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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4290, 29.7.2011 
 

Ν. 110(Ι)/2011 
 

Ο περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου 
Νόµος του 2011 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 
 Αριθµός 110(Ι) του 2011 

 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Προοίµιο. Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε µε τίτλο – 

 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L275 

25.10.2003, 
σ. 32. 

 

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου», 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L338 
13.11.2004, 

σ. 18. 
 

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης 
Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά µε τη 
θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός 
της Κοινότητας, όσον αφορά τους µηχανισµούς έργων του πρωτοκόλλου του 
Κιότο», 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L8 
13.01.2009, 

σ. 3. 
 

«Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης 
Νοεµβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν 
οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής 
αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας», 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L140 
05.06.2009, 

σ. 63. 

«Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ µε στόχο τη βελτίωση και 
την επέκταση του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου της Κοινότητας», 
 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

 ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

202(Ι) του 2012 
21(Ι) του 2015. 

 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως οι περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου Νόµοι του 2011 έως 2015. 

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

 
 «άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου» σηµαίνει άδεια εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου που εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 15· 
 

Παράρτηµα Ι. «αέρια θερµοκηπίου» σηµαίνει τα αέρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι και 
άλλα αέρια συστατικά της ατµόσφαιρας, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα 
οποία απορροφούν και επανεκπέµπουν υπέρυθρη ακτινοβολία· 
 

 
 
 
 

«αποδιδόµενες στις αεροπορικές µεταφορές εκποµπές» σηµαίνει τις εκποµπές από 
όλες τις πτήσεις από αεροδρόµιο ευρισκόµενο στο έδαφος κράτους µέλους και τις 
πτήσεις που φθάνουν στο αεροδρόµιο αυτό από τρίτη χώρα, οι οποίες οφείλονται 
στις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 
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Παράρτηµα ΙΙ. 

δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ· 
 

 «Αρµόδια Αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό· 
 

 «αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει δήµο ή κοινοτικό συµβούλιο· 
 

 «Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως 
αρχιεπιθεωρητής µε βάση το άρθρο 43· 
 

 «δηµόσια αρχή» σηµαίνει το κράτος, κρατική υπηρεσία, αρχή που καθιδρύεται µε 
βάση νόµο, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµό δηµοσίου δικαίου, τις ενώσεις 
που συγκροτούνται από µία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή 
περισσότερους από αυτούς τους οργανισµούς και περιλαµβάνει δηµόσια επιχείρηση· 
 

 
 

11(I) του 2006 
104(I) του 2010. 

 

«δηµόσια επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του 
περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων Προµηθειών, Έργων 
και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των 
Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου· 
 

 «δικαίωµα» σηµαίνει το δικαίωµα εκποµπής ενός (1) τόνου ισοδύναµου διοξειδίου 
του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισµένης περιόδου, το οποίο ισχύει µόνο για 
τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόµου και το οποίο 
µπορεί να µεταβιβάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου· 
 

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

 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

«εγκατάσταση» σηµαίνει τη σταθερή τεχνική µονάδα όπου διεξάγονται µία ή 
περισσότερες δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες 
άµεσα σχετιζόµενες µε αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικά, µε τις διεξαγόµενες 
δραστηριότητες στο συγκεκριµένο τόπο και θα µπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις 
εκποµπές και τη ρύπανση· 
 

 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 
 

«εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου» σηµαίνει την απελευθέρωση αερίων 
θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα από πηγές µιας εγκατάστασης ή την απελευθέρωση 
από αεροσκάφος που εκτελεί δραστηριότητα που περιλαµβάνεται στις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ των προσδιοριζόµενων σε σχέση µε τη 
δραστηριότητα αυτή αερίων· 
 

 «ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το παράρτηµα Ι σηµείο 5 
στοιχεία (ιγ) της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής· 
 

 «εντεταλµένο κράτος µέλος» σηµαίνει το κράτος µέλος που είναι αρµόδιο για τη 
διαχείριση του συστήµατος ως προς έναν φορέα εκµετάλλευσης αεροσκάφους 
σύµφωνα µε το άρθρο 34· 
 

 «Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 
 

 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

«ιστορικές εκποµπές των αεροπορικών µεταφορών» σηµαίνει τον αριθµητικό µέσο 
των ετήσιων εκποµπών κατά τα ηµερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από 
αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις 
κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L302 
18.11.2010 

«Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010» σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
µε τίτλο «Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 
2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των 
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σ. 1. πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατ΄ εφαρµογήν της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός 
της Κοινότητας»· 
 

2 του 21(Ι) του 
2015. 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

 της Ε.Ε.: L 240,  
24.8.1992,  

 σ. 1. 
 

“Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92” σηµαίνει τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 
του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των 
αεροµεταφορέων· 

 «καύση» σηµαίνει 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 άλλες άµεσα συνδεόµενες 
δραστηριότητες, περιλαµβανοµένου του καθαρισµού απαερίων· 
 

 «κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σηµαίνει τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και περιλαµβάνει τις προσωρινές παρεκκλίσεις κρατών µελών, της 
∆ηµοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας, όπως καθορίζονται στις οικείες 
Συνθήκες Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
 

 «κοινό» σηµαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαµβάνει ενώσεις, 
οργανώσεις ή οµάδες προσώπων· 
 

 «κρατική υπηρεσία» σηµαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή 
σε ανεξάρτητο αξιωµατούχο της ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει τµήµα, κλάδο ή 
υπηρεσία υπουργείου· 
 

 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει 
τα κράτη που αποτελούν συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία· 
 

 «µέρος του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης» σηµαίνει συµβαλλόµενο µέρος της 
Σύµβασης, το οποίο αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι της Σύµβασης και έχει επικυρώσει 
το Πρωτόκολλο, σύµφωνα µε το σηµείο 7 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου· 
 

 «µητρώο» σηµαίνει το µητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ· 
 

 «µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης» ή «CDM» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 
αυτό το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου· 
 

 «µηχανισµός κοινής εφαρµογής» ή «JI» σηµαίνει το µηχανισµό κοινής εφαρµογής 
που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο· 
 

 «µονάδα µείωσης των εκποµπών» ή «ERU» σηµαίνει µονάδα, η οποία εκχωρείται 
σύµφωνα µε το Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε 
βάση τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο· 
 

 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 
 
 
 
 
 
 

«νεοεισερχόµενος» σηµαίνει- 
 
(α) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ και 
στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για πρώτη φορά, 
µετά την 30ή Ιουνίου 2011, ή 
 
(β) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία από τις δραστηριότητες που 
περιλαµβάνονται στο σύστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 38 για πρώτη φορά, ή 
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Παράτηµα ΙΙ. 

 
(γ) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ 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 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σηµαίνει το σύνολο των κανονισµών, 
οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσµευτικές για όλα τα 
κράτη µέλη· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L275 
25.10.2003, 

σ. 32 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

Ε.Ε:L140 
05.06.2009, 

σ. 63. 
 

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ» σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 
«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της 
Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 
2009· 

 
11(Ι) του 2006 

39(Ι) του 2011. 

«οργανισµός δηµοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το 
άρθρο 2 του περί του Συντονισµού των ∆ιαδικασιών Σύναψης Συµβάσεων 
Προµηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τοµείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των 
Μεταφορών και των Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέµατα Νόµου· 
 

 «πιστοποιηµένη µείωση των εκποµπών» ή «CER» σηµαίνει µονάδα, η οποία 
εκχωρείται σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που 
λαµβάνονται µε βάση τη Σύµβαση και το Πρωτόκολλο· 
 

 
 

29(ΙΙΙ) του 2003. 

«Πρωτόκολλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκποµπές Αερίων που Συµβάλλουν στο Φαινόµενο 
του Θερµοκηπίου (Κυρωτικού) Νόµου· 
 

 
19(ΙΙΙ) του 1997. 

«Σύµβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της 
Σύµβασης - Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για τις Κλιµατικές Μεταβολές 
(Κυρωτικού) Νόµου· 
 

 «Συµβουλευτική Επιτροπή» σηµαίνει την επιτροπή 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 στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως 
αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 
 

 «σύστηµα» σηµαίνει το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζεται µε βάση την Οδηγία 
2003/87/ΕΚ· 
 

 «Σχέδιο» σηµαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής που αναφέρεται στο άρθρο 25· 
 

 
 

Παράρτηµα Ι. 

«τόνος ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα» σηµαίνει ένα µετρικό τόνο διοξειδίου 
του άνθρακα ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερµοκηπίου απαριθµούµενου 
στο Παράρτηµα Ι, µε ένα ισοδύναµο δυναµικό θέρµανσης του πλανήτη· 
 

 «τρίτη χώρα» σηµαίνει χώρα που δεν είναι κράτος µέλος· 
 

 «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· 
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 «υφιστάµενη εγκατάσταση» σηµαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την 

ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου· 
 

 «φορέας εκµετάλλευσης» σηµαίνει το φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, το φορέα 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης και το φορέα εµπορικής εκµετάλλευσης αεροπορικών 
µεταφορών·  
 

 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

«φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών» σηµαίνει το πρόσωπο που εκµεταλλεύεται 
ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο που αυτό εκτελεί δραστηριότητα που 
περιλαµβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ ή ο 
ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητά του 
δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους· 
 

122(Ι) του 2003 
239(Ι) του 2004 
143(Ι) του 2005 
173(Ι) του 2006 
92(Ι) του 2008. 

