου τη  Ρύπανση  Νόμου. 

4.-(1)(α) Ο Υπ ουργό  έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπ τώ  την 

άσκηση οπ οιασδήπ οτε εξουσία , εξαιρουμένη  τη  εξουσία  περί 

έκδοση  διαταγμάτων, και την εκτέλεση οπ οιουδήπ οτε καθήκοντο  

π ου ο π αρών Νόμο  ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί 

χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή, στο 

Διευθυντή ή σε οπ οιοδήπ οτε άλλο π ρόσωπ ο υπηρετεί στο Τμήμα 

Περιβάλλοντο -
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(β) Σε περίπτωση τέτοια  μεταβίβαση , ο Υπουργό  διατηρεί την 
εξουσία να ασκεί την ούτω  μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το 
ούτω  μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια τη  εν 
λόγω μεταβίβαση . 

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσία  ή η 
εκτέλεση καθήκοντο , δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να 
ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τι  τυχόν 
οδηγίε  του Υπουργού. 

(3) Ο Υπουργό  έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί 
μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση 
προ  το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. 

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντο  άρθρου δύο ή 
περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή 
εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενο  από τα εν λόγω 
πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτω  ώστε να μην ασκεί την 
εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια. πραγματικά γεγονότα με τον 
ιεραρχικά ανώτερο του, εκτό  εάν ο τελευταίο  το επ ιτρέπει και 
σύμφωνα με τυχόν οδηγίε  του τελευταίου. 

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντο  άρθρου πρόσωπο 
ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμο  ή οι 
εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, 
αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμο  και οι εκδιδόμενοι 
δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ω  εάν να είχαν χορηγήσει 
ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν 
αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο. 

Συντονισμό  5. Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο και 
διαδικασιών. 

56(1) του 2003 η αίτηση αφορά εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι 
15(1) του 2006 

12(1) του 2008 το υ π εΡί τη  Ολοκληρωμένη  Πρόληψη  και Ελέγχου τη  Ρύπανση  
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Νόμου, ο Υπουργό  διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εργασία  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για του  σκοπού  του αναγκαίου 
συντονισμού. 

ΜΕΡΟΣ Η - ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Πεδίο εφαρμογή  β_ Οι διατάξει  του παρόντο  Μέρου  εφαρμόζονται στην κατανομή 
του παρόντο  KQ| ΤΓ|ν εκχώρηση δικαιωμάτων για τι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  
Μέρου . , 

που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  δραστηριοτήτων του 
Παραρτήματο  ίΙ. 

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έω  31η 

Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προ  κατανομή 
σε φορεί  εκμετάλλευση  αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97% των 
ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών. 

(2) Για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 
και ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία τη  απόφαση  τη  Επ ιτροπή  
που προβλέπεται δυνάμει του Αρθρου 30, παράγραφο  4, τη  
Οδηγία  2003/87/ΕΚ και για κάθε πενταετή περίοδο που'ακολουθεί, η 
συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προ  κατανομή σε φορεί  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95% του γινομένου των 
ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επ ί τον αριθμό 
ετών τη  περιόδου. 

Παράρτημα II. 

Συνολική 
ποσότητα 
δικαιωμάτων για 
τι  αεροπορικέ  
μεταφορέ . 

Μέθοδο  
κατανομή  των 
δικαιωμάτων για 
τι  αεροπορικέ  
μεταφορέ  μέσω 
πλειστηριασμού. 

8.-(1) Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, 
το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό. 

(2) Από 1Π Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωμάτων τίθεται σε 

πλειστηριασμό. 

(3)(α) Τα έσοδα από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπ ιση τη  αλλαγή  του 
κλίματο  στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτε  χώρε , μεταξύ άλλων 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπ ίου, την προσαρμογή 
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στι  επ ιπτώσει  τη  αλλαγή  του κλίματο  στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε τρίτε  χώρε , ιδίω  σε αναπτυσσόμενε  χώρε , τη 
χρηματοδότηση έρευνα  και ανάπτυξη  για το μετριασμό και την 
προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίω  των τομέων τη  
αεροπλοία  και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των 
εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλέ  εκπομπέ  και για την 
κάλυψη του κόστου  διαχείριση  του συστήματο . Με τα έσοδα από 
τον πλειστηριασμό θα πρέπει επ ίση  να χρηματοδοτούνται οι 
συνεισφορέ  στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακή  Απόδοση  και 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργεια , καθώ  και τα μέτρα για την 
αποτροπή τη  αποψίλωση  και τη διευκόλυνση τη  προσαρμογή  των 
αναπτυσσόμενων χωρών-

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επ ιτροπή, τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, σχετικά με τι  δράσει  
που αναλαμβάνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατ' εφαρμογή 
του παρόντο  εδαφίου: 

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώ  στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κάθε έτο  το. σχεδιασμό του επόμενου έτου  
αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη 
δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προ  κάθε σκοπό που αναφέρεται 
στο παρόν εδάφιο: 

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίω  στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία 
παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των εσόδων που 
πραγματοποιήθηκαν από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων του 
προηγούμενου έτου . 

9.-(1) Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 7, κάθε φορέα  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτο  μέλο  
είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να καταθέσει αίτηση για 

Κατανομή και 
εκχώρηση 
δικαιωμάτων σε 
φορεί  
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εκμετάλλευση  
αεροσκαφών. 

Παράρτημα II. 

Παράρτημα IV. 
Παράρτημα V. 

δικαιώματα που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή 
μπορεί να κατατεθεί με την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή 
εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τι  αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  
δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II που άσκησε ο εν λόγω φορέα  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών κατά το έτο  παρακολούθηση . Για του  
σκοπού  του παρόντο  άρθρου, το έτο  παρακολούθηση  είναι το 
ημερολογιακό έτο  που λήγει είκοσι τέσσερι  (24) μήνε  πριν από την 
έναρξη τη  περιόδου την οποία αφορά η αίτηση σύμφωνα με τα 
Παραρτήματα IV και V, ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται 
στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το έτο  2010. Οι αιτήσει  υποβάλλονται 
τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μήνε  πριν από την έναρξη τη  περιόδου 
στην οποία αφορούν. 

(2) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στη Επιτροπή τι  αιτήσει  που 
λαμβάνει βάσει του εδαφίου (1) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνε  
πριν από την έναρξη τη  περιόδου την οποία αφορούν. 

(3) Εντό  τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοση  απόφαση  
τη  Επιτροπή  δυνάμει του Αρθρου 3ε, παράγραφο  3, τη  Οδηγία  
2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει για τι  
περιπτώσει  που εντεταλμένο κράτο  μέλο  είναι η Κυπριακή. 
Δημοκρατία: 

(α) τη συνολική κατανομή δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη 
περίοδο σε κάθε φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών του 
οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην Επ ιτροπή σύμφωνα με 
το εδάφιο (2), υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό των 
τονοχιλιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην 
αίτηση επ ί τον συντελεστή σύγκριση  που προβλέπεται 
στο Αρθρο 3ε, παράγραφο  3, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ· 
και 
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Παράρτημα II. 

(β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών ανά έτο , προσδιοριζόμενη με διαίρεση τη  
οικεία  συνολική  κατανομή  δικαιωμάτων για την 
περίοδο, όπω  υπολογίζεται δυνάμει τη  παραγράφου (α), 
του παρόντο  εδαφίου διά του αριθμού ετών τη  περιόδου 
κατά την οποία ο εν λόγω φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών άσκησε αεροπορική δραστηριότητα που 
περιλαμβάνεται στι . κατηγορίε  δραστηριοτήτων του 
Παραρτήματο  II. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί σε κάθε φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτο  μέλο  είναι η Κυπριακή 
Δημοκρατία, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι την 28'1 

Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτου , τον αριθμό δικαιωμάτων που του 
αναλογεί βάσει τη  κατανομή  για το δεδομένο έτο , δυνάμει των 
διατάξεων του παρόντο  άρθρου ή του άρθρου 10. 

(5) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο προ  επακριβή καταγραφή κάθε 
εκχώρηση , κατοχή , μεταβίβαση  και ακύρωση  δικαιωμάτων. 

Ειδικό 
αποθεματικό νια 
ορισμένου  
φορεί  
εκμετάλλευση  
αεροσκαφών. 

10.-{1) Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, 
το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προ  κατανομή 
εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για του  φορεί  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών -

Παράρτημα Ν. 

(α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  
δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II μετά το έτο  
παρακολούθηση  σχετικά με το οποίο υπεβλήθησαν 
τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του 
άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 7- ή 

(β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν μέση 
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ετήσια αύξηση άνω του 18% μεταξύ του έτου  
παρακολούθηση  για το οποίο υπεβλήθησαν 
τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του 
άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο 
εδάφιο (2) του άρθρου 7 και του δεύτερου ημερολογιακού 
έτου  αυτή  τη  περιόδου και των οποίων η 
δραστηριότητα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή η 
πρόσθετη δραστηριότητα που προβλέπεται στην 
παρούσα παράγραφο δεν αποτελεί, είτε εξ ολοκλήρου είτε 
εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορική  δραστηριότητα  που 
εκτελούσε προηγουμένω  άλλο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών. 

(2)(α) Ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών του οποίου 
εντεταλμένο κράτο  μέλο  είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι 
επ ιλέξιμο  δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να ζητήσει δωρεάν 
κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό υποβάλλοντα  
αίτηση στην Αρμόδια Αρχή. Οι αιτήσει  υποβάλλονται μέχρι την 30ή 

Ιουνίου του τρίτου έτου  τη  σχετική  περιόδου που αν,αφέρεται στο 
εδάφιο (2), του άρθρου 7. 

(β) Μία κατανομή σε φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών βάσει τη  
παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 
(1.000.000) δικαιώματα. 

(3) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) -

Παράρτημα IV. 
Παράρτημα V. 
Παράρτημα II. 

(α) περιλαμβάνει εξακριβωμένα τονοχιλιομετρικά δεδομένα 
κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα IV και V για τι  
αεροπορικέ  δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  
κατηγορίε  δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II, τι  
οποίε  έχει εκτελέσει ο φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτο  τη  
σχετική  με την αίτηση περιόδου που αναφέρεται στο 
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εδάφιο (2), του άρθρου 7* 

(β) παρέχει αποδείξει  ότι πληρούνται τα κριτήρια 
επ ιλεξίμότητα  του εδαφίου (1), και 

(γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευση  αεροσκαφών 
που εμπίπτουν στι  διατάξει  τη  παραγράφου (β), του 
εδαφίου (1) αναφέρει-

(ί) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που 
διήνυσε ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών μεταξύ του έτου  παρακολούθηση  
για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά 
δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, 
σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του 
άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό 
έτο  αυτή ' 

(ϋ) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε 
ο . συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών μεταξύ του έτου  παρακολούθηση  
για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά 
δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, 

_σε σχέση.με την προβλεπόμενη-στο εδάφιο-(2) του 
άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό 
έτο  αυτή -

(iii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε 
ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών μεταξύ του έτου  παρακολούθηση  
για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά 
δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, 
σε σχέση με την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του 
άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό 
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έτο  αυτή , η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που 
ορίζεται στην παράγραφο (β), του εδαφίου (1) του 
παρόντο  άρθρου. 

(4) Το αργότερο έξι (6) μήνε  από την προθεσμία υποβολή  αίτηση  
δυνάμει τη  παραγράφου (α), του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή 
υποβάλλει στην Επιτροπή τι  αιτήσει  που παρέλαβε δυνάμει των 
διατάξεων αυτών. 

(5) Εντό  τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η 
Επ ιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει του Αρθρου 3στ, παράγραφο  5, 
τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει 
για τι  περιπτώσει  που εντεταλμένο κράτο  μέλο  είναι η Κυπριακή 
Δημοκρατία-

(α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό 
προ  κάθε φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών που 
υπέβαλε αίτηση προ  την Επ ιτροπή σύμφωνα με το 
εδάφιο (4). Η κατανομή αυτή υπολογίζεται με 
πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκριση  που 
προβλέπει το Άρθρο 3στ, παράγραφο  5, τη  Οδηγία  
2003/87/ΕΚ-

(ϊ) στην περί-πτωση φορέων εκμετάλλευση  
αεροσκαφών που εμπ ίπτουν στι  διατάξει  τη  
παραγράφου (α), του εδαφίου (1), τα 
τονοχιλιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται 
στην αίτηση, η οποία υποβάλλετα! προ  την 
Επιτροπή δυνάμει τη  παραγράφου (α), του 
εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)-

(ϋ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευση  
αεροσκαφών που εμπ ίπτουν στι  διατάξει  τη  
παραγράφου (β), του εδαφίου (1), την απόλυτη 
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αύξηση τονοχιλιομέτρων που υπερβαίνει το 
ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο (β), του 
εδαφίου (1) τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση 
που υποβάλλεται προ  την Επιτροπή δυνάμει τη  
υποπαραγράφου (iii), τη  παραγράφου (γ), του 
εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)· και 

(β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών και για κάθε έτο , η οποία καθορίζεται με 
διαίρεση τη  οικεία  κατανομή  δικαιωμάτων δυνάμει τη  
παραγράφου (α) του παρόντο  εδαφίου διά του αριθμού 
των πλήρων ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά 
την περίοδο που προβλέπει το εδάφιο (2), του άρθρου 7, 
το οποίο αφορά η κατανομή. 

(6) Δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού που δεν κατανεμήθηκαν 
εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή. 

και υποβολή  
εκθέσεων. 

Σχέδια 11. Η Αρμόδια Αρχή, για τι  περιπτώσει  για τι  οποίε  εντεταλμένο 
παρακολούθηση  κρ5ΤΟ  μέλο  είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μεριμνά ώστε κάθε 

φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών να υποβάλλει σε αυτή σχέδιο 
παρακολούθηση , στο οποίο καθορίζονται μέτρα για την 
παρακολούθηση και την υποβολή σχετική  έκθεση  όσον αφορά τι  
εκπομπέ  και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα, προκειμένου για αιτήσει  
του άρθρου 10, ώστε τα σχέδια αυτά να εγκρίνονται από την Αρμόδια 
Αρχή σύμφωνα με Κανονισμό τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  που εκδίδει η 
Επ ιτροπή δυνάμει του Άρθρου 14 τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ. 

ΜΕΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Πεδίο εφαρμογή  12. Οι διατάξει  του παρόντο  Μέρου  εφαρμόζονται στι  άδειε  
του παρόντο  
Μέρου . εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου και στην κατανομή και εκχώρηση 

Παράρτημα 

δικαιωμάτων για τι  δραστηριότητε  που περιλαμβάνοται στι  του 
Παραρτήματο  II, εκτό  των αεροπορικών δραστηριοτήτων. 



1058 

Αδεια εκπομπή  
αερίων 
θερμοκηπ ίου. 

Παράρτημα II. 

13. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε 
δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στι  κατηγορίε  δραστηιροτήτων 
του Παραρτήματο  II, η οποία οδηγεί σε εκπομπέ  οριζόμενε  σε 
σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια 
εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου από την Αρμόδια Αρχή για του  
σκοπού  του παρόντο  Νόμου, εκτό  εάν ο φορέα  εκμετάλλευση  
τη  εγκατάσταση  είναι κάτοχο  άδεια  εκδοθείσα  από την Αρμόδια 
Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15, είτε η εγκατάσταση εξαιρείται από το 
σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 40. Η εν λόγω υποχρέωση 
εφαρμόζεται επ ίση  στι  εγκαταστάσει  που εντάχθηκαν βάσει του 
άρθρου 38. 

Αιτήσει , 
προϋποθέσει  και 
περιεχόμενο 
αδειών εκπομπή  
αερίων 
θερμοκηπ ίου. 

14.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση 
στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδεια  εκπομπή  αερίων 
θερμοκηπ ίου μέσα σε τρει  (3) μήνε  από την ημερομηνία έναρξη  
τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου-

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια 
Αρχή για χορήγηση άδεια  εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου πριν αυτή 
τεθεί σε λειτουργία. 

(3) Αίτηση για χορήγηση άδεια  εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου θα 
υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε ειδικό έντυπο το οποίο 
περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των-π ιο κάτω: 

(α) τη  εγκατάσταση  και των δραστηριοτήτων τη , καθώ  και 
τΠζ χρησιμοποιούμενη  τεχνολογία 1 

Παράρτημα Ι, 

Παράρτημα Ι. 

(β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η χρήση των 
οποίων είναι π ιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπέ  αερίων 
απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι" 

(γ) των πηγών των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι 
αερίων τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση· και 
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(δ) των μέτρων παρακολούθηση  των εκπομπών και των 
σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με Κανονισμό τη  
Επιτροπή  που θεσπ ίζεται δυνάμει του Αρθρου 14, τη  
Οδηγία  2003/87/ΕΚ. 

(4) Επιπρόσθετα από τι  πληροφορίε  που αναφέρονται στο εδάφιο 
(3), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, μη τεχνικού περιεχομένου 
περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο εδάφιο (3). 

(5) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά τη  
εγκατάσταση , μαζί με τι  άλλε  πληροφορίε  που υποβάλλονται, 
είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετη  
πληροφορία , στοιχείου ή μελέτη  που ο Υπουργό  κρίνει αναγκαία 
για την πλήρη αξιολόγηση τη  υποβληθείσα  αίτηση . 

(6) Ανεξάρτητα από τι  διατάξει  του εδαφίου (1), οι υφιστάμενε  
εγκαταστάσει  που υπέβαλαν αίτηση, πριν την ημερομηνία έναρξη  

I32(i) του 2004 τη  ισχύο  του παρόντο  Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί τη  
102(1) του 2006, Θέσπ ιση  Συστήματο  Εμπορία  Δικαιωμάτων Εκπομπή  Αερίων 

Θερμοκηπ ίου Νόμου, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου 
αίτηση. 

Έκδοση άδεια . 15,-{-1) Η άδεια εκπομπή  αερίων—θερμοκηπίου εκδίδεται από την 
Αρμόδια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση τη  Συμβουλευτική  
Επ ιτροπή . Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο φορέα  
εκμετάλλευση  εγκατάσταση  είναι ικανό  να υπολογίζει τι  εκπομπέ  
και να υποβάλλει εκθέσει  γι' αυτέ , εκδίδει άδεια με την οποία 
επ ιτρέπονται οι εκπομπέ  αερίων θερμοκηπ ίου από ολόκληρη την 
εγκατάσταση ή τμήμα τη . 

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1} δύναται να καλύπτει μία 
ή περισσότερε  εγκαταστάσει  που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και 
υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση -
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(3) Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε (5) έτη τουλάχιστον, 
την άδεια εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου και προβαίνει στι  δέουσε  
τροποποιήσει . 

