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Ν. 32(Ι)/2014
32(Ι)/2014

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ TON ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ NOMO
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του

Επίσημη

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εφημερίδα

Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων

της Ε.Ε.: L312,

οδηγιών· και

και του

Συμβουλίου της 19 ης

22.11.2008,
σελ. 3.
για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλοΕπίσημη

«Κανονισμός

(ΕΚ)

αριθ.1102/2008

του

Ευρωπαϊκού

Εφημερίδα

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για

της Ε.Ε: L304,

την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου και

14.11.2008,

ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για την

σελ.75.

ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αποβλήτων

τίτλος.

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τους

185(Ι) του 2011 περί Αποβλήτων Νόμους του 2011 και 2012 (που στο εξής θα
6(Ι) του 2012. αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Αποβλήτων Νόμοι
του 2011 έως 2014.

Τροποποίηση του

2.

Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

άρθρου 2 του

προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου

βασικού νόμου.

νέου όρου και ορισμού αυτού:

2

Επίσημη

«“Κανονισμός

(ΕΚ)

Εφημερίδα

Κανονισμό

της Ε.Ε: L304,

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008

14.11.2008,

για την απαγόρευση των εξαγωγών μεταλλικού υδραργύρου

σελ.75.

και ορισμένων ενώσεων και μειγμάτων υδραργύρου και για

(ΕΚ)

αριθ.1102/2008”

αριθ.1102/2008

σημαίνει

του

τον

Ευρωπαϊκού

την ασφαλή αποθήκευση του μεταλλικού υδραργύρου
(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).».
Τροποποίηση του

3.

Το

εδάφιο

(1)

του

άρθρου

5

του

βασικού

νόμου

άρθρου 5 του

τροποποιείται με την προσθήκη σʼ αυτό, αμέσως μετά τη φράση

βασικού νόμου.

«αριθ.1013/2006» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1102/2008, εξαιρουμένου του άρθρου 1
αυτού,».

Τροποποίηση του

4.

Το

εδάφιο

(5)

του

άρθρου

7

του

βασικού

νόμου

άρθρου 7 του

τροποποιείται με την προσθήκη σʼ αυτό, αμέσως μετά τη λέξη

βασικού νόμου.

«αποχαρακτηριστεί» (πέμπτη γραμμή), της φράσης «βάσει της
εφαρμοστέας νομολογίας».

Τροποποίηση του

5.

Το εδάφιο (2) του άρθρου 19 του βασικού νόμου

άρθρου 19 του

τροποποιείται με τη διαγραφή από αυτό, της φράσης «σε

βασικού νόμου.

εγκατάσταση αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων» (πρώτη και
δεύτερη γραμμή).

Τροποποίηση

6.

Η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 49 του

του άρθρου 49 του

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σʼ αυτήν, αμέσως

βασικού νόμου.

μετά την υποπαράγραφο (v) αυτής, της ακόλουθης νέας
υποπαραγράφου (vi):
«(vi) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις
διατάξεις

του

Κανονισμού

(ΕΚ)

εξαιρουμένου του άρθρου 1 αυτού,».

αριθ.

1102/2008,

3

Τροποποίηση

7.

Το άρθρο 56 του βασικού νόμου τροποποιείται με την

του άρθρου 56

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου

του βασικού νόμου. νέου εδαφίου (4):
«(4)(α) Ο Υπουργός υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση, σε
ηλεκτρονική μορφή, με πληροφορίες για την προσωρινή
αποθήκευση μεταλλικού υδραργύρου κάθε φορά που αυτό
πραγματοποιείται, σύμφωνα με

τον Κανονισμό (ΕΚ)

1102/2008.
(β) Η έκθεση συντάσσεται κατά τον τύπο και περιέχει τις
πληροφορίες που εκάστοτε ορίζει η Επιτροπή.».