 

«φορέας εκµετάλλευσης δικτύου» σηµαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήµατος ∆ιανοµής, 
όπως αυτός ορίζεται στον περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµο· 

 «φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης» σηµαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο 
εκµεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν µεταβιβασθεί 
αποφασιστικές οικονοµικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της 
εγκατάστασης· 
 

 «φορέας εµπορικής εκµετάλλευσης αεροπορικών µεταφορών» σηµαίνει φορέα 
εκµετάλλευσης ο οποίος παρέχει, επ’ αµοιβή, στο κοινό προγραµµατισµένες ή µη 
προγραµµατισµένες υπηρεσίες αεροπορικών µεταφορών για τη µεταφορά επιβατών, 
φορτίου ή ταχυδροµείου· 
 

 «φορέας εκµετάλλευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» σηµαίνει κάθε πρόσωπο 
το οποίο εκµεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν 
µεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονοµικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική 
λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω καύσης 
καυσίµων µε συνολική ονοµαστική θερµική κατανάλωση άνω των είκοσι (20) MW. 
 

 (2) Στον παρόντα Νόµο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σηµαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται. 
 

Σκοπός και πεδίο 
εφαρµογής του 

παρόντος Νόµου. 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ.  
Παράρτηµα Ι. 

 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι –  
 
(1)(α) η καθιέρωση ενός συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου, από τις δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες 
δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ και στα αέρια του θερµοκηπίου που 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι, προκειµένου να προωθηθεί η µείωση των 
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό, από πλευράς κόστους και 
οικονοµικά αποτελεσµατικό, και  
 
(β) η αποτελεσµατική εφαρµογή από την Αρµόδια Αρχή των πράξεων της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 

 
56(Ι) του 2003 
15(Ι) του 2006 

12(Ι) του 2008. 
 

 (2) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων που απορρέουν 
από τον περί Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου. 

Άσκηση 
εξουσιών και 

4.-(1)(α) Ο Υπουργός έχει εξουσία να µεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση 
οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουµένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγµάτων, και 
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εκτέλεση 
καθηκόντων 

κρατικών 
λειτουργών και 
αξιωµατούχων. 

την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι 
δυνάµει αυτού κανονισµοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρµόδια Αρχή, 
στο ∆ιευθυντή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τµήµα 
Περιβάλλοντος· 

   
  (β) Σε περίπτωση τέτοιας µεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί 

την ούτως µεταβιβαζόµενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως µεταβιβαζόµενο 
καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω µεταβίβασης. 
 

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

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

 (4) Σε περίπτωση που δυνάµει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα 
ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά 
υφιστάµενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαµβάνει τα δέοντα µέτρα ούτως ώστε να µην 
ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγµατικά γεγονότα µε τον 
ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύµφωνα µε τυχόν 
οδηγίες του τελευταίου. 
 

 (5) Σε περίπτωση που δυνάµει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή 
εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί 
χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόµος και οι 
εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί εφαρµόζονται ως 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. 
 

Συντονισµός 
διαδικασιών. 

56(Ι) του 2003 
15(Ι) του 2006 

12(Ι) του 2008. 

5. Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια µε βάση τον παρόντα Νόµο και η αίτηση 
αφορά εγκατάσταση που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι του περί της 
Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, ο Υπουργός 
διαβουλεύεται µε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους 
σκοπούς του αναγκαίου συντονισµού. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος 

Μέρους. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

 
 

6. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στην κατανοµή και την 
εκχώρηση δικαιωµάτων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται 
στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος IΙ. 

Συνολική 
ποσότητα 

δικαιωµάτων για 
τις αεροπορικές 

µεταφορές. 

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012, η 
συνολική ποσότητα δικαιωµάτων προς κατανοµή σε φορείς εκµετάλλευσης 
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 της απόφασης της Επιτροπής που προβλέπεται δυνάµει του 
Άρθρου 30, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και για κάθε πενταετή περίοδο 
που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωµάτων προς κατανοµή σε φορείς 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναµεί µε το 95% του γινοµένου των ιστορικών 
εκποµπών των αεροπορικών µεταφορών επί τον αριθµό ετών της περιόδου. 
 