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευση 1 

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από 
την εγκατάσταση-

(γ) σχέδιο παρακολούθηση  που πληροί τι  απαιτήσει  
δυνάμει του Κανονισμού τη  Επ ιτροπή  που θεσπ ίζεται 
δυνάμει του Άρθρου 14, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ. Η 
Αρμόδια Αρχή δύναται να επ ιτρέπει στου  φορεί  
εκμετάλλευση  εγκατάσταση  να ενημερώνουν τα σχέδια 
παρακολούθηση  χωρί  να τροποποιούν την άδεια. Οι 
φορεί  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  υποβάλλουν τα 
τυχόν ενημερωμένα σχέδια παρακολούθηση  στην 
Αρμόδια Αρχή προ  έγκριση· 

(δ) απαιτήσει  υποβολή  εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 30-
και 

(ε) υποχρέωση παράδοση  δικαιωμάτων, εκτό  των 
δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του άρθρου 
26, ίσων με τι  συνολικέ  εκπομπέ  τη  εγκατάσταση  ανά 
ημερολογιακό έτο , όπω  π ιστοποιούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 31, μέσα σε τέσσερι  (4) μήνε  από τη λήξη του εν 
λόγω έτου . 

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο 
που η Αρμόδια Αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να 
ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση, η οποία υποβάλλεται από 
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τον φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  τουλάχιστον έξι (6) μήνε  
πριν από τη λήξη τη  άδεια . 

Όροι άδεια  16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση τη  άδεια , η Αρμόδια 
εκπομπή  αερίων Αρχή δύναται να επ ισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρου  οι 
θερμοκηπ ίου. 

οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία τη  εγκατάσταση , 

σύμφωνα με τι  διατάξει  του παρόντο  άρθρου. 

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

ια) όρου  του  οποίου  η Αρμόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλου  

για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπέ  αερίων θερμοκηπ ίου 

από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και 

καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν 

περιγραφή τουλάχιστον των π ιο κάτω; 

(ί) των μεθόδων παρακολούθηση  εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπ ίου και τη  συχνότητα  
παρακολούθηση  που πρέπει ο φορέα  
εκμετάλλευση  εγκατάσταση  να εφαρμόζει, και 

(ϋ) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από 
το φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  αναφορικά 
με τι  εκπομπέ  αερίων θερμοκηπ ίου τη  
εγκατάσταση " 

(β) τη διαδικασία εξακρίβωση  των εκθέσεων που θα 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται 

Παράρτημα V. σ τ0 Παράρτημα \Λ 

(γ) τι  υποχρεώσει  για ενημέρωση τη  Αρμόδια  Αρχή  από 
το φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  για απρόοπτου  
παράγοντε  που τυχόν προκύπτουν και που π ιθανόν να 
επηρεάσουν την εγκατάσταση ω  προ  τη συμμόρφωση 
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με του  όρου  τη  άδεια . 

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επ ισυνάπτει στην άδεια όρου  αι 
οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέα  εκμετάλλευση  κάθε 
εγκατάσταση  θα παραδίδει μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτου  
αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στι  συνολικέ  εκπομπέ  από 
την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
ημερολογιακού έτου . 

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επ ισυνάπτει στην άδεια όρου  οι 
οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί 
για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και οι οποίοι όροι 
περιλαμβάνουν-

(α) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  
να υπόκειται σε απαιτήσει  παρακολούθηση , υποβολή  
εκθέσεων και εξακρίβωση  ισοδύναμε  προ  εκείνε  των 
εδαφίων {2} και (3), και 

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση  
να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη 
αλλαγή τη  φύση  ή τη  λειτουργία  ή κάθε επέκταση τη  
εγκατάσταση  η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση τη  
άδεια  εκπομπών..αερίων.θερμοκηπ ίου για την περίοδο 
τη  προσωρινή  εξαίρεση , τουλάχιστον δύο (2) μήνε  
πριν τη λήξη τη  περιόδου προσωρινή  εξαίρεση . 

Αλλαγέ  που 17.-(1) Ο φορέα  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  οφείλει να ενημερώνει 
σχετίζονται με τι  Την /\ρμ05,α &pyf\ για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή τη  φύση  ή τη  

λειτουργία  τη  εγκατάσταση  ή κάθε επέκταση ή σημαντική μείωση 
τη  παραγωγική  ικανότητα  τη  εγκατάσταση , η οποία μπορεί να 
απαιτεί ενημέρωση τη  άδεια  εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου, και 
εάν ενδείκνυται, η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την άδεια. 

εγκαταστάσει . 

(2) Σε περίπτωση αλλαγή  στην ταυτότητα του φορέα 
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άδεια . 

εκμετάλλευση  εγκατάσταση  , η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια 
ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα 
εκμετάλλευση  εγκατάσταση . 

Ανάκληση ή 18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, η Αρμόδια 
τροποποίηση τη  /\ρχή δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπή  

αερίων θερμοκηπ ίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να 

προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν προκύψουν τέτοιε  αλλαγέ  

σχετικά με την εγκατάσταση. 

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση 
ή τροποποίηση τη  άδεια  εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου ή των 
όρων τη  άδεια , αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση τη  
Συμβουλευτική  Επιτροπή . 

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώ  το φορέα εκμετάλλευση  
εγκατάσταση  για την απόφαση τη  για ανάκληση ή τροποποίηση τη  
άδεια . 

Κοινοτική 
ποσότητα 
των Εκχωρητέων 
κάθε χρόνο 
δικαιωμάτων. 

Προσαρμογή τη  
κοινοτική  
ποσότητα  
δικαιωμάτων. 

19. Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, 
αΡΧή  γενομένη  από το 2013 μειώνεται γραμμικά με βάση το μέσο 
όρο τη  περιόδου 2008 έω  2012. Η ποσότητα μειώνεται κατά 
γραμμικό συντελεστή 1,74 % σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική 
ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα 
με τι  αποφάσει  τη  Επ ιτροπή  σχετικά με τα εθνικά σχέδια 
κατανομή  του  για την περίοδο 2008 έω  2012. 

20.-(1) Αναφορικά με τι  εγκαταστάσει  που περιλαμβάνονταν στο 
σύστημα κατά την περίοδο 2008 έω  2012, σύμφωνα με το άρθρο 38, 
η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει 
τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων προ  τι  εν 
λόγω εγκαταστάσει  κατά την περίοδο συμπερίληψη  του  στο 
σύστημα, προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που 
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αναφέρεται στο άρθρο 19. 

(2) Αναφορικά με τι  εγκαταστάσει  που αναλαμβάνουν 
δραστηριότητε  οι οποίε  περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  

Παράρτημα II. δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II και περιλαμβάνονται στο 
σύστημα μόνο από το 2013 και μετά, οι φορεί  εκμετάλλευση  
υποβάλλουν δεόντω  τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ελεγκτή 
δεδομένα εκπομπών, ούτω  ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για 
την προσαρμογή τη  ποσότητα  των εκχωρητέων δικαιωμάτων για 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

(3) Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα 
με το άρθρο 31. 

(4) Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντω , τότε η 
Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επ ιτροπή, τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτυου το κοινό, και η ποσότητα των 
εκχωρητέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό 
συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, προσαρμόζεται αναλόγω . 

(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια 
θερμοκηπ ίου, διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακα, η Αρμόδια 
Αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα 
με τι  δυνατότητε  μείωση  των εκπομπών των εγκαταστάσεων 
αυτών. 

Πλειστηριασμό  21 .-(1) Από το 2013 και μετά, η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό 
δικαιωμάτων. ^ α τα 0|Καιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν, σύμφωνα με 

τα άρθρα 22 και 24, των οποίων δικαιωμάτων οι προβλεπόμενε  
ποσότητε  προ  δημοπράτηση καθορίζονται και δημοσιεύονται από 
την Επ ιτροπή σύμφωνα με το Αρθρο 10, παράγραφο  1, τη  Οδηγία  
2003/87/ΕΚ. 

(2) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προ  
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πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα: 

(α) 88% τη  συνολική  ποσότητα  δικαιωμάτων που τίθενται 
προ  πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των 
κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων 
εκπομπών του εκάστοτε κράτου  μέλου  υττό το σύστημα 
για το 2005 ή τη μέση τιμή τη  χρονική  περιόδου 2005 
έω  2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη· 

Παράρτημα VI. 

(β) 10% τη  συνολική  ποσότητα  δικαιωμάτων που τίθενται 
προ  πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των 
κρατών μελών για του  σκοπού  τη  αλληλεγγύη  και τη  
ανάπτυξη  εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , με 
αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη 
μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει τη  παραγράφου 
(α) να προσαυξάνεται επ ί των ποσοστών που 
καθορίζονται στο Παράρτημα VI και 

Παράρτημα VII. 

(γ) 2% τη  συνολική  ποσότητα  των δικαιωμάτων προ  
πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ'των κρατών 
μελών των οποίων οι εκπομπέ  αερίων θερμοκηπ ίου το 
2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20% κατώτερε  των 
εκπομπών του  στα επ ίπεδα του έτου  βάση  που 
ισχύουν γι' αυτά δυνάμει του Πρωτοκόλλου. Η κατανομή 
αυτού του ποσοστού μεταξύ των σχετικών κρατών μελών 
ορίζεται στο Παράρτημα VII. 

(δ) Εάν κριθεί αναγκαίο από την Επ ιτροπή, τα ποσοστά που 
αναφέρονται στι  παραγράφου  (β) και (γ) 
προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
ανακατανομή είναι αντιστοίχω  10% και 2%. 

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση τη  Αρμόδια  
Αρχή , αποφασίζει τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των 
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δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που προέρχονται 
από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο 
(2), περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμού  
π ου αναφέρονται στι  παραγράφου  (β) και (γ), του εδαφίου (2) ή 
ποσού ίσου με τι  συγκεκριμένε  εισπράξει , πρέπει να διατίθενται για 
έναν ή περισσότερου  από του  ακόλουθου  σκοπού : 

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπ ίου, με στόχο 
την προσαρμογή στι  επ ιπτώσει  τη  αλλαγή  του 
κλίματο  και τη χρηματοδότηση έρευνα  και ανάπτυξη  
καθώ  και έργων επ ίδειξη  για τη μείωση των εκπομπών 
και την προσαρμογή στι  κλιματικέ  αλλαγέ , 
περιλαμβανομένη  τη  συμμετοχή  σε πρωτοβουλίε  στο 
πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού . σχεδίου 
ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών 
τεχνολογικών π λατφόρμων 

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργεια , καθώ  και 
την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη 
μετάβαση προ  μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα-

(γ) ΤΠ λήψη μέτρων με στόχο την αποφυγή τη  αποδάσωση  
ΚΟΓ μέτρα για την αύξηση τη  δάσωση  και- τη  
αναδάσωση  σε αναπτυσσόμενε  χώρε , μέτρων για τη 
μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση τη  
προσαρμογή  στι  αρνητικέ  συνέπειε  τη  αλλαγή  του 
κλίματο  στι  χώρε  αυτέ " 

(δ) την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση 

(ε) την περιβαλλοντικώ  ασφαλή δέσμευση και γεωλογική 
αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, ιδίω  από 
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σταθμού  ηλεκτροπαραγωγή  με χρήση στερεών ορυκτών 
καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επ ιμέρου  κλάδων 
τη  βιομηχανία , περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτε  
χώρε -

(στ) την ενθάρρυνση τη  στροφή  προ  τα χαμηλών 
εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνία -

(ζ) τη χρηματοδότηση έρευνα  και ανάπτυξη  στον τομέα τη  
ενεργειακή  απόδοση  και των καθαρών τεχνολογιών 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L49 
19.2.2004, 
σ. 1. 

(η) τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση τη  
ενεργειακή  απόδοση  και τη  θερμομόνωση  ή στην 
παροχή οικονομική  υποστήριξη  για την αντιμετώπ ιση 
κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με 
χαμηλό και μεσαίο εισόδημα-

(θ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση 
του συστήματο : 

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώ  στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων κάθε έτο  το σχεδιασμό του επόμενου έτου  
αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη-
δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο θα παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προ  κάθε σκοπό που αναφέρεται 
στο παρόν εδάφιο. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επ ιτροπή, τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτυου το κοινό, για τη χρήση των 
εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των διατάξεων 
του παρόντο  άρθρου, στι  εκθέσει  που υποβάλλει κατ' εφαρμογή 
τη  Απόφαση  280/2004/ΕΚ και του Συμβουλίου, τη  11η  

Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθηση  των εκπομπών 
αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπ ίου στην 
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Κοινότητα και εφαρμογή  του πρωτοκόλλου του Κιοτό»: 

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίω  στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η 
κατανομή του συνόλου των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν 
από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου έτου . 

(5) Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
διασφαλίζεται ότι-

(α) η -πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευση  και ιδίω  των 
μικρών και μεσαίων επ ιχειρήσεων που εμπ ίπτουν στο 
σύστημα είναι πλήρη , ορθή και δίκαιη-

(β) όλοι οι συμμετέχοντε  έχουν πρόσβαση στι  ίδιε  
πληροφορίε  ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντε  δεν 
υπονομεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασμού-

(γ) η οργάνωση και η συμμετοχή στου  πλειστηριασμού  είναι 
οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται -το περιττό 
διοικητικό κόστο - και 

(δ) χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε όλου  του . 
φορεί  εκμετάλλευση . 

(6) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επ ιτροπή έκθεση σχετικά με 
την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού για κάθε 
πλειστηριασμό, ιδίω  όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη 
διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τι  τεχνικέ  και λειτουργικέ  
π τυχέ . Οι εκθέσει  αυτέ  υποβάλλονται εντό  ενό  (1) μηνό  από την 
ημερομηνία διενέργεια  του πλειστηριασμού και δημοσιεύονται, 
μεταξύ άλλων στην ιστοσελϊδα τη  αρμόδια  αρχή . 

Μεταβατικοί 22.-{1} Η Επ ιτροπή υιοθετεί πλήρω  εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογή  
κοινοτικοί π ο υ θ α | σχ£ 0 υν σ ε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
κανόνε  για 
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εναρμονισμένη κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (7), (8), 
δωρεάν (10), (15} και (19). 
κατανομή. 

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζουν, στο 
βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτική  εμβέλεια  εκ των προτέρων 
δείκτε  αναφορά , ούτω  ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή 
πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσει  των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπ ίου και ενεργειακά αποδοτικέ  
τεχνικέ , λαμβάνοντα  υπόψη τι  αποδοτικότερε  τεχνικέ , 
υποκατάστατα, εναλλακτικέ  διαδικασίε  παραγωγή , υψηλή  
απόδοση  συμπαραγωγή ενεργεία , αποδοτική ανάκτηση ενεργεία  
από απαέρια, χρήση βιομάζα  και δέσμευση και αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα, όπου διατίθενται τέτοιου είδου  
εγκαταστάσει , καθώ  και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των 
εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε παραγωγό 
ηλεκτρική  ενέργεια , εκτό  από τι  περιπτώσει  που εμπ ίπτουν στο 
άρθρο 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια. 

(3) Για κάθε κλάδο και επ ιμέρου  κλάδο, ο δείκτη  αναφορά  
καθορίζεται κατά κανόνα για τα προϊόντα και όχι για την ισχύ, ούτω  
ώστε να μεγιστοποιούνται οι μειώσει  των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπ ίου και η εξοικονόμηση ενεργειακή  απόδοση  στο σύνολο, 
τη  παραγωγική  διαδικασία  του εμπλεκομένου κλάδου ή επ ιμέρου  
κλάδου. 

(4) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον εκ των προτέρων 
καθορισμό των δεικτών αναφορά  σε μεμονωμένου  τομεί  και 
υποτομεί , η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσει  με του  
ενδιαφερόμενου  φορεί , συμπεριλαμβανομένων των 
ενδιαφερομένων τομέων και υποτομέων. 

(5) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον καθορισμό των εκ 
των προτέρων δεικτών αναφορά  σε μεμονωμένου  κλάδου  ή 
επ ιμέρου  κλάδου , ω  σημείο αφετηρία  λαμβάνεται η μέση επ ίδοση 
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των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε έναν κλάδο ή επ ιμέρου  
κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2007-2008. Η 
Επ ιτροπή διαβουλεύεται με του  συναφεί  φορεί , 
συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων κλάδων και επ ιμέρου  
κλάδων. 

(6) Με την επ ιφύλαξη των εδαφίων (7) και (11), του παρόντο  
άρθρου και με την επ ιφύλαξη του άρθρου 24, δεν παρέχεται δωρεάν 
κατανομή σε παραγωγού  ηλεκτρικού ρεύματο , σε εγκαταστάσει  
δέσμευση , σε αγωγού  μεταφορά  ή σε εγκαταστάσει  αποθήκευση  
διοξειδίου του άνθρακα. 

(7) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώ  

2006. KC*i στη συμπαραγωγή υψηλή  απόδοση , όπω  ορίζεται στον περί 
τη  Προώθηση  τη  Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού και Θερμότητα  
Νόμο για την οικονομικώ  δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την 
παραγωγή θέρμανση  ή ψύξη . Κάθε έτο  μετά το 2013, η συνολική 
κατανομή σε τέτοιε  εγκαταστάσει  παραγωγή  θερμότητα  
προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο 
άρθρο 19. 

(8) Η μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων που συνιστά τη βάση 
υπολογισμού των κατανομών σε εγκαταστάσει  οι οποίε  δεν 
καλύπτονται από το εδάφιο (6) και δεν είναι νεοεισερχόμενε , δεν 
υπερβαίνει-

(α) τη συνολική ετήσια κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων 
κάθε χρόνο δικαιωμάτων, όπω  καθορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 19, πολλαπλασιαζόμενο επί το μερίδιο των 
εκπομπών από εγκαταστάσει  που δεν καλύπτονται από 
το εδάφιο (6) στο μέσο σύνολο ελεγμένων εκπομπών κατά 
την περίοδο 2005 έω  2007 από εγκαταστάσει  που 
καλύπτονταν από το σύστημα κατά την περίοδο 2008 έω  
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2012, και 

• (β) το σύνολο των μέσων ετησίων ελεγμένων εκπομπών των 
εγκαταστάσεων κατά την περίοδο 2005 έω  2007 που 
περιλαμβάνονται στο σχετικό πρόγραμμα τη  Ευρωπαϊκή  
Ένωση  μόνο από το 2013 και εφεξή  και δεν 
καλύπτονται από το εδάφιο (6), προσαρμοσμένων με τον 
γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19. 

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση τη  
Αρμόδια  Αρχή , δύναται επ ίση  να θεσπ ίσει οικονομικά μέτρα υπέρ 
των κλάδων ή επ ιμέρου  κλάδων που αναμένεται να εκτεθούν σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροή  άνθρακα, για το κόστο  που σχετίζεται με 
τι  εκπομπέ  αερίων του θερμοκηπ ίου που μετακυλίεται στι  τιμέ  τη  
ηλεκτρική  ενέργεια , προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστο  αυτό 
και, εφόσον τα οικονομικά αυτά μέτρα συνάδουν προ  του  κανόνε  
περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται και πρόκειται να 
θεσπ ιστούν στον κλάδο αυτό.. 

(10) Τα μέτρα αυτά βασίζονται στου  εκ των προτέρων δείκτε  
αναφορά  των έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά 
μονάδα παραγωγή . Οι εν λόγω δείκτε  αναφορά  υπολογίζονται για 
ένα συγκεκριμένο κλάδο και επ ιμέρου  κλάδο ω  το αποτέλεσμα τη  
κατανάλωση  ηλεκτρϊκή  ενεργεία  ανά μονάδα παραγωγή  που 
αντιστοιχεί στην πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του σχετικού ευρωπαϊκού 
μείγματο  παραγωγή  ηλεκτρική  ενεργεία . 

(11) Ποσοστό 5% τη  κοινοτική  ποσότητα  δικαιωμάτων που 
καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 κατά την περίοδο 2013 
έω  2020 διατηρείται ω  απόθεμα για νεοεισερχόμενου , ω  η 
μέγιστη ποσότητα που μπορεί να κατανεμηθεί στου  
νεοεισερχόμενου  σύμφωνα με τι  διατάξει  του εδαφίου (1) του 
παρόντο  άρθρου. Τα δικαιώματα στο απόθεμα εμβέλεια  τη  
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Ευρωπαϊκή  Ένωση  που δεν χορηγούνται στου  νεοεισερχόμενου  
ούτε χρησιμοποιούνται είτε σύμφωνα με το εδάφιο (12), του παρόντο  
άρθρου κατά την περίοδο 2013 έω  2020 είτε σύμφωνα με το Άρθρο 
10α, παράγραφο  9 και παράγραφο  10, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ, 
εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη 
το επ ίπεδο ωφέλεια  που αποκόμισαν εγκαταστάσει  των κρατών 
μελών από το απόθεμα αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 
21 του παρόντο  Νόμου και αναφορικά με τι  διαδικασίε  και τη 
χρονική συγκυρία, το Άρθρο 10, παράγραφο  4, τη  Οδηγία  
2003/87/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1031/2010. Οι κατανομέ  
προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται 
στο άρθρο 19. Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή 
ηλεκτρική  ενεργεία  από νεοεισερχόμενου . 

(12) Ποσό δικαιωμάτων έω  τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) 
από το απόθεμα για του  νεοεισερχόμενου  διατίθεται μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να συμβάλει στην τόνωση τη  
κατασκευή  και λειτουργία  μέχρι και δώδεκα (12) εμπορικών έργων 
επ ίδειξη  που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση 
και γεωλογική αποθήκευση (CCS) διοξειδίου του άνθρακα, καθώ  και 
σε έργα επ ίδειξη  για τι  καινοτόμε  τεχνολογίε  ανανεώσιμη  
ενέργεια , στην επ ικράτεια τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

(13) Τα δικαιώματα διατίθενται για τη στήριξη έργων επ ίδειξη  που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπημένε  
τοποθεσίε , ενό  ευρέο  φάσματο  δέσμευση  και αποθήκευση  
διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόμων τεχνολογιών ανανέωση  τη  
ενέργεια  που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμε . Η επ ιβράβευση 
του  εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα. 

(14) Τα έργα επ ιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια 
που περιλαμβάνουν απαιτήσει  για διάδοση τη  γνώση . Σε 
περίπ τωση που τα συγκεκριμένα κριτήρια θεσπ ιστούν σύμφωνα με τα 



1073 

αναμενόμενα στο Άρθρο 10α, παράγραφο  8, πρώτο εδάφιο, τη  
Οδηγία  2003/87/ΕΚ, εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά. 

(15) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 10β, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ, η 
ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των 
εδαφίων (7) έω  και (11) του παρόντο  άρθρου για το 2013 
αντιστοιχεί σε 80% τη  ποσότητα  που καθορίζεται σύμφωνα με τα 
μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Στη συνέχεια, η δωρεάν 
κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίω  έω  ότου φτάσει στο 30% το 
2020 με στόχο να καταστεί μηδενική το 2027. 

(16) Με την επ ιφύλαξη του άρθρου 10β τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ, 
από το 2013 και κάθε επόμενο έτο  μέχρι το 2020, για εγκαταστάσει  
σε κλάδου  και επιμέρου  κλάδου  που εκτίθενται σε σημαντικό 
κίνδυνο διαρροή  άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν κατανομή, 
σύμφωνα με το εδάφιο (1), δικαιωμάτων σε ποσοστό 100% τη  
ποσότητα  που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που 
αναφέρονται στο εδάφιο (1). 

(17) Ένα  κλάδο  και επ ιμέρου  κλάδο  θεωρείται ότι εκτίθεται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροή  άνθρακα-

(α) στο βαθμό που το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου 
πρόσθετου .κόστου  λόγω τη  .ε.φαρμογή _.των διατάξεων 
τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ οδηγεί σε σημαντική αύξηση του 
κόστου  παραγωγή , που υπολογίζεται ω  ποσοστό τη  
ακαθάριστη  προστιθέμενη  αξία , τουλάχιστον κατά 5%, 
και 

(β) εφόσον η ένταση των συναλλαγών με τρίτε  χώρε , που 
ορίζεται ω  η σχέση μεταξύ τη  συνολική  αξία  των 
εξαγωγών συν την αξία των εισαγωγών από τρίτε  χώρε , 
και το συνολικό μέγεθο  τη  αγορά  για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ετήσιο  κύκλο  εργασιών + σύνολο εισαγωγών 
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από τρίτε  χώρε ), υπερβαίνει το 10%. 

(18) Επιπρόσθετα των προνοιών του εδαφίου (17), ένα  κλάδο  και 
επ ιμέρου  κλάδο  θεωρείται επ ίση  ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο 
διαρροή  άνθρακα, εάν-

(α) το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου ττρόσθετου 
κόστου  λόγω τη  εφαρμογή  τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ 
οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστου  
παραγωγή , που υπολογίζεται ω  ποσοστό τη  
ακαθάριστη  προστιθέμενη  αξία , τουλάχιστον κατά 
30%- ή 

(β) η ένταση των συναλλαγών με τρίτε  χώρε , που ορίζεται 
ω  η σχέση μεταξύ τη  συνολική  αξία  των εξαγωγών 
προ  τρίτε  χώρε  συν την αξία των εισαγωγών από 
τρίτε  χώρε , και το συνολικό μέγεθο  τη  αγορά  για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιο  κύκλο  εργασιών + σύνολο 
εισαγωγών από τρίτε  χώρε ), υπερβαίνει το 30%. 

(19) Δε χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε 
τη λειτουργία τη , εκτό  αν ο φορέα  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  
αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα' 
επαναλειτουργήσει εντό  καθορισμένου και εύλογου χρονικού 
διαστήματο . Εγκαταστάσει  για τι  οποίε  έχει λήξει ή έχει ανασταλεί 
η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπ ίου, καθώ  και εγκαταστάσει  
των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώ  αδύνατη, 
θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία του . 

Μητρώο. 

Επιλογή τη  
μεταβατική  
δωρεάν 

23. Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο προ  επακριβή καταγραφή κάθε 
εκχώρηση , κατοχή , μεταβίβαση  και ακύρωση  δικαιωμάτων. 

24.-(1) Κατά παρέκκλιση από τι  διατάξει  των εδαφίων (1) έω  και 
(8) του άρθρου 22, η Αρμόδια Αρχή δύναται να προβεί σε μεταβατική 
δωρεάν κατανομή • δικαιωμάτων σε εγκαταστάσει  παραγωγή  
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κατανομή  για 
εκσυγχρονισμό 
τη  παραγωγή  
ηλεκτρική  
ενεργεία . 

ηλεκτρισμού που λειτουργούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 ή σε 
εγκαταστάσει  παραγωγή  ηλεκτρισμού για τι  οποίε  τα επενδυτικά 
έργα είχαν αρχίσει έω  την ω  άνω ημερομηνία, εφόσον πληρούται 
μία από τι  κάτωθι προϋποθέσει : 

(α) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρική  ενέργεια  δεν ήταν το 2007 
άμεσα ή έμμεσα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο που 
λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό 
Μεταφορά  Ηλεκτρική  Ενεργεία  (UCTE)· 

(β) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρική  ενέργεια  ήταν συνδεδεμένο 
το 2007, άμεσα ή έμμεσα, μόνο με το δίκτυο που 
εκμεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό 
τη  Μεταφορά  Ηλεκτρική  Ενεργεία  (UCTE), μέσω 
μοναδική  γραμμή  χωρητικότητα  μικρότερη  των 
τετρακοσίων (400) MW1 ή 

(γ) το 2006, περισσότερο από το 30% τη  ηλεκτρική  
ενεργεία  παραγόταν από ενιαίο ορυκτό καύσιμο και 
εφόσον το 2006 το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν σε τιμέ  αγορά  δεν υπερέβαινε το 50% του μέσου 
κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντο  τη  
Ευρωπαϊκή  Ένωση  σε τιμέ  αγορά . 

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επ ιθυμεί να προβεί σε 
μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσει  παραγωγή  
ηλεκτρισμού, δυνάμει του παρόντο  εδαφίου, υποβάλλει στην 
Επ ιτροπή εθνικό σχέδιο που προβλέπει επενδύσει  για μετασκευή και 
αναβάθμιση των υποδομών και των καθαρών τεχνολογιών. Το εθνικό 
σχέδιο θα προβλέπει και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
μείγματο  τη  Δημοκρατία , καθώ  και των πηγών εφοδιασμού σε 
ποσότητα ισοδύναμη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με την αγοραία 
αξία τη  δωρεάν κατανομή  όσον αφορά τι  σχεδιαζόμενε  
επενδύσει , ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την ανάγκη κατά το 
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δυνατόν συγκράτηση  των άμεσα συνδεδεμένων αυξήσεων των 
τιμών. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επ ιτροπή έκθεση 
σχετικά με τι  επενδύσει  ττου πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά την 
αναβάθμιση τη  υποδομή  και τι  καθαρέ  τεχνολογίε . Προ  το 
σκοπό αυτό, μπορούν να προσμετρηθούν οι επενδύσει  π ου έγιναν 
από την 25η Ιουνίου 2009. 

(3) Οι μεταβατικέ  δωρεάν κατανομέ  αφαιρούνται από την 
ποσότητα δικαιωμάτων που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική 
περίπ τωση η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 
21. Το 2013, οι συνολικέ  μεταβατικέ  δωρεάν κατανομέ  δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν το 70% των μέσων ετήσιων επαληθευμένων 
εκπομπών κατά την περίοδο 2005 έω  2007 από τέτοιου  
παραγωγού  ενεργεία  για την ποσότητα που αντιστοιχεί στη μεικτή 
τελική εθνική κατανάλωση, σύμφωνα με τι  ελεγμένε  εκπομπέ  τη  
περιόδου 2005 έω  2007 τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  και, εν 
συνεχεία, μειώνονται βαθμιαία καταλήγοντα  σε μηδενική δωρεάν 
κατανομή το 2020. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι τα δικαιώματα που 
κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο από το φορέα εκμετάλλευση  τη  οικεία  
εγκατάσταση  για επ ιστροφή δικαιωμάτων, σύμφωνα με τι  διατάξει  
του άρθρου 28, όσον αφορά τι  εκπομπέ  τη  ίδια  εγκατάσταση  
κατά τη διάρκεια του έτου  για το οποίο εκχωρούνται τα δικαιώματα. 

(5) Τα δικαιώματα που κατανέμονται σε φορεί  εκμετάλλευση  
εγκατάσταση  βασίζονται σε κατανομή με βάση τα ελεγμένα δεδομένα 
εκπομπών τη  περιόδου 2005 έω  2007 ή σε εκ των προτέρων 
καθορισθέντα δείκτη αναφορά  απόδοση , με βάση το σταθμισμένο 
μέσο όρο των επ ιπέδων εκπομπών των πλέον αποδοτικών από 
απόψεω  εκπομπών αερίων του θερμοκηπ ίου εγκαταστάσεων 
παραγωγή  ηλεκτρική  ενέργεια  που καλύπτονται από το σύστημα 
για τι  εγκαταστάσει  που χρησιμοποιούν διαφορετικά καύσιμα. Οι 
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σταθμίσει  δύνανται να αντικατοπτρίζουν τα μερίδια των διαφόρων 
καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρική  ενέργεια  στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. 

(6} Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από του  επωφελούμενου  φορεί  
εκμετάλλευση  παραγωγή  ηλεκτρική  ενεργεία  και του  φορεί  
εκμετάλλευση  δικτύου να υποβάλλουν κάθε δώδεκα (12) μήνε  
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επενδύσεων που αναφέρονται 
στο εθνικό του  σχέδιο. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προ  τούτο 
έκθεση στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί τι  εκθέσει  αυτέ . 

(7) Η Αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση που προτίθεται να κατανείμει 
δικαιώματα με βάση το παρόν άρθρο, υποβάλλει, μέχρι την 30ή 

Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση στην Επ ιτροπή, στην οποία περιλαμβάνει 
την προτεινόμενη μεθοδολογία κατανομή  και τι  επ ιμέρου  
εκχωρήσει . Η αίτηση περιλαμβάνει-

(α) στοιχεία που δεικνύουν ότι η Δημοκρατία πληροί 
τουλάχιστον μία από τι  προϋποθέσει  του εδαφίου (1)' 

(β) κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την 
εφαρμογή και το ποσό των δικαιωμάτων που πρόκειται να 
κατανεμηθούν σε κάθε εγκατάσταση, σύμφωνα με το 
εδάφιο (5)· 

(γ) το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στο εδάφιο (1)· 

(δ) διατάξει  σχετικά με την παρακολούθηση και επ ιβολή 
όσον αφορά τι  προβλεπόμενε  επενδύσει , σύμφωνα με 
το εθνικό σχέδιο1 

(ε) πληροφορίε  που δεικνύουν ότι οι εκχωρήσει  δεν 
προκαλούν αναίτια στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

Εθνικά μέτρα 25.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επ ιτροπή, 
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εφαρμογή . έω  την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τι  εγκαταστάσει  που 
καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επ ικράτεια τη  Κυπριακή  
Δημοκρατία  και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε 
εγκατάσταση στην επ ικράτεια αυτή , η οποία έχει υπολογιστεί 
σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 
24-

(2) Για την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έω  την 28η Φεβρουαρίου 
κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων 
που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτο , υπολογισμένε  
σύμφωνα με τα άρθρα 21,22 και 24 • 

Παράρτημα VIII. 

(3) Για την περίοδο 2008 έω  2012, έω  την 28η Φεβρουαρίου κάθε 
χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων 
που πρόκειται να κατανεμηθούν στι  σταθερέ  εγκαταστάσει  
σύμφωνα με το Σχέδιο για την περίοδο 2008 έω  2012 το οποίο 
παρατίθεται στο Παράρτημα VIII, ω  αυτό εκάστοτε τροποποιείται 
από την Επ ιτροπή. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν 
δικαιώματα σε εγκαταστάσει  των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο 
που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επ ιτροπή. 

ΜΕΡΟΣ IV - ΔΙΑΤΑΞΕΙ! ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Χρήση CER και 
ERU τταυ 
απορρέουν από 
δραστηριότητε  
έργων. 

26.-(1) Στο βαθμό που τα επ ιτρεπόμενα από την Κυπριακή 
Δημοκρατία επ ίπεδα χρήση  μορίων CER/ERU εκ μέρου  των 
φορέων εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευση  
αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έω  2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή 
έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήση  των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι 
φορεί  εκμετάλλευση  δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, 
την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό του  με ισχύ 
από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU ττου 
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έχουν εκχωρηθεί για τι  μειώσει  εκπομπών έω  το 2012 από τύπου  
έργων τα οποία ήταν επ ιλέξιμα γιο χρήση στο σύστημα κατά την 
περίοδο 2008 έω  2012. 

(2) Έω  την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί 
τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματο . 

(3)(α) Στο βαθμό που τα επ ίπεδα τη  χρήση  μορίων CER/ERU, τα 
οποία επ ιτρέπονται σε φορεί  εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων ή 
φορεί  εκμετάλλευση  αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία 
για την περίοδο 2008 έω  2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει 
χορηγηθεί δικαίωμα χρήση  των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η 
Αρμόδια Αρχή επ ιτρέπει στου  φορεί  εκμετάλλευση  να 
ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για 
μειώσει  εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από 
το 2013 και μετά. 

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλου  
του  τύπου  έργων που είναι επ ιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά 
την περίοδο 2008 έω  2012. 

(4)(α) Στο βαθμό που τα επ ίπεδα τη  χρήση  μορίων CER/ERU, τα 
οποία επ ιτρέπονται σε φορεί  εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων ή 
φορεί  εκμετάλλευση  αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία 
για την περίοδο 2008 έω  2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει 
χορηγηθεί δικαίωμα χρήση  των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η 
Αρμόδια Αρχή επ ιτρέπει στου  φορεί  εκμετάλλευση  να 
ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσει  
εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που 
ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένε  χώρε . 

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλου  του  τύπου  
έργων που είναι επ ιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 
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2008 έω  2012, μέχρι οι χώρε  αυτέ  να επ ικυρώσουν σύμβαση με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα 
δύο λαμβάνει χώραν πρώτο. 

(5)(α) Στο βαθμό που τα επ ίπεδα τη  χρήση  μορίων GER/ERU, τσ 
οποία επ ιτρέπονται σε φορεί  εκμετάλλευση  εγκαταστάσεων ή 
φορεί  εκμετάλλευση  αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία 
για την περίοδο 2008 έω  2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει 
χορηγηθεί δικαίωμα χρήση  των μορίων βάσει του εδαφίου (8) 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύστημα π ιστωτικά μόρια που 
απορρέουν από έργα ή άλλε  δραστηριότητε  μείωση  εκπομπών με 
βάση συμφωνίε  που έχουν συναφθεί με τρίτε  χώρε , καθορίζοντα  
τα επ ίπεδα χρήση . 

(β) Σύμφωνα με τι  συμφωνίε  αυτέ , οι φορεί  εκμετάλλευση  
μπορούν να χρησιμοποιούν π ιστωτικά μόρια που απορρέουν από 
δραστηριότητε  έργων σε αυτέ  τι  τρίτε  χώρε , ώστε να πληρούν τι  
υποχρεώσει  του  που απορρέουν από το σύστημα. 

(6) Οι συμφωνίε  που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη 
χρήση π ιστωτικών μορίων στο σύστημα από τύπου  έργων που είναι 
επ ιλέξιμοι για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έω  2012, 
συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμε  πηγέ  ενέργεια  
ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογία  
και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται 
επ ίση  να προβλέπει τη χρήση π ιστωτικών μορίων που απορρέουν 
από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το 
επ ίπεδο τη  δωρεάν κατανομή  δυνάμει των μέτρων που 
αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επ ίπεδα που απαιτεί η 
νομοθεσία τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση . 

(7) Μετά τη σύναψη μία  διεθνού  συμφωνία  για τι  κλιματικέ  
αλλαγέ , από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο σύστημα θα είναι μόνο 
μόρια από έργα σε τρίτε  χώρε  οι οποίε  έχουν επ ικυρώσει την εν 
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Λόγω συμφωνία. 

{8)(α) Η Επιτροπή δύναται να επ ιτρέπει σε όλου  του  υφιστάμενου  
φορεί  εκμετάλλευση  να χρησιμοποιούν π ιστωτικά μόρια κατά την 
περίοδο 2008 έω  2020 είτε μέχρι την ποσότητα π ου του  
επ ιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έω  2012, είτε σε ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν επ ιτρέπεται να 
είναι κατώτερο του 11% τη  κατανομή  του  για την περίοδο 2008 
έω  2012, και σε οποιαδήποτε περίπ τωση, το υψηλότερο από τα δύο-

(β) Οι φορεί  εκμετάλλευση  δύνανται να χρησιμοποιούν 
π ιστωτικά μόρια άνω του 11% που προβλέπεται στην παράγραφο (α) 
του παρόντο  εδαφίου, μέχρι την ποσότητα με την οποία η 
συνδυασμένη δωρεάν κατανομή του  για την περίοδο 2008 έω  2012 
και τα συνολικά δικαιώματα π ιστωτικών μορίων ισούνται με ένα 
ορισμένο ποσοστό των ελεγμένων εκπομπών του  κατά την περίοδο 
2005 έω  2007· 

(γ) Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
νεοεισερχόμενων τη  περιόδου 2008 έω  2012, που δεν έλαβαν ούτε 
δωρεάν κατανομή, ούτε δικαίωμα χρήση  π ιστωτικών μορίων CER/ 
ERU κατά την περίοδο 2008 έω  2012, και οι νέοι κλάδοι θα έχουν 
δυνατότητα να χρησιμοποιούν π ιστωτικά μόρια μέχρι την ποσότητα 
που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί 
κάτω του 4,5%, των ελεγμένων εκπομπών του  κατά την περίοδο 
2013 έω  2020. Οι φορεί  αερομεταφορών δύνανται να 
χρησιμοποιούν π ιστωτικά μόρια μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5% των 
ελεγμένων εκπομπών του  για το διάστημα 2013 έω  2020. 

(δ) Τα ακριβή ποσοστά που εφαρμόζονται όσον αφορά τι  
παραγράφου  (α), (β) και (γ) του παρόντο  εδαφίου είναι αυτά που 
θεσπ ίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 11°, τη  Οδηγία  
2003/78/ΕΚ. Τουλάχιστον το ένα τρίτο τη  συνολική  ποσότητα  που 



1082 

πρόκειται να κατανεμηθεί στου  υφιστάμενου  φορεί  εκμετάλλευση , 
πέραν του πρώτου ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 
θα κατανεμηθεί στου  φορεί  εκμετάλλευση  που παρουσίασαν το 
χαμηλότερο επίπεδο συνδυασμένου μέσου όρου ελεύθερη  
κατανομή  και χρήση  π ιστωτικών μορίων έργου κατά την περίοδο 
2008 έω  2012. 

(ε) Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι η συνολική χρήση των 
επ ιτρεπόμενων π ιστωτικών μορίων δεν υπερβαίνει το 50% των 
μειώσεων σε επ ίπεδο Ευρωπαϊκή  Ένωση  κάτω από τα επ ίπεδα του 
2005 των υφιστάμενων κλάδων στο πλαίσιο του συστήματο , κατά 
την περίοδο 2008 έω  2020 και κατά 50% των μειώσεων σε επ ίπεδο 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  κάτω από τα επ ίπεδα του 2005 των νέων 
κλάδων και τη  αεροπορία , κατά την περίοδο από την ημέρα 
υπαγωγή  του  στο σύστημα έω  το 2020. 

Δραστηριότητε  27.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου 
έργων. ν α 5ιασφαλίζει ότι οι γραμμέ  βάση  για τι  δραστηριότητε  έργων, 

όπω  ορίζονται με μεταγενέστερε  αποφάσει  που λαμβάνονται βάσει 
τη  Σύμβαση  ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίε  δραστηριότητε  έργων 
αναλαμβάνονται σε χώρε  που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη 
Προσχώρηση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτω  σύμφωνε -
με το κεκτημένο τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση , συμπεριλαμβανομένων 
των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη 
Προσχώρηση . 

(2) Η Αρμόδια Αρχή επ ιτρέπει μόνο δραστηριότητε  έργων οι φορεί  
εκμετάλλευση  των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει 
προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα έργα αυτά, είτε σε χώρα ή υπο~ 
ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το 
σύστημα σύμφωνα με το Άρθρο 25, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ. 

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια 
(4) και (5), η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί 
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δραστηριότητε  έργων, φροντίζει να μην εκχωρούνται ERU ή CER για 
μειώσει  ή περιορισμού  των εκπομπών αερίων θερμοκηπ ίου από 
δραστηριότητε  που εμπ ίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  
Νόμου. 

(4) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010, για τι  δραστηριότητε  έργων JI 
κα* CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τι  εκπομπέ  μία  
εγκατάσταση  που εμπ ίπτει στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  
Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνο 
εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα 
εκμετάλλευση  τη  συγκεκριμένη  εγκατάσταση . 

(5) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τι  δραστηριότητε  έργων JI 
και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τι  εκπομπέ  
εγκαταστάσεων που εμπ ίπτουν στο πεδίο εφαρμογή  του παρόντο  
Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνον 
εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το μητρώο του κράτου  
μέλου  προέλευση  των ERU ή CER. 

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επ ιτρέπει σε ιδιωτικού  ή 
δημόσιου  φορεί  να συμμετέχουν σε δραστηριότητε  έργων, διατηρεί 
την ευθύνη τη  εκπλήρωση  των υποχρεώσεων τη  δυνάμει τη  
Σύμβαση  και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η 
συμμετοχή είναι συμβατή με τι  σχετικέ  κατευθυντήριε  γραμμέ , 
του  όρου  και τι  διαδικασίε  που εγκρίθηκαν με βάση την Σύμβαση 
και το Πρωτόκολλο. 

(7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με 
δυνατότητα παραγωγή  άνω των είκοσι (20) MW, η Αρμόδια Αρχή, 
όταν εγκρίνει ανάλογε  δραστηριότητε  έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά 
την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά 
σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριε  γραμμέ , 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του 
Νοεμβρίου 2000 τη  Παγκόσμια  Επ ιτροπή  για τα Φράγματα 
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Μεταβίβαση, 
επ ιστροφή και 
ακύρωση 
δικαιωμάτων. 

«Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεω  αποφάσεων». 

(8) Οι διατάξει  των εδαφίων (4) και (5), ιδίω  όσον αφορά την 
αποφυγή διπλή  μέτρηση , είναι αυτέ  που θεσπ ίζονται από την 
Επ ιτροπή δυνάμει του Αρθρου 11 β, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ και οι 
οποίε  πρέπει να υιοθετούνται από την Αρμόδια Αρχή. 

28.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται 
δικαιώματα μεταξύ -

(α) προσώπων εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση -

Παράρτημα II. 

(β) προσώπων εντό  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και 
προσώπων σε τρίτε  χώρε , όπου τέτοια δικαιώματα 
αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του Αρθρου 25, τη  
Οδηγία  2003/87/ΕΚ χωρί  άλλου  περιορισμού , εκτό  
από εκείνου  που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή 
θεσπ ίζονται βάσει αυτού. 

(2) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα δικαιώματα που-εκχωρούνται 
από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτου  μέλου  να αναγνωρίζονται για 
του  σκοπού  τήρηση  των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή τήρηση  των υποχρεώσεων 
φορέα εκμετάλλευση  βάσει του εδαφίου (5). 

(3) Η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι εντεταλμένο κράτο  μέλο , μεριμνά ώστε, το αργότερο έω  την 
30^ Απριλίου κάθε έτου , κάθε φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών 
παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στι  συνολικέ  
εκπομπέ  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτου , 
όπω  έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, από αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που περιλαμβάνονται στι  κατηγορίε  
δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II, τι  οποίε  άσκησε ο 
συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών. Η Αρμόδια Αρχή 
μεριμνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των δικαιωμάτων που 
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παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο. 

(4) Η Αρμοδία Αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο έω  την 30ή 

Απριλίου κάθε έτου , ο φορέα  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  
παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτό  των δικαιωμάτων που έχουν 
εκχωρηθεί δυνάμει του Μέρου  111, που αντιστοιχεί στι  συνολικέ  
εκπομπέ  από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου ημερολογιακού έτου , όπω  έχουν π ιστοποιηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να 
ακυρώνονται. 

Επίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E.L. 140, 
5.6.2009, 
σ.114. 

(5) Υποχρέωση παραχώρηση  δικαιωμάτων δεν υφίσταται για 
εκπομπέ  που έχουν π ιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν 
για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη 
άδεια, σύμφωνα με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  με τον 
τίτλο «Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, τη  23η  Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπω  αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 

(6) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα 
να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση του κατόχου 
του . 

Μεταβατικέ  
διατάξει . 

29.-(1) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 ισχύουν για εκπομπέ  τη  περιόδου 
2008 μέχρι και 2020. 

(2) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1Π Ιανουαρίου 2013 και 
μετά ισχύουν για εκπομπέ  οκταετών περιόδων, αρχή  γενομένη  
από την 1η Ιανουαρίου 2013. 

(3) Τέσσερι  (4) μήνε  μετά την έναρξη εκάστη  περιόδου που 
αναφέρεται στο εδάφιο (2), τα δικαιώματα που δεν ισχύουν πλέον και 
δεν έχουν επ ιστραφεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28, 
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ακυρώνονται από την Αρμόδια Αρχή. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δικαιώματα σε πρόσωπα για την 
τρέχουσα περίοδο προ  αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων του  
ακυρωθέντων σύμφωνα με το εδάφιο (3). 

Στι  εν λόγω απαιτήσει  δύναται να περιλαμβάνεται η υποβολή 
εκθέσεων περί εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρική  ενέργεια  
π ου καλύπτεται από το σύστημα και συνδέεται με την παραγωγή 
τέτοιων αγαθών. 

Παρακολούθηση. 30. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέα  εκμετάλλευση  
μία  εγκατάσταση  ή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι εντεταλμένο κράτο , κάθε φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκάφου , 
παρακολουθεί και υποβάλλει προ  αυτήν έκθεση περί των εκπομπών 
τη  εν λόγω εγκατάσταση  ή, από την τ"5 Ιανουαρίου 2010, των 
αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε 
ημερολογιακού έτου , μετά το τέλο  του εκάστοτε έτου , σύμφωνα με 
Κανονισμό που τυχόν εκδίδεται από την Επ ιτροπή δυνάμει του 
Αρθρου 14, παράγραφο  1, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ. 

Εξακρίβωση καί 31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσει  που υποβάλλουν 
διαπίστευση. 0 | φ0ρε[  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  και στην περίπτωση που ή 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτο , οι φορεί  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 30, έχουν ελεχθεί 

Παράρτημα V. και συνάδουν σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα 
V και στι  λεπτομερεί  διατάξει  που τυχόν θεσπ ίζονται από την 
Επ ιτροπή σύμφωνα με το Αρθρο 15, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ. 

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσει  που υποβάλλουν οι 
φορεί  εκμετάλλευση  εγκατάσταση  και στην περίπτωση που η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτο  ή φορεί  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών, η έκθεση των οποίων δεν έχει κριθεί ω  
ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματο  V και των 

Παράρτημα V, 
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λεπτομερών διατάξεων που τυχόν θεσπ ίζονται από την Επ ιτροπή, 
σύμφωνα με το Άρθρο 15 τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ έω  την 31Π 

Μαρτίου κάθε έτου , όσον αφορά τι  εκπομπέ  κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτου , δε θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω 
μεταβιβάσει  δικαιωμάτων μέχρι  ότου η έκθεση του κριθεί 
ικανοποιητική. 

(3) Η εξακρίβωση των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30, 
διενεργείται από άτομο το οποίο κατέχει έγκριση ελεγκτή από την 
Αρμόδια Αρχή. 

Προϋποθέσει  (4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή και 
έγκριση  ελεγκτή. σ υ ν ο δ εύ ετα ι με τα ακόλουθα έγγραφα: 

(α) αντίγραφο π ιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο 
διαπ ιστευμένο σώμα σε χώρα τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση " 

(β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητα  προσώπου που θα 
αναλάβει την εργασία του ελεγκτή-

(γ) αντίγραφο π ιστοποίηση  (βεβαίωση ) από εταιρεία 
διαπ ίστευση  ότι ο συγκεκριμένο  ελεγκτή  που θα 
αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα ' 

(δ) αντίγραφο π ιστοποιητικού εγγραφή  τη  εταιρεία  

διαπ ίστευση . 

(5) Η έγκριση ελεγκτή χορηγείται από τον Αρχιεττιθεωρητή, υπό την 
προϋπόθεση τη  τήρηση  των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του 
εδαφίου (4). 

(6) Τα εδάφια (3) έω  και (5) παύουν να ισχύουν κατά την 
ημερομηνία έναρξη  τη  ισχύο  του Κανονισμού τη  Επ ιτροπή  που 
αναφέρεται στο Άρθρο 15, τη  Οδηγία  2003/87/ΕΚ και ρυθμίζει την 
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διαπ ίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών. 

Αποκάλυψη 32.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλε  οι αποφάσει  και οι 
πληροφοριών και εκ9£σε,  π ο υ αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανομή 

δικαιωμάτων, στην εποπτεία, στην υποβολή εκθέσεων και στην 

επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται αμέσω  με τρόπο που 

διασφαλίζει την αμερόληπτη πρόσβαση. 

επαγγελματικό 
απόρρητο. 

(2) Πληροφορίε  που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο 
δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτό  αν το 
προβλέπουν οι εφαρμοστέε  νομοθετικέ , κανονιστικέ  ή διοικητικέ  
διατάξει . 

πρόσβαση σε 33. Οι αποφάσει  σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι 
πληροφορίε . πληροφορίε  σχετικά με δραστηριότητε  έργων, στι  οποίε  

συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικού  ή 
δημόσιου  φορεί  να συμμετάσχουν και οι εκθέσει  για τι  εκπομπέ  
που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την 
Αρμόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τι  

119(1) του 2004. διατάξει του περί τη  Πρόσβαση  του Κοινού σε Πληροφορίε  που 
είναι Σχετικέ  με το Περιβάλλον Νόμου. 

Εντεταλμένο 
κράτο  μέλο . 

34.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτο  μέλο -

(α) για φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών που διαθέτει 
έγκυρη άδεια εκμετάλλευση , η οποία έχει χορηγηθεί από 
την Κυπριακή Δημοκρατία' και 

(β) για κάθε άλλο φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών, σε 
περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το 
υψηλότερο κατ' εκτίμησιν επ ίπεδο αποδιδόμενων στην 
αεροπορία εκπομπών από πτήσει  που 

πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευση  αεροσκαφών κατά το έτο  αναφορά . 
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(2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη τη  περιόδου που καθορίζεται 
από το άρθρο 7, ένα  φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών που 
εμπ ίπτει στι  διατάξει  τη  παραγράφου (β), του εδαφίου (1} του 
παρόντο  άρθρου, στην περίπτωση που εντεταλμένο κράτο  είναι η 
Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην Αρμόδια Αρχή 
κανένα κατανεμημένο δικαίωμα εκπομπή  από πτήσει  ττου έχει 
εκτελέσει, ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε 
άλλο εντεταλμένο κράτο  μέλο  για την επόμενη περίοδο. Το νέο 
εντεταλμένο κράτο  μέλο  είναι το κράτο  μέλο  με τι  περισσότερε  
κατ' εκτίμηση παραδιδόμενε  εκπομπέ  αττό πτήσει  ττου έχει 
εκτελέσει ο εν λόγω φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών κατά τα δύο 
(2) πρώτα έτη τη  προηγούμενη  περιόδου. 

(3) Για του  σκοπού  του εδαφίου (1) του παρόντο  άρθρου, «έτο  
αναφορά » σημαίνει, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά 
την 1 η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτο  λειτουργία , σε 
όλε  δε τι  άλλε  περιπτώσει , το ημερολογιακό έτο  που άρχισε την 
1Π Ιανουαρίου 2006. 

Βοήθεια από τον 
Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για 
την-Ασφάλεια τη  
Αεροναυτιλία  
(Eurocontrol). 

35. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το 
άρθρο 7 και από το άρθρο 34, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί τη 
βοήθεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια τη  Αεροναυτιλία  
(Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει προ  
τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με του  εν λόγω οργανισμού . 

Υποβολή 
εκθέσεων από 
την Αρμόδια 
Αρχή-

36, Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επ ιτροπή και στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντο  Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή 
στι  ρυθμίσει  για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του 
μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του 
άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη 
διαπ ίστευση, καθώ  και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τι  
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διατάξει  του παρόντο  Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των 
δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση διαβιβάζεται κάθε χρόνο στην 
Επ ιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναρτάται στο 
διαδίκτυο έω  την 30ή Ιουνίου και αφορά το προηγούμενο έτο . Η 
έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών 
γραμμών που εκπονεί η Επ ιτροπή. 

Υποστήριξη 
δραστηριοτήτων 
ανάπτυξη  
υποδομή . 

37. Σύμφωνα με την Σύμβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε 
μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή του , η 
Επ ιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν 
δραστηριότητε  ανάπτυξη  υποδομή  σε αναπτυσσόμενε  χώρε  και 
σε χώρε  με μεταβατική οικονομία, ώστε να τι  βοηθήσουν να 
επωφελούνται πλήρω  από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να 
ενισχύει τι  στρατηγικέ  του  για αειφόρο ανάπτυξη, καθώ  και να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την 
υλοποίηση έργων J] και CDM. 

Διαδικασίε  για 
μονομερή ένταξη 
πρόσθετων 
δραστηριοτήτων 
και αερίων. 
Παράρτημα II. 

38. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόζει την εμπορία δικαιωμάτων 
εκπομπών, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε δραστηριότητε  και 
σε αέρια θερμοκηπ ίου που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα II, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίω  των 
επ ιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων, 
του ανταγωνισμού, τη  περιβαλλοντική  ακεραιότητα  του 
συστήματο  και τη  αξιοπ ιστία  του συστήματο  τη  σχεδιαζόμενη  
παρακολούθηση  και υποβολή  εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών 
των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπ ίου 
εγκρίνεται από την Επ ιτροπή. 

Άρνηση Αρμόδια  39. Αναφορικά με τα έργα που αναφέρονται στο Άρθρο 24α, τη  
Αρχή  για Οδηγία  2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί 
εκχώρηση _ , , , . δικαιώματα η π ιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που 
δικαιωμάτων ή 
πιστωτικών μειώνουν τι  εκπομπέ  αερίων του θερμοκηπ ίου στην επ ικράτεια τη  
μορίων. Κυπριακή  Δημοκρατία . 
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Εξαίρεση μικρών 
εγκαταστάσεων 
υττό την 
επ ιφύλαξη 
ισοδύναμων 
μέτρων. 

40.-{1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το σύστημα, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευση  εγκατάσταση , 
εγκαταστάσει  που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί 
εκπομπών χαμηλότερων από είκοσι πέντε χιλιάδε  (25.000) τόνου  
ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα και, στι  περιπτώσει  
δραστηριοτήτων καύση , έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη 
από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από 
βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται τη  
κοινοποίηση  που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι οποίε  
υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμε  
μειώσει  των εκπομπών, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τι  
ακόλουθε  προϋποθέσει : 

(α) ενημερώνει την Επ ιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, 
και μέσω διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια 
εγκατάσταση, προσδιορίζοντα  τα ισοδύναμα μέτρα που 
ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα 
επ ιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσει  εκπομπών, 
που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των 
εγκαταστάσεων, όπω  ορίζει το άρθρο 25, και το 
αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην 
Επιτροπή" 

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσει  παρακολούθηση , 
προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια 
εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε 
χιλιάδε  (25.000) τόνου  ισοδύναμου διοξειδίου του 
άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε 
οποιοδήποτε ημερολογιακό έτο - η Αρμόδια Αρχή δύναται 
να επ ιτρέπει απλουστευμένα μέτρα εποπτεία , 
επαλήθευση  και υποβολή  εκθέσεων για τι  
εγκαταστάσει  των οποίων οι μέσε  ετήσιε  ελεγμένε  
εκπομπέ  κατά την περίοδο 2008 έω  2010 δεν 
υπερβαίνουν του  πέντε χιλιάδε  (5.000) τόνου  ετησίω , 
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σύμφωνα με το άρθρο 30' 
(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που 

εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδε  (25.000) 
τόνου  ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων 
των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε 
ημερολογιακό έτο  ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται 
στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επ ιτευχθεί 
ισοδύναμη συμβολή σε μειώσει  εκπομπών, δεν 
εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο 
σύστημα-

(δ) δημοσιεύει τι  πληροφορίε  που αναφέρονται στι  
παραγράφου  (α), (β) και (γ) για δημόσιο σχολιασμό. 

(2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επ ίση  τα νοσοκομεία, εάν αυτά 
αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα. 

(3) Εάν μετά το πέρα  περιόδου τριών (3) μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίηση  για δημόσιο σχολιασμό, η Επ ιτροπή δεν 
προβάλει αντίρρηση εντό  περαιτέρω περιόδου έξι (6) μηνών, τότε ο 
αποκλεισμό  λογίζεται εγκριθεί . 

(4) Μετά την επ ιστροφή των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την 
οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο σύστημα, η εγκατάσταση 
εξαιρείται και η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί στην εγκατάσταση 
περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 22. 

(5) Όταν μία εγκατάσταση επανεντάσσεται στο σύστημα σύμφωνα 
με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα 
δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, αρχή  
γενομένη  από το έτο  επανένταξη . Τα δικαιώματα που εκχωρούνται 
στι  εγκαταστάσει  αυτέ  αφαιρούνται από την ποσότητα που 
πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το 
άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφο  τη  Κυπριακή  
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Δημοκρατία . Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο σύστημα για το 
υπόλοίπο τη  περιόδου εμπορία . 

(6) Στι  εγκαταστάσει  που δεν περιελήφθησαν στο σύστημα κατά 
την περίοδο 2008 έω  2012, δύναται να εφαρμοστούν 
απλουστευμένε  απαιτήσει  όσον αφορά την εποπτεία, την υποβολή 
εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισμό εκπομπών κατά τα 
τρία (3) έτη που προηγούνται τη  κοινοποίηση  που ορίζεται στην 
παράγραφο (α), του εδαφίου (1). 

ΜΕΡΟΣ V - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕ! ΚΑ! ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Συμβουλευτική 41,-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επ ιτροπή στην οποία συμμετέχουν-
Επιτροπή. 

(α) 

(β) 

(Υ) 

(δ) 

(ε) 

(στ) 

(ζ) 

ένα  εκπρόσωπο  του Τμήματο  Περιβάλλοντο  του 
Υπουργείου Γεωργία , Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντο , ω  πρόεδρο -

ένα  εκπρόσωπο  τη  Ρυθμιστική  Αρχή  Ενέργεια  
Κύπρου-

ένα  εκπρόσωπο  του Υπουργείου Εργασία  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

ένα  εκπρόσωπο  του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανία  
και Τουρισμού· 

ένα  εκπρόσωπο  του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Έργων· 

ένα  εκπρόσωπο  του Επ ιστημονικού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Κύπρου- και 

ένα  εκπρόσωπο  τη  Ομοσπονδία  Περιβαλλοντικών και 
Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. 
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(2) Ο κάθε φορέα  που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να 
εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  από 
διαφορετικό εκπρόσωπο, ο οποίο  μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή 
δύο συμβούλου . 

(3) Σε κάθε συνεδρία τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή , η παρουσία 
του προέδρου και τριών μελών αποτελεί απαρτία. 

(4) Οι συνεδρίε  τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  συγκαλούνται από 
τον πρόεδρο τη . Οποιοδήποτε μέλο  τη  Συμβουλευτική  
Επ ιτροπή  δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτη  συνεδρία , αφού 
δηλώσει γραπτώ  του  λόγου  που την επ ιβάλλουν και το θέμα που 
πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον 
πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερι  (14) ημέρε  από την ημερομηνία που 
ζητήθηκε η σύγκληση αυτή . 

(5) Ο πρόεδρο  τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  μεριμνά ώστε για 
κάθε συνεδρία στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά 
συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν 
σ' αυτή εκπρόσωπο  του Επαρχου και εκπρόσωπο - τη  αρχή  
τοπ ική  αυτοδιοίκηση  στην περιοχή τη  οποία  ασκεί τι  εργασίε  
τη  η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τι  
απόψει  του  κατά τη συνεδρία χωρί , όμω , να έχουν δικαίωμα 
ψήφου. 

(6) Η Συμβουλευτική Επ ιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει 
την Αρμόδια Αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμο . 

(7) Ο πρόεδρο  τη  Συμβουλευτική  Επ ιτροπή  μεριμνά για την 
έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίε , ώστε να 
παραληφθούν από τα μέλη τη  επτά (7) τουλάχιστον μέρε  πριν από 
τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειε  σχετικέ  με 
το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί. 

Γνώμη κοινού. 42. Κατά την άσκηση των εξουσιών τη , η Αρμόδια Αρχή είναι 
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υποχρεωμένη, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδεια  με βάση τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου, να λαμβάνει υπόψη τι  θέσει , 
παρατηρήσει  και εισηγήσει  του κοινού. 

Αρχιεπιθεωρητή   43.-(1) Για σκοπού  αποτελεσματικότερη  εφαρμογή  των διατάξεων 
και Επιθεωρητέ . το υ π αρόντ0   ^όμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργό  εξουσιοδοτεί λειτουργό του 
Υπουργείου Γεωργία , Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντο  να ενεργεί 
ω  Αρχιεπ ιθεωρητή  και λειτουργού  του ίδιου Υπουργείου να 
ενεργούν ω  Επιθεωρητέ . 

(2) Ο Υπουργό , μετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασία  και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανία  
και Τουρισμού, ω  επ ίση  και του Υπουργού Συγκοινωνιών και 
Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί του  λειτουργού  των υπουργείων 
αυτών ω  Επιθεωρητέ  για σκοπού  εφαρμογή  των διατάξεων του 
παρόντο  Νόμου. 

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ω  Επ ιθεωρητέ  με 
βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην 
Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία . 

(4) Χωρί  να επηρεάζονται οι διατάξει  των εδαφίων (1), (2) και (3), 
ο Υπουργό  δύναται με σχετικέ  γν.ωστοποιήσ.ει __που δημοσιεύονται 
στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  Δημοκρατία , να εξουσιοδοτεί γραπτώ  
οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, 
τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιε  
από τι  εξουσίε  και τα καθήκοντα των Επ ιθεωρητών και να 
υπόκεινται σε τέτοιου  όρου , όπω  θα καθορίζεται στην 
εξουσιοδότηση. 

(5) Οι Επιθεωρητέ  και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση 
το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντα του  υπό το συντονισμό του 
Αρχιεπ ιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται 
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σύμφωνα με του  όρου  που διαλαμβάνονται σε αυτήν. 

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), 
δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τι  υπηρεσίε  που παρέχει, η 
οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του 
Υπουργού Οικονομικών. 

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων του , οι Επ ιθεωρητέ  και τα 
πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν-

(α) να επ ιδεικνύουν δελτίο ταυτότητα  που εκδίδει η Αρμόδια 

Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητα του - και 

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που 
καθορίζει ο παρών Νόμο . 

• Καθήκοντα και 44.-(1) Ο Αρχιεπ ιθεωρητή  και οι Επ ιθεωρητέ  πραγματοποιούν 
εξουσίε  τακτικού  και έκτακτου  ελέγχου  των φορέων εκμετάλλευση , που 
Αρχιεπ ιθεω ρητών - , , ιχ εντεταλμένο κράτο  είναι η Κυπριακή Δημοκρατία για να 
και Επ ιθεωρητών. 

διαπ ιστώνεται κατά πόσο οι εργασίε  εκτελούνται σύμφωνα με τι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου. 

(2) Κατά τη διενέργεια των π ιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπ ιθεωρητή -
ή/και κάθε Επ ιθεωρητή  δύναται-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα 
εκμετάλλευση  διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να 
π ιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα 
διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί 
παράβαση οποιασδήποτε διάταξη  του παρόντο  Νόμου 
κανονισμού ή/και διατάγματο  εκδιδομένου δυνάμει αυτού-
ή είσοδο  στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να 
επ ιτευχθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή 
η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο· 
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(β) να διενεργεί δοκιμέ  ή μετρήσει  τι  οποίε  κρίνει 
αναγκαίε  στην εκτέλεση των καθηκόντων του-

(γ) να επ ιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία 
οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή 
εξοπλισμού που βρίσκονται στα υποστατικά ή αεροσκάφη 
και να προβαίνει σε κινηματογραφήσει  ή φωτογραφίσει , 
εφόσον τι  κρίνει αναγκαίε -

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε 
επ ιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που 
αφορούν ή σχετίζονται με το φορέα εκμετάλλευση , και τα 
οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίε  χρήσιμε  για 
σκοπού  διερεύνηση  οποιουδήποτε θέματο  που αφορά 
τον φορέα εκμετάλλευση -

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή 
ουσία ή δείγμα ουσία , που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για 
σκοπού  διερεύνηση  αδικήματο  ή για σκοπού  
απόδειξη  ενώπιον δικαστηρίου-

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευση  όπω -

(ϊ) παρέχει σ' αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
μέρο  του υπό έρευνα χώρου, 

(ϋ) θέτει στη διάθεση του εύλογε  διευκολύνσει  ή μέσα 
για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επ ιθεωρήσεων 
ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίε  για σκοπού  
ελέγχου ή για διερεύνηση π ιθανού αδικήματο , 

(iii) παρέχει σ' αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίε  που 
δυνατό να κατέχουν ή στι  οποίε  δυνατό να έχουν 
πρόσβαση και τι  οποίε  θεωρεί χρήσιμε  για το 
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σκοπό έρευνα  που διενεργεί· 

(ζ) να αξιώνει όπω  ο φορέα  εκμετάλλευση  ή οποιοδήποτε 
μέρο  του, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευέ , 
εξοπλισμό  ή ουσίε  που βρίσκονται σε αυτό, 
παραμένουν ω  έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα 
αναγκαίο για σκοπού  ελέγχου, δοκιμή , μέτρηση  ή 
εξέταση , νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση 
αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή 
οποιασδήποτε ουσιώδου  λειτουργία  του φορέα 
εκμετάλλευση . 

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει 
εύλογη αιτία να π ιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα 
εκμετάλλευση  ή είχε σχέση με οποιαδήποτε 
δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντό  τη  περιόδου 
των τελευταίων τριών (3) μηνών, όπω  του παράσχει 
οποιεσδήποτε πληροφορίε  που δυνατό να κατέχει ή στι  
οποίε  έχει πρόσβαση, εφόσον αυτέ  είναι σχετικέ  με το 
σκοπό τη  έρευνα  που διενεργεί'. 

(3) Εάν ο Αρχιεπ ιθεωρητή  ή Επ ιθεωρητή  έχει εύλογη αιτία να 
π ιστεύει ότι οποιοσδήποτε φορέα  εκμετάλλευση , λειτουργεί ή 
πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο~οποίο -εντό  τριάντα (30) 
ημερών από την ημέρα που διαπ ίστωσε την παράβαση δεν είναι 
σύμφωνο  με τι  πρόνοιε  του νόμου, τότε έχει εξουσία να επ ιδώσει 
στο φορέα εκμετάλλευση  ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι 
υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επ ίβλεψη του φορέα εκμετάλλευση  
γραπ τή ειδοποίηση με την οποία να -

(α) αναφέρει του  λόγου  για του  οποίου  θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένε  πρόνοιε  του 
νόμου· 
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Ειδοποίηση 
βελτίωση  και 
απαγορευτική  
ειδοποίηση . 

(β) δίνει οδηγίε  για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων· 

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντό  τη  οποία  πρέπει να 
ληφθούν τα μέτρα- και 

(δ) αξιώνει όπω  η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευση  
τερματιστεί μετά τη λήξη τη  π ιο πάνω περιόδου, εφόσον 
δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε. 

(4) Εάν κατά την είσοδο του σε οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευση  
για σκοπού  εκτέλεση  των καθηκόντων του, ο Αρχιεπ ιθεωρητή  ή ο 
Επ ιθεωρητή  κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου 
προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να 
συνοδεύεται είτε από αστυνομικό, είτε από άλλο πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχι επ ιθεωρητή και ο φορέα  
εκμετάλλευση  οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επ ιτρέψει την είσοδο 
στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου. 

45.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπ ιθεω'ρητή  ή ο 
Επ ιθεωρητή  διαπ ιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξη  του 
παρόντο  Νόμου, δύναται να επ ιδώσει στον φορέα εκμετάλλευση  
εντό  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπ ίστωση  τη  
παράβαση  ειδοποίηση βελτίωση , η οποία να-

(α) αναφέρει ότι διαπ ίστωσε παράβαση διάταξη  του 
παρόντο  Νόμου, 

(β) αναφέρει την ή τι  πρόνοιε  του Νόμου που έχουν 
παραβιαστεί, και να 

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από είκοσι μία 
(21) ημέρε , μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να 
αρθεί. 

(2) Σε περίπτωση που ο φορέα  εκμετάλλευση  έχει ένσταση 
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αναφορικά με την ειδοποίηση βελτίωση  που του επ ιδόθηκε δύναται 
εντό  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επ ίδοση  να υποβάλει 
γραπτώ  ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπ ιν 
ακρόαση  των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντό  ευλόγου 
χρόνου κατά πόσο υπήρξε παράβαση. Σε περίπτωση που η Αρμόδια. 
Αρχή αποφασίσει ότι υπήρξε παράβαση τότε ο φορέα  εκμετάλλευση  
πρέπει να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση βελτίωση  εντό  τριάντα 
(30) ημερών, η οποία διαπ ιστώνεται κατόπ ιν ελέγχου επ ιθεώρηση  
από τον Αρχιεττιθεωρητή ή Επ ιθεωρητή. 

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπ ιθεωρητή  ή ο Επ ιθεωρητή  
διαπ ιστώσει ότι ο φορέα  εκμετάλλευση  δεν έχει συμμορφωθεί με τα 
μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωση  εντό  τη  
καθοριζόμενη  χρονική  περιόδου, δύναται να επ ιδώσει εντό  τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία διαπ ίστωση  στο φορέα 
εκμετάλλευση  απαγορευτική ειδοποίηση. 

(4) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) απαγορευτική ειδοποίηση-

(α) αναφέρει ότι ο Αρχιεπ ιθεωρητή  ή ο Επ ιθεωρητή  
διαπ ίστωσε ότι ο φορέα  εκμετάλλευση  δεν έχει 
συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση 
βελτίωση  εντό  τη  καθοριζόμενη  χρονική  περιόδου, 

(β) αναφέρει του  λόγου  για του  οποίου , κατά την άποψη 
του Αρχιεπ ιθεωρητή ή Επ ιθεωρητή, δεν πληρούνται οι 
διατάξει  του παρόντο  Νόμου, 

(γ) περιέχει οδηγίε  για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για τήρηση των διατάξεων του παρόντο  Νόμου, 

(δ) ορίζει χρονική περίοδο μετά την παρέλευση τη  οποία  ο 
φορέα  εκμετάλλευση  θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί, 
αν δεν συμμορφωθεί με τι  διατάξει  του Νόμου και αν δεν 
ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίε  σύμφωνα 
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Αδικήματα και 

ποινέ . 

με την παράγραφο (γ). 

(5) Σε περίπτωση που ο φορέα  εκμετάλλευση  έχει ένσταση 
αναφορικά με την επιβολή απαγορευτική  ειδοποίηση  που του 
επ ιδόθηκε δύναται εντό  τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
επ ίδοση  να υποβάλει γραπτώ  ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία 
εξετάζει κατόπιν ακρόαση  όλων των ενδιαφερομένων μερών και 
αποφασίζει εντό  ευλόγου χρόνου τη διατήρηση τη  επ ιβολή  τη  
απαγορευτική  ειδοποίηση  ή την άρση τη . 

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον 
παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμού  ή 
διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο 
ή με πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 54, ή 

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προ  
απαγόρευση ή υποχρέωση, η οποία του επ ιβάλλεται 
από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε Κανονισμού  ή 
διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο, ή 

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο 
άδεια  η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο, 

είναι ένοχο αδικήματο  και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει 
τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή ττου δεν υπερβαίνει τι  
τριάντα πέντε χιλιάδε  ευρώ (€35.000) ή και στι  δύο ποινέ . 

Επιβολή 
διαβητικού 
προστίμου. 

47.-(1)(α) Κάθε φορέα  εκμετάλλευση  και φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών που δεν παραδίδει έω  την 30ή Απριλίου κάθε έτου  
επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπομπών του, κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτου , υπόκειται στην καταβολή 
προστίμου για υπέρβαση εκπομπών, από την Αρμόδια Αρχή. Το 
πρόστιμο ανέρχεται σε εκατόν ευρώ (€100) για κάθε τόνο ισοδύναμου 
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διοξειδίου του άνθρακα για τον οποίο ο φορέα  δεν παρέδωσε 
δικαιώματα. 

(β) Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει το φορέα από την 
υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επ ιστροφή δικαιωμάτων για το 
επόμενο ημερολογιακό έτο , δικαιώματα για ποσότητε  εκπομπών 
ίσε  με τι  καθ' υπέρβαση εκπομπέ . 

(2) Το πρόστιμο για τι  καθ' υπέρβαση εκπομπέ  που σχετίζεται με 
δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1Π Ιανουαρίου 2013 και μετά 
αυξάνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη καταναλωτή. 

(3) Η διαδικασία επιβολή  προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια 
(1) και (2) αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετική  
έκθεση  που συντάσσεται από την Αρμόδια Αρχή και έγγραφη  
κλήτευση  προ  τον παραβάτη να υποβάλει τι  απόψει  του εντό  
διαστήματο  δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίηση  τη  
κλήτευση . Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από 
αίτηση του παραβάτη, για δέκα (10) επ ιπλέον ημέρε . 

(4) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) επ ιβαλλόμενο διοικητικό 
πρόστιμο επ ιβάλλεται στον παραβάτη, μέ αιτιολογημένη απόφαση τη  
αρμόδια  αρχή  που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακουστεί ή 
δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπο του 
να ακουστεί προφορικώ  ή γραπτώ . 

(5) Κατά τη  απόφαση  για επ ιβολή διοικητικού προστίμου 
επ ιτρέπεται η άσκηση ιεραρχική  προσφυγή  ενώπιον του Υπουργού, 
μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίηση  τη  απόφαση  στον παραβάτη. 

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την 
Αρμόδια Αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προ  άσκηση προσφυγή  
ενώπ ιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε 
(75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίηση  τη  απόφαση  για 
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επ ιβολή χρηματική  ποινή  ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή 
ενώπ ιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), οπό την 
κοινοποίηση τη  επί τη  ιεραρχική  προσφυγή , απόφαση , του 
Υπουργού. 

(7) Σε περίπτωση παράλειψη  πληρωμή  του κατά τον παρόντα 
Νόμο επ ιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η 
Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το 
οφειλόμενο ποσό ω  αστικό χρέο  οφειλόμενο προ  τη Δημοκρατία. 

Δημοσίευση 
ονομάτων. 

48. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων των 
φορέων εκμετάλλευση  που έχουν παραβιάσει απαιτήσει  για την 
παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντο  Νόμου. 

Επιβολή 
απαγόρευση  
λειτουργία  
φορέα 
εκμετάλλευση  

49.-(1) Σε περίπτωση που ένα  φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών 
του οποίου εντεταλμένο κράτο  είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
συμμορφώνεται με τι  απαιτήσει  του παρόντο  Νόμου και όταν άλλα 
μέτρα εφαρμογή  δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια 

αεροσκαφών από Αρχή δύναται να ζητεί από την Επ ιτροπή να αποφασίσει την επ ιβολή 
την Επιτροπή. απαγόρευση  λειτουργία  για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευση  

αεροσκαφών. 

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματο  τη  Αρμόδια  Αρχή , η Επιτροπή 
δύναται,, να αποφασίσει την επ ιβολή απαγόρευση  λειτουργία  για το 
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών. 

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επ ιβληθεί η επ ιβολή 
απαγόρευση , στο έδαφο  τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  δυνάμει του 
εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επ ιτροπή, την Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό. 

Αρχείο. 50.~(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται 
λεπτομέρειε  για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, 
περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-
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(α) τι  αιτήσει  που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδεια  
εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου, και 

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και 
υπολογισμών που διεξάγονται στι  εγκαταστάσει . 

(γ) τι  ετήσιε  εκθέσει . 

(2) Σε περίπτωση υποβολή  αίτηση  για χορήγηση άδεια  
εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, 

125 (Ι) του 2000. τηρουμένων των διατάξεων του περί τη  Ελεύθερη  Πρόσβαση  του 
Κοινού σε Πληροφορίε  που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντο  
Νόμου, να επ ιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο 
οποιασδήποτε κατηγορία  πληροφοριών, η δημοσίευση τη  οποία  
μπορεί κατά τη γνώμη του: 

(α) να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό 
συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά 
με εμπορικό μυστικό, ή 

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.. 

(3) Με την επ ιφύλαξη των διατάξεων του περί τη  Ελεύθερη  
Πρόσβαση  του Κοινού σε Πληροφορίε  που Σχετίζονται με Θέματα 
Περιβάλλοντο  Νόμου, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, 
να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρηση  του αρχείου, έναντι καταβολή  
τέλου  που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με διάταγμα. 

Τέλη. 51.-{1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα-

(α) να επ ιβάλλει τέλο  που κρίνει επαρκέ  για την κάλυψη 
των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση τη  αίτηση  για 
χορήγηση άδεια ' και 
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(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να 
επιβάλλει ετήσιο τέλο  για την κάλυψη των εξόδων τη  
συνήθου  παρακολούθηση  και διεξαγωγή  μετρήσεων 
ή/ και υπολογισμών των εκπομπών. 

(2) Σε περίπτωση που ο φορέα  εκμετάλλευση  που εμπ ίπτει στι  
διατάξει  του παρόντο  Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρηση  ή και 
καταγραφή  οποιασδήποτε ουσία  ή παραμέτρου στι  εκπομπέ , είτε 
οικειοθελώ  είτε σύμφωνα με όρο τη  άδεια , η Αρμόδια Αρχή μπορεί 
να επ ιστρέψει μέρο  του ανωτέρω ετήσιου τέλου  το οποίο θεωρεί 
εύλογο. 

(3) Το ύψο  των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επ ιτρέπεται 
να διαφέρει κατά περίπτωση. 

ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έκδοση 
κανονισμών. 

52.-{1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμού  που 
απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματο  το οποίο χρήζει ή 
είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του 
παρόντο  Νόμου-

(2) Χωρί  να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι 
Κανονισμοί ρυθμίζουν ειδικότερα, ή περιέχουν διατάξει  που αφορούν 
τα ακόλουθα θέματα: 

(α) τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που 
Παράρτημα Μ. περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II: 

(β) την αδειοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη 
λειτουργία των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στι  

Παράρτημα Μ. κατηγορίε  δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II. 

(γ) την επ ιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επ ιβαρύνσεων με βάση 
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την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»-

Τροποποιήσει  
Παραρτημάτων 
του παρόντο  
Νόμου. 
Εξουσία 
Υπουργού για 
εφαρμογή 
προτύπων. 

156(1) του 2002 
10(1) του 2010 

57(1} του 2010. 

Κοτάργπση. 
132(1) του 2004 

102(1) του 2006. 

53. Ο Υπουργό  δύναται, με διάταγμα, να τροποποιεί ή αντικαθιστά 
οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντο  Νόμου. 

54. Για του  σκοπού  του παρόντο  Νόμου, ο Υπουργό  δύναται με 
διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επ ίσημη Εφημερίδα τη  
Δημοκρατία , να επ ιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών 
ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ω  
κυπριακά δυνάμει του περί Διαπ ίστευση , Τυποποίηση  και Τεχνική  
Πληροφόρηση  Νόμου. 

55. Ο περί τη  Θέσπ ιση  Συστήματο  Εμπορία  Δικαιωμάτων 
Εκπομπή  Αερίων του Θερμοκηπ ίου Νόμο  του 2004 καταργείται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ i 
{άρθρα 2, 3, 14) 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Διοξείδιο του άνθρακα (COa) 
Μεθάνιο (CH„) 
Υττοξείδιο του αζώτου (Ν20) 
Υδροφθοράνθρακε  (HFC5) 
Υττερφθοράνθ ρακέ  (PFCS) 
Εξαφθοριούχο θείο (SF8) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
(άρθρα 2, 3,6. 9, 10, 12, 13,20,28, 38,52) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Οι εγκαταστάσει  ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, 
ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασίών και οι εγκαταστάσει  που 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο, 

2. Οι αναφερόμενε  κάτωθι ανώτατε  τιμέ  αναφέρονται κατά κανόνα σε 
παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσει . Σε περίπτωση που διάφορε  
δραστηριότητε  που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγματοποιούνται στην ίδια 
εγκατάσταση, οι παραγωγικέ  δυναμικότητε  των δραστηριοτήτων αυτών 
προστίθενται από κοινού. 

3. Πα τον υπολογισμό τη  συνολική  ονομαστική  θερμική  ισχύο  μια  
εγκατάσταση  προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο 
σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικέ  θερμικέ  ισχεί  όλων των συμμετεχουσών 
σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντό  τη  
εγκατάσταση . Στι  μονάδε  αυτέ  μπορεί να περιλαμβάνονται όλε  οι μορφέ  
λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, 
καρίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων 
καύση  χημική  ανακύκλωση , χοανών φλόγα  και θερμικών ή καταλυτικών 
μονάδων μετάκαυση . Για του  σκοπού  του υπολογισμού αυτού δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι μονάδε  με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW κα! 
μονάδε  που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στι  «μονάδε  που 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτέ  που 
χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργία  ή την παύση 
λειτουργία  τη  μονάδα . 

4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο 
όρίο δεν εκφράζεται ω  ονομαστική θερμική ισχύ , το ανώτατο όριο τη  εν λόγω 
δραστηριότητα  λαμβάνει προτεραιότητα ω  προ  την απόφαση για τη 
συμπερίληψη στο σύστημα. 

5. Σε περίπ τωση που διαπ ιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγική  
ικανότητα  οιασδήποτε δραστηριότητα  του παρόντο  Παραρτήματο , όλε  οι 
μονάδε  στι  οποίε  καίονται καύσιμα, πέρα από αυτέ  στι  οποίε  γίνεται 
αποτέφρωση επ ικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια 
εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου. 
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6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλε  of πτήσει  από ή προ  
περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφο  κράτου  μέλου  όπου 
εφαρμόζεται η Συνθήκη. 

Δραστηριότητε  Αέρια του θερμοκηπ ίου 
Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσει  με συνολική 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτό  
των εγκαταστάσεων αποτέφρωση  επ ικινδύνων ή 
αστικών αποβλήτων) 
Διύλιση ορυκτελαίων 
Παραγωγή οπτάνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 
Διοξείδιο του άνθρακα 

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των θειούχων 
ενώσεων) φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση, 
συμπεριλαμβανομένη  τη  σφαιροσυσσωμάτωση  
Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενή  ή 
δευτερογενή  τήξη) συμπεριλαμβανομένη  και τη  
συνεχού  χυτεΰσεω , με δυναμίκότητα άνω των 2,5 τόνων 
την ώρα 
Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων 
(περιλαμβανομένων σιδηροκραμάτων) όπου λειτουργούν . 
μονάδε  καύση  με συνολική ονομαστική θερμική 
κατανάλωση άνω των 20 MW. Στι  μονάδε  επεξεργασία  
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδε  έλαση , 
κλίβανο* αναθέρμανση , κλίβανοι ανόπτηση , μονάδε  
σφυρηλάτηση , χυτήρια, μονάδε  επ ίστρωση  και όξινου 
καθαρισμού. 
Πρωτογενή  παραγωγή αλουμινίου 

Δευτερογενή  παραγωγή αλουμινίου όπου λεπουργούν 
εγκαταστάσει  καύση  με συνολική ονομαστική θερμική 
κατανάλωση άνω των 20 MW 
Παραγωγή ή επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων, 
όπου περιλαμβάνεται η παραγωγή κραμάτων, σ 
εξευγενισμό , η χύτευση κ.λπ ., όπου λειτουργούν μονάδε  
καύση  με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση 
(συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται ω  αναγωγικά μέσα) άνω των 20 MW. 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 
και 
υπερφθοράνθρακε  
Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή κλίνκερ τσίμέντου σε περιστροφικού  
κλιβάνου  παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων 

Διοξείδιο του άνθρακα 



1110 
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την ημέρα ή σε άλλου  κλιβάνου  παραγωγικού 
δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα 
Παραγωγή άσβεστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή 
μαγνησίτη σε περιστροφικού  κλιβάνου  ή άλλου  
καμίνου  παραγωγικού δυναμϊκού άνω των 50 τόνων την 
ημέρα 
Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων παραγωγή  ινών γυαλιού, με τηκτική 
δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα 
Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο, κεραμίδια 
στέγη , πλίνθοι, πυρίμαχοι πλίνθοι, πλακίδια, 
ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με παραγωγική 
δυναμίκότητα άνω των 75 τόνων την ημέρα 
Παραγωγή ορυκτοβόμβακα ή πετροβάμβακα με χρήση 
γυαλιού, πετρώματο  ή σκωρία  με τηκτική παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα 
Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή για την 
παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων προϊόντων γύψου, 
όπου λειτουργούν μονάδε  καύση  με συνολική 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά 
Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού δυναμικού 
άνω των 20 τόνων την ημέρα 
Παραγωγή αιθάλη  όπου περιλαμβάνεται η · 
απανθράκωση οργανικών ουσιών όπω  ελαίων, π ισσών, 
υπολειμμάτων απόσταξη  και πυρόλυση , όπου 
λειτουργούν μονάδε  καύση  με συνολική ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW 
Παραγωγή νιτρικού οξέο  

Παραγωγή απ ιδικού οξέου  

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέο  

Παραγωγή αμμωνία  
Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων με 
πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη οξείδωση ή με 
παρόμοιε  διεργασίε , παραγωγικού δυναμικού άνω των 
100 τόνων την ημέρα 

Διοξείδιο του άνθρακα 
Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 
και οξείδιο του αζώτου 
Διοξείδιο του άνθρακα 
και οξείδιο του αζώτου 
Διοξείδιο του άνθρακα 
και οξείδιο του αζώτου 
Διοξείδιο του άνθρακα 
Διοξείδιο του άνθρακα 
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213 του 1988. 

Παραγωγή υδρογόνου (Η2) και αερίου σΰνθεση  με 
αναμόρφωση ή μερική οξείδωση παραγωγικού δυναμικού 
άνω των 25 τόνων την ημέρα 
Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2C03) και 

διτανθρακικού νατρίου (NaHC03) 
Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσει  που 
καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο για του  σκοπού  
μεταφορά  και γεωλογική  αποθήκευση  σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάμει τη  οδηγία  2009/31/ΕΚ 
Μεταφορά αερίων θερμοκηπ ίου με αγωγού  για 
γεωλογική αποθήκευση σε αποθηκευτική εγκατάσταση 
δυνάμει τη  οδηγία  2009/31/ΕΚ 
Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπ ίου σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει τη  οδηγία  
2009/31/ΕΚ 
Αεροπορικέ  μεταφορέ  
Πτήσει  από ή προ  αεροδρόμια ευρισκόμενα στο έδαφο  
κράτου  μέλου  όπου εφαρμόζεται η συνθήκη 

Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται: 
α) οι πτήσει  που εκτελούνται αποκλειστικά για τη 

μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημη  αποστολή , 
βασιλεύοντο  μονάρχη και του στενού οικογενειακού 
κύκλου του, αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων 
και υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη μέλη, 
εφόσον η εν λόγω μετακίνηση τεκμηριώνεται με το 
κατάλληλο δηλωτικό στο σχέδιο πτήση -

β) οι στρατιωτικέ  πτήσει  που εκτελούνται με στρατιωτικό 
αεροσκάφο , καθώ  και οι τελωνειακέ  και αστυνομικέ  
πτήσει ' 

γ) οι πτήσει  που αφορούν έρευνα και διάσωση, οι 
πυροσβεστικέ  πτήσει , οι ανθρωπ ιστικέ  πτήσει  και 
οι πτήσει  των ιατρικών υπηρεσιών έκτακτη  ανάγκη  
που έχουν εγκριθεί από την ενδεδειγμένη Αρμόδια 
Αρχή-

δ) οι πτήσει  που εκτελούνται αποκλειστικώ  βάσει 
κανόνων πτήση  εξ όψεω , όπω  αυτοί ορίζονται στο 
Παράρτημα 2 του περί τη  Σύμβαση  Διεθνού  
Πολιτική  Αεροπορία  του 1944 και Δεκατριών 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 
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Δραστηριότητε  

Επ ίσημη 
Εφημερίδα 
τη Ε.Ε±240, 
24.8.1992, 
σελ.8 

Προτοκόλλων αυτή  του 1947 έω  1984 (κυρωτικό ) 
και περί Συναφών θεμάτων Νόμο  του 1988-

ε) οι πτήσει  που τερματίζονται στο αεροδρόμιο από το 
οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφο  και κατά τη 
διάρκεια των οποίων δεν πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση 
προσγείωση· 

στ) οι εκπαιδευτικέ  πτήσει  που εκτελούνται αποκλειστικά 
για την απόκτηση πτυχίου ή τη βαθμολόγηση 
πληρώματο  θαλάμου διακυβέρνηση , όταν αυτό 
τεκμηριώνεται με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο 
πτήση , υπό τον όρο ότι οι πτήσει  αυτέ  δεν 
χρησιμεύουν για τη μεταφορά επ ιβατών ή/και φορτίου, 
ούτε για τον εντοπ ισμό θέση  ή τη διαπεραίωση 
αεροσκάφου · 

ζ) οι πτήσει  που εκτελούνται αποκλειστικά για 
επ ιστημονική έρευνα ή για τον έλεγχο, τη δοκιμή ή την 
π ιστοποίηση αεροσκαφών ή εξοπλισμού, είτε 
αερομεταφερόμενου είτε επ ίγειου-

η) οι πτήσει  που εκτελούνται με αεροσκάφο  με 
π ιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωση  κάτω των 
5.700 kg' 

θ) οι πτήσει  που εκτελούνται στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων παροχή  δημόσιων υπηρεσιών 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92 του 
Συμβουλίου τη  23η  Ιουλίου 1992 για την πρόσβαση 
των κοινοτικών αερομεταφορέων σε δρομολόγια 
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών, ή για 
δρομολόγια όπου η προβλεπόμενη χωρητικότητα δεν 
υπερβαίνει τι  30 000 θέσει  ετησίω  και 

ι) οι πτήσει  οι οποίε , εάν δεν υπήρχε η παρούσα 
διάταξη, θα ενέπ ιπταν στο πεδίο τη  δραστηριότητα  
αυτή , που εκτελούνται από φορέα εμπορική  
εκμετάλλευση  αεροπορικών μεταφορών: 

— λιγότερε  από 243 πτήσει  ανά περίοδο για τρει  
συνεχόμενε  τετράμηνε  περιόδου , ή 

— πτήσει  με συνολικέ  ετήσιε  εκπομπέ  
μικρότερε  από 10 000 τόνου  ετησίω . 

Οι πτήσει  που εκτελούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά, 
στο πλαίσιο επ ίσημη  αποστολή , βασιλεύοντο  μονάρχη 

Αέρια του θερμοκηπ ίου 
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και του στενού οικογενειακού κύκλου του/τη , αρχηγών 
κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών, κράτου  
μέλου  δεν μπορούν να εξαιρούνται βάσε* τη  παρούσα  
διάταξη . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
(άρθρο 3) 

Πράξει  τη  Ευρωτταϊκή  Κοινότητα  ή και τη  Ευρωπ αϊκή  Ένωση  τι  οπ οίε  
η Αρμόδια Αρχή έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει. 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L130, 
15.5.2002 
σ.1. 

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, τη  25η  Απριλίου 2002, για την έγκριση, 
εξ' ονόματο  τη  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα , του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη 
Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τι  κλιματικέ  μεταβολέ  και την από 
κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε±49, 
19.2.2004 
σ.1. 

Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τη  
11η  Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθηση  των εκπομπών αερίων 
που συμβάλλουν στο φαινόμενο.του θερμοκηπ ίου στην Κοινότητα και εφαρμογή  
του πρωτοκόλλου του Κιότο-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L226, 
15.9.2005 
σ.2-

Απόφαση C(2004)5295 τη  Επ ιτροπή  τη  27η  Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το 
εθνικό σχέδιο κατανομή  δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων του θερμοκηπ ίου που 
κοινοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία κατ' εφαρμογή τη  οδηγία  2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L24 
28.1.2009, 
σ. 18. 

Απόφαση 2009/73/ΕΚ τη  Επιτροπή  τη  17η  Δεκεμβρίου 2008 για την 
τροποποίηση τη  απόφαση  2007/589/ΕΚ-ώστε να περιληφθούν κατευθυντήριε  
γραμμέ  για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τι  
εκπομπέ  υποξειδίου του αζώτου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L103, 
23.4.2009, 
σ.10. 

Απόφαση 2009/339/ΕΚ τη  Εππροπή  τη  16η  Απριλίου 2009 για τροποποίηση 
τη  απόφαση  2007/589/ΕΚ με σκοπό την προσθήκη κατευθυντήριων γραμμών 
όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών και των τονοχιλιομετρικών 
δεδομένων από αεροπορικέ  δραστηριότητε  και την υποβολή οχετική  έκθεση -

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  

Απόφαση 2006/780/ΕΚ τη  Επιτροπή  τη  13η  Νοεμβρίου 2006 για την αποφυγή 
τη  διπλή  καταγραφή  των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπ ίου στο 
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E.E:L316, πλαίσιο του κοινοτικού συστήματο  εμπορία  εκπομπών για δραστηριότητε  έργων 
16.11.2006 με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του 
σ.12. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L229, 
31.8.2007, 
σ.1. 

Απόφαση 2007/589/ΕΚ τη  Επιτροπή  τη  18η  Ιουλίου 2007 περί θεσπ ίσεω  
κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων 
σχετικά με τι  εκπομπέ  αερίων θερμοκηπ ίου κατ' εφαρμογή τη  οδηγία  
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
Ε.Ε:Ι_1, 
5.1.2010, 
σ.10. 

Απόφαση 2010/2/ΕΕ τη  Επιτροπή , τη  24η  Δεκεμβρίου 2009, που προσδιόριζε!, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε 
σημαντικό κίνδυνο διαρροή  άνθρακαι-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L149, 
12-6.2009, 
σ.69. 

Απόφαση 2009/450/ΕΚ τη  Επιτροπή  τη  8η  Ιουνίου 2009 σχετικά με τη 
λεπτομερή ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
Παράρτημα Ι τη  οδηγία  2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου· 

Επ ίσημη Απόφαση 2006/803/ΕΚ τη  Επ ιτροπή , τη  23η  Νοεμβρίου 2006, σχετικά με 
Εφημερίδα τη  τροποποίηση τη  απόφαση  2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηματολογίου 
Ε.Ε:Ι_329, όσον αφορά την εφαρμογή τη  οδηγία  2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
25.11.2006, και του Συμβουλίου σχετϊκά με τη θέσπ ιση συστήματο  εμπορία  δικαιωμάτων 
σ.38. εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου εντό  τη  Κοινότητα  και την τροποποίηση τη  

•οδηγία  96/61/ΕΚ του Συμβουλίου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
EEL271, 
11.10.2008, 
σ. 3. 

Κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 994/2008 τη  Επ ιτροπή  τη  8η  Οκτωβρίου 2008 σχετικά 
με τυποποιημένο και ασφαλέ  σύστημα μητρώων δυνάμει τη  οδηγία  2003/87/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τη  απόφαση  αριθ. 
280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-

Επ ίσημη 
Εφημερίδα τη  
E.E:L25, 
29.1.2010, 
σ.12. 

Κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 82/2010 τη  Επ ιτροπή  τη  28η  Ιανουαρίου 2010 για την 
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των 
φορέων εκμετάλλευση  αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα 
του Παραρτήματο  Ι τη  οδηγία  2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006, ή μετά την 
ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτο  μέλο  για κάθε 



1116 

φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών-

Επίσημη Κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 τη  Επ ιτροπή  τη  12η  Νοεμβρίου 2010 για τον 
Εφημερίδα τη  χρόνο διεξαγωγή , τη διαχείριση και τι  λοιπέ  πτυχέ  των πλειστηριασμών 
E.E:L302, δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου κατ' εφαρμογήν τη  οδηγία  
18.11.2010, 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 
σ. 1. θέσπ ιση συοτήματο  εμπορία  δικαιωμάτων εκπομπή  αερίων θερμοκηπ ίου εντό  

τη  Κοινότητα -
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(άρθρα 9, 10) 

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 

ΜΕΡΟΣ Α 
Παρακολούθηση και υπ οβολή εκθέσεων νια τι  εκπ ομπ έ  απ ό σ ταθεί^ 

εγκαταστάσει  

Παρακολούθηση εκπ ομπ ών διοξειδίου του άνθρακα 
Οι εκπομπέ  παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσει . 

Υπ ολογισμό  
Οι εκπομπέ  υπολογίζονται με τον τύπο; 
Δεδομένα δραστηρϊότητα  * συντελεστή  εκπομπών χ συντελεστή  οξειδώσεω  
Τα δεδομένα δραστηριότητα  (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμό  παραγωγή , 
κ.λπ .) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσει . 
Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστέ  εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνονται 
δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστέ  εκπομπών. Εξ ορισμού συντελεστέ  
είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτό  από την περίπτωση μη διαθέσιμων στο 
εμπόριο καυσίμων (π .χ. απόβλητα καύσιμα όπω  ελαστικά και αέρια βιομηχανικών 
διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστέ  ανά 
κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελεστέ  για την ΕΕ' ή κατά χώρα 
παραγωγή . Για τα προϊόντα διυλίσεω  είναι αποδεκτέ  οι εξ ορισμού τιμέ  τη  
διακυβερνητική  ομάδα  για τι  κλιματικέ  μεταβολέ  (IPCC). Ο συντελεστή  
εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν. 
Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονό  ότι μέρο  του 
άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται-έ-να  πρόσθετο  συντελεστή  
οξείδώσεω . Εάν έχουν υποΛογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστέ  
εκπομπών στου  οποίου  έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να 
εφαρμοστεί συντελεστή  οξείδώσεω . 
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστέ  οξειδώσεω  που 
καθορίζονται βάσει των περί τη  ολοκληρωμένη  πρόληψη  και ελέγχου τη  
ρύπανση  Νόμων 2003 μέχρι 2008, εκτό  εάν σ φορέα  εκμετάλλευση  μπορεί να 
αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστέ  είναι ακριβέστεροι. 
Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστό  
υπολογισμό . 
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Μετρήσει  
Πα τι  μετρήσει  εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένε  ή αποδεκτέ  μέθοδοι 
που επ ιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών. 

Παρακολούθηση εκπ ομπών άλλων αερίων θερμοκηπ ίου 
Χρησιμοποιούνται τυποποιημένε  ή αποδεκτέ  μέθοδοι που θα εκπονηθούν από την 
Επ ιτροπή, σε συνεργασία με όλου  του  οικείου  ενδιαφερομένου . 

Υπ οβολή έκθεση  για τι  εκπ ομπ έ  
Στι  εκθέσει  του  για τι  εγκαταστάσει , οι φορεί  εκμετάλλευση  περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
Α. Στοιχεία ταυτότητα  τη  εγκατάσταση , στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 
— ονομασία τη  εγκατάσταση , 
— διεύθυνση τη  εγκατάσταση , συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και 

τη  χώρα , 
— τύπο  και αριθμό  δραστηριοτήτων του Παραρτήματο  II που λαμβάνουν χώρα 

στην εγκατάσταση, 
— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενό  ατόμου επαφή  και 
— όνομα του ιδιοκτήτη τη  εγκατάσταση  και τη  τυχόν μητρική  επ ιχείρηση . 
Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματο  II που λαμβάνει χώρα στον χώρο 

εγκατάσταση  για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπέ : 
— στοιχεία δραστηριότητα , 
— συντελεστέ  εκπομπών, 
— συντελεστέ  οξειδώσεω , 
— συνολικέ  εκπομπέ  και 
— αβεβαιότητα. 
Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματο  11 που λαμβάνει χώρα στον χώρο 

εγκατάσταση  για-τον-οποίο-γίνονται μετρήσει  εκπομπών: 
—- συνολικέ  εκπομπέ  και 

— πληροφορίε  για την αξιοπ ιστία των μεθόδων μέτρηση  και 
— αβεβαιότητα. 
Δ. Για εκπομπέ  από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνε! και τον συντελεστή 

οξειδώσεω , εκτό  εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση 
ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών. 
Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολή  
έκθεση  με τυχόν υφιστάμενε  σχετικέ  απαιτήσει  ώστε να ελαχιστοποιείται ο 
όγκο  εργασία  των επ ιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων. 
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ΜΕΡΟΣ Β 
Παρακολούθηση και υπ οβολή εκθέσεων νια τκ εκπ ομπ έ  από αεροπ ορικέ  

δραστηριότητε  

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
Οι εκπομπέ  παρακολουθούνται με υπολογισμού . Οι εκπομπέ  υπολογίζονται με 
τον τύπο: 
Κατανάλωση καυσίμου χ συντελεστή εκπομπών 

Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο που καταναλώνει η 
εφεδρική μονάδα παραγωγή  ισχύο . Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η 
πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε π τήση, η οποία υπολογίζεται με τον 
τύπο: 

Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενέ  του αεροσκάφου  μετά την 
ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την πτήση - Ποσότητα καυσίμου που 
περιέχουν οι δεξαμενέ  του αεροσκάφου  μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με 
καύσιμο για την επόμενη πτήση + Εφοδιασμό  με καύσιμο για την επόμενη πτήση. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατανάλωση 
καυσίμου, χρησιμοποιείται τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδο  για την κατ' εκτίμηση 
κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στι  βέλτιστε  διαθέσιμε  
πληροφορίε , 

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC (Διακυβερνητική Επ ιτροπή για 
την Αλλαγή του Κλίματο ) συντελεστέ  εκπομπών, που περιλαμβάνονται στι  
κατευθυντήριε  γραμμέ  τη  IPCC του 2006 για τι  απογραφέ  αερίων θερμοκηπ ίου ή 
σε μεταγενέστερε  επ ικαιροποιήσέι  αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, εκτό  εάν 
υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκεκριμένε  δραστηριότητε  συντελεστέ  
εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπ ιστευμένα εργαστήρια που 
χρησιμοποιούν αποδεκτέ  αναλυτικέ  μεθόδου . Ο συντελεστή  εκπομπών για τη 
βιομάζα είναι μηδέν. 

Ο υπολογισμό  είναι χωριστό  για κάθε πτήση και κάθε είδο  καυσίμου. 

Υπ οβολή έκθεση  γ!α τι  εκπομπ έ  
Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 30, κάθε φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών περιλαμβάνει τι  ακόλουθε  πληροφορίε : 
Α. Στοιχεία ταυτοποίηση  του φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών όπου 
περιλαμβάνονται: 
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— Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών, 
— Εντεταλμένο κράτο  μέλο  στο οποίο υπάγεται, 
— Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του 

ταχυδρομικού κώδικα και τη  χώρα , και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση 
επ ικοινωνία  στο εντεταλμένο κράτο  μέλο , 

— Αριθμοί νηολόγηση  και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
κατά την περίοδο ττου καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων του παραρτήματο  II από τον συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευση  αεροσκαφών, 

— Αριθμό  και αρχή έκδοση  του π ιστοποιητικού και τη  άδεια  εκμετάλλευση  
δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών 
εκτέλεσε τι  απαριθμούμενε  στο Παράρτημα ϋ αεροπορικέ  δραστηριότητε · 

— Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενό  ττροσώπου 
επ ικοινωνία , και 

— Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφου . 

Β. Πα κάθε είδο  καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπέ : 
— Κατανάλωση καυσίμου, 
— Συντελεστή  εκπομπών, 
— Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλε  τι  πτήσει  οι οποίε  εκτελέστηκαν 

κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  
δραστηριότητε  του παραρτήματο  II που άσκησε ο συγκεκριμένο  φορέα  
εκμετάλλευση  αεροσκαφών, 

— Σωρευμένε  εκπομπέ  από: 
• όλε  τι  πτήσει  οι οποίε  εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η 

έκθεση και εμπ ίπτουν στι  απαριθμούμενε  στο Παράρτημα II αεροπορικέ  
δραστηριότητε  που άσκησε ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών από και προ  αεροδρόμιο-στο έδαφο  του ίδιου κράτου  
μέλου , 

όλε  τι  άλλε  πτήσει  οι οποίε  εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που 
καλύπτει η έκθεση και εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  από τον 
συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών, 

— Σωρευμένε  εκπομπέ  από όλε  τι  πτήσει  οι οποίε  εκτελέστηκαν κατά την 
περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  
που άσκησε ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών και οι οποίε : 

αναχώρησαν από κράτο  μέλο , και 
αφίχθηκαν σε κράτο  μέλο  προερχόμενε  από τρίτη χώρα, 

— Αβεβαιότητα. 
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Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικων δεδομένων για του  σκοπ ού  των 
άρθρων 9 και 10 
Για την υποβολή αίτηση  για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το 
άρθρο 10, η ποσότητα αεροπορική  δραστηριότητα  υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα 
με τον ακόλουθο τύπο: 
τονοχιλιόμετρα = απόσταση χ ωφέλιμο φορτίο 
όπου: 
«απόσταση» σημαίνει την απόσταση .ορθοδρομία  μεταξύ του αεροδρομίου 
αναχώρηση  και του αεροδρομίου άφιξη , συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95 
km, και 
«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα τη  μάζα  των μεταφερόμενων 
εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και επ ιβατών. 
Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου: 
— ο αριθμό  επ ιβατών είναι ο αριθμό  των ατόμων στο αεροσκάφο  εκτό  των 

μελών του πληρώματο , 
— ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών δύναται να επ ιλέξει να εφαρμόσει για του  

επ ιβάτε  και τι  ελεγμένε  αποσκευέ  είτε την πραγματική είτε την τυπ ική μάζα 
που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωση  τη  μάζα  και τη  ζυγοστάθμιση  για 
τι  αντίστοίχε  πτήσει , είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg για κάθε επ ιβάτη και τι  
ελεγμένε  αποσκευέ  του. 

Δήλωση τονοχιλιομετρικων δεδομένων για του  σκοπ ού  των άρθρων 9 και 10 
Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 9, ή του εδαφίου 2 
του άρθρου 10, κάθε φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών παρέχει τι  ακόλουθε  
πληροφορίε : 

Α. Στοιχεία ταυτοποίηση  του φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών, όπου 
περιλαμβάνονται: 
— Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευση -αεροσκαφών, 
— Εντεταλμένο κράτο  μέλο  στο οποίο υπάγεται, 
— Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευση  αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένου του 

ταχυδρομικού κώδικα και τη  χώρα , και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση 
επ ικοινωνία  στο εντεταλμένο κράτο  μέλο , 

— Αριθμοί νηολόγηση  και τύποί των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν 
κατά το έτο  που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων του παραρτήματο  II από τον συγκεκριμένο φορέα 
εκμετάλλευση  αεροσκαφών, 

— Αριθμό  και αρχή έκδοση  του π ιστοποιητικού και τη  άδεια  εκμετάλλευση  
δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών 
εκτέλεσε τι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  του παραρτήματο  II, 
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— Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενό  αρμόδιου ψα 
επ ικοινωνία προσώπου, και 

— Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφου . 

Β. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα: 
— Πλήθο  πτήσεων ανά ζεύγο  αεροδρομίων, 
—- Επ ιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγο  αεροδρομίων, 
— Τονοχιλίόμετρα ανά ζεύγο  αεροδρομίων, 
— Επ ιλεγείσα μέθοδο  υπολογισμού τη  μάζα  επ ιβατών και ελεγμένων 

αποσκευών, 
— Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποίε  εκτελέστηκαν κατά το έτο  

που καλύπτει η δήλωση και εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  του 
παραρτήματο  II που άσκησε ο συγκεκριμένο  φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
(άρθρα 9, 10, 16,31) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 

ΜΕΡΟΣ Α 
Εξακρίβωση των εκπ ομπ ών απ ό σταθερέ  εγκαταστάσει  

Γενικέ  αρχέ  

1. Οι εκπομπέ  από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα If 
υπόκεινται σε εξακρίβωση. 

2. Η διαδικασία εξακρίβωση  περιλαμβάνει εξέταση τη  βάσει του άρθρου 30 
εκθέσεω  και τη  παρακολούθηση  κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτου . 
Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπ ιστία, και η ακρίβεια των συστημάτων 
παρακολούθηση  και των σχετικών με τι  εκπομπέ  αναφερόμενων στοιχείων και 
πληροφοριών, και ειδικότερα: 

α) τα αναφερόμενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικέ  μετρήσει  και 
υπολογισμοί* 

β) η επ ιλογή και η χρήση συντελεστών εκπομπή ' 
γ) οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών και 
δ) εφόσον γίνεται χρήση μετρήσεων, η καταλληλότητα τη  επ ιλογή  και χρήση  

των μεθόδων μέτρηση . 
3. Οι αναφερόμενε  εκπομπέ  μπορούν να επ ικυρώνονται μόνον εφόσον έγκυρα 

αξιόπ ιστα στοιχεία και πληροφορίε  επ ιτρέπουν τον προσδιορισμό των 
εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητα . Υψηλό  βαθμό  βεβαιότητα  σημαίνει 
ότι ο φορέα  εκμετάλλευση  πρέπει να αποδείξει ότι: 
α) τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απηλλαγμένα ασυνεπειών 
β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα 

επ ιστημονικά πρότυπα και 
γ) τα σχετικά αρχεία τη  εγκατάσταση  είναι πλήρη και συνεπή. 

4. Ο ελεγκτή  πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία 
σχετικά με το αντικείμενο τη  διαπ ίστωση  τη  ακρίβεια . 

5. Ο ελεγκτή  πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι 
εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογική  διαχείριση  και ελέγχου 
(EMAS). 

Μεθοδολογία 

Σ τρ α τη γ ι κ ή α νά λυσ η 
6. Η διαπ ίστωση τη  ακρίβεια  βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο 
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ελεγκτή  πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και τη  σημασία  
του  για τι  εκπομπέ . 

Α ν ά λ υ σ η δ ι ερ γ α σ ί α   
7. Η διαπ ίστωση τη  ακρίβεια  των υποβαλλόμενων πληροφοριών, εφόσον 

απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο τη  εγκατάσταση , Ο ελεγκτή  πρέπει να 
προβαίνει σε δειγματοληπτικού  ελέγχου  για τον προσδιορισμό τη  αξιοπ ιστία  
των αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών. 

Α ν ά λ υ σ η κ ι ν δύνω ν 
8. Ο ελεγκτή  αξιολογεί όλε  τι  πηγέ  εκπομπών τη  εγκατάσταση  ω  προ  την 

αξιοπ ιστία των δεδομένων κάθε πηγή  που ουντελεί στι  συνολικέ  εκπομπέ  τη  
εγκατάσταση . 

9. Βάσει τη  αναλύσεω  αυτή , ο ελεγκτή  εντοπ ίζει επακριβώ  τι  πηγέ  με υψηλό 
κίνδυνο σφάλματο  και άλλε  πτυχέ  τη  διαδικασία  παρακολούθηση  και 
υποβολή  έκθεση  που είναι π ιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα κατά τον 
προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται 
ιδιαίτερα η επ ιλογή των συντελεστών εκπομπή  και οι υπολογισμοί που είναι 
αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επ ίπεδου των εκπομπών από μεμονωμένε  
πηγέ  εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στι  πηγέ  που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματο  και στι  προαναφερθείσε  πτυχέ  τη  
διαδικασία  παρακολούθηση . 

10. Ο ελεγκτή  λαμβάνει υπόψη όλε  τι  μεθόδου  διαχείριση  του κινδύνου που 
εφαρμόζει ο φορέα  εκμετάλλευση  για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό 
αβεβαιότητα . 

Έ κ θ εσ η 
11. Ο ελεγκτή  συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επ ικύρωση , στην οποία 

δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή 
προσδιορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι 
η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη 
γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδει  ανακρίβειε  στι  δηλούμενε  
συνολικέ  εκπομπέ . 

Ε λ ά χ ι σ τε   α π α ι τή σ ε ι   επ ά ρ κ ε ι α   του ελ εγ κ τή 
12. Ο ελεγκτή  πρέπει να είναι ανεξάρτητο  από τον φορέα εκμετάλλευση , να 

εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να 
γνωρίζει σε βάθο : 
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α) τι  διατάξει  του παρόντο  Νόμου, καθώ  και τα σχετικά πρότυπα και 
κατευθυντήριε  γραμμέ  που έχουν θεσπ ισθεί από την Αρμόδια Αρχή βάσει 
του άρθρου 30-

β) τι  νομοθετικέ , κανονιστικέ  και διοικητικέ  απαιτήσει  σχετικά με τι  
ελεγχόμενε  δραστηριότητε - και 

γ) την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά με κάθε πηγή εκπομπών στην 
εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά με τη συγκέντρωση, τη μέτρηση, τον 
υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων. 

ΜΕΡΟΣ Β 
Εξακρίβωση των εκπ ομπών από αεροπ ορικέ  δραστηριότητε  

13. Οι γενικέ  αρχέ  και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα 
εφαρμόζονται για την εξακρίβωση των εκθέσεων για τι  εκπομπέ  από πτήσει  
που εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  δραστηριότητε  του Παραρτήματο  II. 
Πα τον σκοπό αυτό: 
α) στο εδάφιο 3, η μνεία «φορέα  εκμετάλλευση » νοείται ω  «φορέα  

εκμετάλλευση  αεροσκαφών» και, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 3, η 
μνεία «εγκατάσταση» νοείται ω  μνεία «αεροσκάφο  που χρησιμοποιείται για 
την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»' 

β) στο εδάφιο 5, η μνεία «η εγκατάσταση» νοείται ω  «ο φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών»' 

γ) στο εδάφιο 6, η μνεία «δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην 
εγκατάσταση» νοείται ω  «αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτε) η 
έκθεση κα; ασκεί ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών»' 

δ) στο εδάφιο 7, η μνεία «στον χώρο τη  εγκατάσταση » νοείται ω  «στου  
χώρου  που χρησιμοποιεί ο φορέα  εκμετάλλευση  αεροσκαφών για την 
εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»' 

ε) στα εδάφια 8 και 9, η μνεία «τι  πηγέ  εκπομπών τη  εγκατάσταση » νοείται 
ω  «αεροσκάφο  για το οποίο είναι υπεύθυνο  ο φορέα  εκμετάλλευση  
αεροσκαφών»' και 

στ) στα εδάφια 10 και 12, η μνεία «φορέα  εκμετάλλευση » νοείται ω  «φορέα  

εκμετάλλευση  αεροσκαφών». 

Πρόσθετε  διατάξει  νια τον έλεγχο των εκθέσεων σγετικά με τι  εκπ ομπ έ  των 
αεροπ ορικών μεταφορών 

14. Ο ελεγκτή  εξακριβώνει ιδίω  ότι: 
α) έχουν ληφθεί υπόψη όλε  οι πτήσει  οι οποίε  εμπ ίπτουν στι  αεροπορικέ  

δραστηριότητε  του Παραρτήματο  II. Για την εκτέλεση αυτού του 
καθήκοντο , ο ελεγκτή  χρησιμοποιεί δεδομένα για τα δρομολόγια και άλλα 
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δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευση  
αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που 
έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέα · 

β) υφίσταται γενική συνέπεια μεταξύ των δεδομένων για τη σωρευμένη 
κατανάλωση καυσίμων και των δεδομένων για την αγορά ή τον κατ' άλλο 
τρόπο εφοδιασμό με καύσιμα του αεροσκάφου  που εκτελεί την αεροπορική 
δραστηριότητα. 

Πρόσθετε  διατάξει  για την εξακρίβωση των τονοχιΑιομετρικων δεδομένων 
π ου υπ οβάλλονται για του  σκοπ ού  των άρθρων 9 και 10 
15. Οι γενικέ  αρχέ  και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα για τον 

έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τι  εκπομπέ  δυνάμει του άρθρου 30 
εφαρμόζονται κατ' αναλογία, όπου αρμόζει, και στην εξακρίβωση των 
αεροπορικών τονοχιλιομετρικών δεδομένων. 

16. Ο ελεγκτή  εξακριβώνει ιδίω  ότι στην αίτηση του φορέα εκμετάλλευση  δυνάμει 
του εδαφίου 1 άρθρου 9 και του εδαφίου 2 του άρθρου 10, έχουν ληφθεί υπόψη 
μόνον οι πτήσει  οι οποίε  πράγματι εκτελέστηκαν και εμπ ίπτουν στι  
αεροπορικέ  δραστηριότητε  του Παραρτήματο  II για τι  οποίε  είναι υπεύθυνο  
ο φορέα  εκμετάλλευση . Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντο , ο ελεγκτή  
χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα 
εκμετάλλευση  αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον 
Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέα . Επ ιπλέον, ο ελεγκτή  
εξακριβώνει ότι το ωφέλίμα φορτίο που δηλώνει ο φορέα  εκμετάλλευση  
αντιστοιχεί στα στοιχεία του αρχείου ωφέλιμου φορτίου που τηρεί ο φορέα  
εκμετάλλευση  για λόγου  ασφαλεία . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
(άρθρο 21) 

Αυξήσει  στο π οσοστό των δικαιωμάτων π ου τίθενται π ρο  π λειστηριασμό 
απ ό τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21, για του  σκοπ ού  τη  

αλληλεγγύη  και τη  ανάπ τυξη  στην Κοινότητα με στόχο τη μείωση των 
εκπ ομπ ών και την π ροσαρμογή στι  επ ιπ τώσει  τη  αλλαγή  του κλίματο  

Ποσοστό του κράτου  μέλου  
Βέλγιο 10% 
Βουλγαρία 53 % 
Τσεχική Δημοκρατία 31 % 
Εσθονία 42 % 
Ελλάδα 17% 
ίσπανία 13 % 
Ιταλία 2 % 
Κύπρο  20 % 
Λεττονία 56 % 
Λιθουανία 46 % 
Λουξεμβούργο 10 % 
Ουγγαρία 2 8 % . 
Μάλτα 23 % 
Πολωνία 39 % 
Πορτογαλία 16 % 
Ρουμανία 53 % 
Σλοβενία 2Q-% 
Σλοβακία 41 % 
Σουηδία 10% 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
fάρθρο 21) 

Κατανομή δικαιωμάτων π ρο  π λειστηριασμό απ ό τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
το άρθρο 21, π ου αντικατοπ τρίζει τι  π ρώιμε  π ροσπ άθειε  μερικών κρατών 
μελών να επ ιτύχουν μείωση των εκπ ομπ ών αερίων θερμοκηπ ίου κατά 20 % 

Κράτο  μέλο  Κατανομή του 2 % έναντι τη  βάσεω  του Κιότο 
σε ποσοστά 

Βουλγαρία 15 % 
Τσεχική Δημοκρατία 4 % 

Εσθονία 6 % 
Ουγγαρία 5% 
Λεττονία 4% 
Λιθουανία 7% 
Πολωνία 27% 
Ρουμανία 29% 
Σλοβακία 3% 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
(άρθρο 25) 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012 

ANNEX to the Commission, decision on the National Allocation Plan table of Cypres for the 2008-2012 period 

mm^^^^^^ ^̂ ^̂β StiHllflB^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » wmm^mmm ^ M K ^ O ^ ^ M 
mm^^^^^^ ^̂ ^̂β StiHllflB^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » WBm 'mmm msm vmam Pp^ffl^^^r^^^ 

ΕΤΟΙ/Ι 
El cc iri city Audi ori ty 
of Cvpms Vasiiiko Vasiiiko 

Energy activities 
[combustion) 1.259.446 1359.446 1259.446 1259.446 1259.448 6297.232 

ΕΤ02/! 
Electricity Authority 
gf Cyprus 

I 
Moni Moni 

Energy activities 
(combustion) 533.473 533.473 533.473 533.473 533.475 2.667 3,61 

ΕΤ03/1 
Electricity Authority 
of Cyprus 

1 

Dhekelia Dhekelia 
Energy activities 
(combustion) 1.237.780 1.237.780 1237.780 1.237.780 1.237.783 6.188.903 

ΕΤ04/! Vassillkci Cement Ltd Vasiiiko VaSilikg-
Mineral industry (cement 
production) I.] 82.506 1.182.506" 1.182.506 Ϊ. 182,506 1.132.506 5.912.530 

ΕΤ05/1 
Cyprus Cement 
Company Ltd Moni Moni 

Mineral industry (cement 
production) 352.544 352.544 352.544 352.544 352.545 1.762.721 

ΒΤ06/1 United Brickworks Ltd United Miaou 
Mineral industry (ceramics 
production) 32.151 32.151 32.15! 32-151 32.155 160.759 

ΕΤ07/Ι 
Palaikythro Ceramics 
(ΚΑΡΑ) Ltd ΚΑΡΑ Dali 

Mineral industry (ceramics 
production) 32.855 32.855 32.855 32,855 32,859 164.279 

ET0S/I 
Chrysafis Ceramics 
Ltd Chrysafis Larnaca 

Mineral industry (ceramics 
production) 33.926 33.920 33.926 33.926 33.930 169.634 

ΕΤ09/1 
Kakogiannis Ceramics 
Lid Kaposi ami Is Miaou 

Mineral industry (ceramics 
production) ' 34.723 34.723 34.723 34.723 34.723 173.615 

ΕΤΙΟ/Ι 
Mclios-fe'Pafitis 
Enterprises Lid Melios & Pafifis Geri 

Mineral industry (ceramics 
production) 33.997 33.998 33.998 33.998 33.998 169.989 

ΕΤΠ/Ι 
Palaikythro Ceramics 
GIGAS Ltd Ceramics GIGAS Dali 

Mineral ministry (ceramics 
pro duct ion) 29.647 29.647 29.647 29.647 29.649 148.237 

ΕΤ12/1 
Palaikythro Tiles 
GIGAS Ltd Tiles GIGAS Geri 

Mineral industry (ceramics 
production) 14.121 14.12! 14.121 14.121 14.124 70.608 

ΕΤΪ3/1 Ledra Ceramics Ltd Ledra 
Ayia 
Varvara 

Mineral indttslrj· (ceramics 
production) 37.920 37.920 37.920 37.920 37.922 189.602 

Α. Tot:il into otbents per vear 4.815.089] 4.815.0301 4.815.090 4.815.090 4.815.117] 24.075.476 
Totals for the 200S-2012 period 

B. Reserve (B RB2> 2.174.165 
B l of that: New entrants 2.174.165 
B2 of that: amotimtto be auctioned 0 

C. Total, for L nilLil issuance (A+'B) 26.249.641 
B. Set-aside f or Rcnewnble Energy Sources 1.149.259 
E- Total altovi   nets created f C+-D) 27.398.900 
, Note: Limit fo • inslallaiiom ίο sWrzndsr ERUs and CEf s αχ "Λ of their allocation: ]0 % 
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Ε.Ε.Παρ. l(l) Ν. 111(1)/2011 
Αρ. 4290, 29.7.2011 

Ο περί Ποινική  Δικονομία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 2011 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα τη  
Κυπριακή  Δημοκρατία  σύμφωνα με τα Αρθρα 52 ταυ Συντάγματο . 

Επ ίσημη 
Εφημερίδα-τη .. 
Ε.Ε.: L220, 
15.8.2008, 
σ.32 

Αριθμό  111(1} TOU 2011 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ 
ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ 

Για' σκοπού  εναρμόνιση  με την πράξη τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  με τίτλο «Απόφαση - Πλαίσιο 
2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου τη  24"  Ιουλίου 2008 για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών 
αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση  επ ' ευκαιρία νέα  ποινική  
διαδικασία », 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ω  ακολούθω : 

Συνοπτικό  
τίτλο . 
Κεφ. 155. 

93 του 1972 
2 του 1975 

12 του 1975 
41 του 1978 

162 του 1989 
142ταϋ1991 

9 του 1992 
10(1) του 1996 
89(1) TOU 1997 
54(1) του 1998 
96(ί) ™ 1 " 8 

14(1) του 2001 
185(1) του 2003 
219(1) του 2004 

57(1) του 2007 
9(1) του 2009. 

1. Ο παρών Νόμο  θα αναφέρεται ω  ο περί Ποινική  Δικονομία  (Τροποποιητικό ) Νόμο  του 
2011 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ποινική  Δικονομία  Νόμο (που στο εξή  θα αναφέρεται ω  «ο 

βασικό  νόμο »). 

Προσθήκη 2. 
νέου άρθρου στο 
βασικό νόμο. το υ ακολούθου νέου άρθρου 80Α: 

Ο βασικό  νόμο  τροποποιείται με την προσθήκη σ' ουτόν, αμέσω  μετά το άρθρο 80 αυτού, 

«Συνεκτίμηση 
προηγούμενων 
καταδικών. 

80Α.(1) Το Δικαστήριο κατά την επ ιμέτρηση τη  ποινή  ή σε οποιοδήποτε άλλο 
στάδιο τη  ποινική  διαδικασία  δύναται, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει υπόψη και να 
συνεκτιμά προηγούμενε  καταδικαστικέ  αποφάσει  για πράξει  που συνιστούν 
αδίκημα σύμφωνα και με του  νόμου  τη  Δημοκρατία  οι οποίε  εκδόθηκαν κατά 
του κατηγορουμένου από δικαστήρια που ασκούν ποινική δικαιοδοσία σε άλλα 
κράτη μέλη και για τι  οποίε  διατίθενται επαρκεί  κατά την κρίση του Δικαστηρίου 
πληροφορίε , κατά τον ίδιο τρόπο και στο Βαθμό που θα μπορούσε να λάβει 
υπόψη και να συνεκτιμήσει προηγούμενε  καταδικαστικέ  αποφάσει  που 
εκδόθηκαν από Δικαστήρια στη Δημοκρατία: 

Νοείται ότι ο όρο  "επαρκεί  πληροφορίε " περιλαμβάνει -

(α) πλήρε  ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννηση  του προσώπου 
σε βάρο  του οποίου έχει εκδοθεί η καταδικαστική απόφαση" 
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(β) ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, όνομα 
του δικαστηρίου και ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κατέστη 
αμετάκλητη 

(γ) πληροφορίε  σχετικά με το αδίκημα που οδήγησε στην καταδίκη και 
ειδίκά ημερομηνία τέλεση  τη  αξιόποινη  πράξη , όνομα ή νομικό 
χαρακτηρισμό τη , καθώ  και μνεία των εφαρμοστέων νομικών 
διατάξεων και 

(δ) πληροφορίε  σχετικά με το περιεχόμενο τη  καταδίκη  και κυρίω  την 
ποινή, καθώ  και συμπληρωματικέ  κυρώσει , μέτρα ασφάλεια  και 
επακόλουθε  αποφάσει  που τροποποιούν την εκτέλεση τη  ποινή . 

(2) Το Δικαστήριο κατά τη συνεκτίμηση των προηγούμενων καταδικαστικών 
αποφάσεων που εκδόθηκαν από δικαστήρια άλλων κρατών μελών κατά του 
κατηγορουμένου εφαρμόζει τι  αρχέ  που ισχύουν για τη συνεκτίμηση 
καταδικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατά του κατηγορουμένου από 
Δικαστήρια στη Δημοκρατία. 

(3) Για του  άκοπου  του παρόντο  άρθρου: 

"καταδικαστική απόφαση" σημαίνει αμετάκλητη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου, η οποία θεμελιώνει την ενοχή προσώπου για ποινικό αδίκημα. 

"κράτο  μέλο " σημαίνει κράτο  μέλο  τη  Ευρωπαϊκή  Ένωση ». 
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Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ, 

ΝΟΜΟΣ 183(1) ΤΟΥ 2004 

Δ Ι Ο Ρ Θ Π Σ Η 

Αναφορικά με τον π ερί Ρύθμιση  τη  Αγορά  Φυσικού Αερίου Νόμο, π ου 

δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Μέρο  του Πρώτου Παραρτήματο  τη  Επ ίσημη  Εφημερίδα  

τη  Δημοκρατία  με Αρ. 3852 και ημερομηνία 30 Απ ριλίου 2004, να γίνει διόρθωση με 

την αντικατάσταση του άρθρου 18 αυτού, με το ακόλουθο κείμενο: 

«Ανεξαρτησία 
διαχειριστών 
δικτύου 
μεταφορά . 

18.-(1) Σε π ερίπ τωση π ου ο διαχειριστή  δικτύου μεταφορά  

απ οτελεί μέρο  κάθετα ολοκληρωμένη  επ ιχείρηση  π ρέπ ει να είναι 

ανεξάρτητο  τουλάχιστον απ ό άπ οψη νομική  μορφή , οργάνωση  

και λήψη  απ οφάσεων, αττό άλλε  δραστηριότητε  π ου δεν 

συνδέονται με τη μεταφορά, χωρί  να απ αιτείται διαχωρισμό  του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτο  των π εριουσιακών στοιχείων του δικτύου 

μεταφορά  από την κάθετα ολοκληρωμένη επ ιχείρηση. 

(2) Για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του διαχειριστή δικτύου 

μεταφορά , εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια, η συμμόρφωση 

π ρο  τα οποία ελέγχεται απ ό τη ΡΑΕΚ -

(α) Τα π ρόσωπ α π ου είναι υπ εύθυνα για τη'διαχείριση του 

δικτύου μεταφορά , δεν δύνανται να συμμετέχουν σε 

διαρθρωτικέ  δομέ  τη  ολοκληρωμένη  επ ιχείρηση  

φυσικού αερίου, π ου είναι υπ εύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, 

για την καθημερινή εκτέλεση των δραστηριοτήτων 

π αραγωγή , διανομή  και π ρομήθεια  φυσικού αερίου, 

(β) λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα π ροκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα, των π ροσώπων π ου 

είναι υπ εύθυνα για τη διοίκηση τη  επ ιχείρηση  

εκμετάλλευση  του δικτύου μεταφορά , λαμβάνονται 

υπόψη κατά τρόπ ο ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα 

του  να δρουν ανεξάρτητα, 

(γ) ο διαχειριστή  δικτύου μεταφορά  διαθέτει 

απ οτελεσματικέ  εξουσίε  λήψη  σχετικών απ οφάσεων, 

ανεξάρτητα από την ολοκληρωμένη επ ιχείρηση αερίου, 
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όσον αφορά του  πόρου  που είναι αναγκαίοι για τη 

. λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου: 

Νοείται ότι, η ύπαρξη κατάλληλων συντονιστικών 
μηχανισμών, που εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα 
οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτεία  τη  
διαχείριση , τα οποία έχει η μητρική εταιρεία όσον αφορά 
την απόδοση των πόρων θυγατρική  τη  εταιρεία  δεν 
δύναται να εμποδίζεται από τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο (γ): 

Νοείται περαιτέρω ότι, μητρική επ ιχείρηση δύναται 
να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότηση , ή 
ισοδύναμο μέσο του διαχειριστή δικτύου μεταφορά  και 
να θέτει συνολικά όρια για τα επ ίπεδα χρέωση  τη  
θυγατρική  τη  εταιρεία , αλλά δεν δύναται να δίνει 
εντολέ  σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τϊ  
επ ιμέρου  αποφάσει  σχετικά με την κατασκευή ή την 
αναβάθμιση των γραμμών μεταφορά , οι οποίε  δεν 
υπερβαίνουν του  όρου  του εγκεκριμένου 
χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου 
μέσου, 

(δ) ο διαχειριστή  δικτύου μεταφορά -

(ι) καταρτίζει πρόγραμμα συμμόρφωση  στο οποίο -

(ια) αναφέρει τα μέτρα, που λαμβάνονται 
προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε 
μεροληπτική συμπεριφορά, και διασφαλίζει 
την δέουσα παρακολούθηση τη  τήρηση  
του προγράμματο , και 
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(ιβ) περιλαμβάνει τι  συγκεκριμένε  υποχρεώσει  
των εργαζομένων προκειμένου να επ ιτευχθεί 
ο εν λόγω στόχο · και 

(ϋ) υποβάλλει στη ΡΑΕΚ ετήσια έκθεση, στην οποία 
περιγράφονται τα μέτρα συμμόρφωση  που έχουν 
ληφθεί, η οποία και δημοσιεύεται.». 

Τυπώθηκε οτο Τυπογραφείο τη  Κυπριακή  Δημοκρατία  
Μίχαλάκη Καραολή, 1445 Λευκωσία, Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπ α τη  Επ ίαημη  Εφημερίδα  πωλούνται προ  €1,71 το καΒένα 
Ετήσια αυνδρομή: €68,00 