Μέθοδος 
κατανοµής των 

δικαιωµάτων για 

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

(2) Από 1η Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωµάτων τίθεται σε πλειστηριασµό. 

  (3)(α) Τα έσοδα από τον πλειστηριασµό των δικαιωµάτων θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση της αλλαγής του κλίµατος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σε τρίτες χώρες, µεταξύ άλλων για τη µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου, την προσαρµογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόµενες χώρες, τη 
χρηµατοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το µετριασµό και την προσαρµογή, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των τοµέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών 
µεταφορών, για τη µείωση των εκποµπών µέσω των µεταφορών µε χαµηλές 
εκποµπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του συστήµατος. Με τα 
έσοδα από τον πλειστηριασµό θα πρέπει επίσης να χρηµατοδοτούνται οι 
συνεισφορές στο Παγκόσµιο Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα µέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη 
διευκόλυνση της προσαρµογής των αναπτυσσόµενων χωρών· 
 
(β) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και 
µέσω διαδικτύου το κοινό, σχετικά µε τις δράσεις που αναλαµβάνονται από την 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατ’ εφαρµογή του παρόντος εδαφίου: 
 
Νοείται ότι η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κάθε έτος το σχεδιασµό του επόµενου έτους αναφορικά µε τη χρήση των εσόδων 
που θα προκύψουν από τη δηµοπράτηση των δικαιωµάτων, στον οποίο 
παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των εσόδων προς κάθε σκοπό που 
αναφέρεται στο παρόν εδάφιο: 
 
Νοείται περαιτέρω ότι η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανοµή του 
συνόλου των εσόδων που πραγµατοποιήθηκαν από τον πλειστηριασµό των 
δικαιωµάτων του προηγούµενου έτους. 
 

Κατανοµή και 
εκχώρηση 

δικαιωµάτων σε 
φορείς 

εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

 
 
 
 

Παράρτηµα ΙV. 
Παράρτηµα V. 

9.-(1) Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 7, κάθε φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών του οποίου εντεταλµένο κράτος µέλος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
δύναται να καταθέσει αίτηση για δικαιώµατα που πρόκειται να κατανεµηθούν 
δωρεάν. Η αίτηση αυτή µπορεί να κατατεθεί µε την υποβολή στην Αρµόδια Αρχή 
εξακριβωµένων τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων για τις αεροπορικές δραστηριότητες 
που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ που 
άσκησε ο εν λόγω φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος 
παρακολούθησης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το έτος παρακολούθησης 
είναι το ηµερολογιακό έτος που λήγει είκοσι τέσσερις (24) µήνες πριν από την 
έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η αίτηση σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙV 
και V, ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το 
έτος 2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι ένα (21) µήνες πριν από 
την έναρξη της περιόδου στην οποία αφορούν. 
 

 (2) Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στη Επιτροπή τις αιτήσεις που λαµβάνει βάσει του 
εδαφίου (1) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την 
οποία αφορούν. 
 

 (3) Εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής 
δυνάµει του Άρθρου 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρµόδια Αρχή 
υπολογίζει και δηµοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλµένο κράτος µέλος είναι η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία: 
 

 (α) τη συνολική κατανοµή δικαιωµάτων για τη συγκεκριµένη περίοδο σε κάθε φορέα 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή 
σύµφωνα µε το έδαφιο (2), υπολογιζόµενη µε πολλαπλασιασµό των 
τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων που περιλαµβάνονται στην αίτηση επί τον συντελεστή 
σύγκρισης που προβλέπεται στο Άρθρο 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· 
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και 
 

 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

(β) την κατανοµή δικαιωµάτων σε κάθε φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών ανά 
έτος, προσδιοριζόµενη µε διαίρεση της οικείας συνολικής κατανοµής δικαιωµάτων 
για την περίοδο, όπως υπολογίζεται δυνάµει της παραγράφου (α), του παρόντος 
εδαφίου διά του αριθµού ετών της περιόδου κατά την οποία ο εν λόγω φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών άσκησε αεροπορική δραστηριότητα που 
περιλαµβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ. 
 

 (4) Η Αρµόδια Αρχή εκχωρεί σε κάθε φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών του 
οποίου εντεταλµένο κράτος µέλος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µέχρι την 28η 
Φεβρουαρίου 2012 και µέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε επόµενου έτους, τον 
αριθµό δικαιωµάτων που του αναλογεί βάσει της κατανοµής για το δεδοµένο έτος, 
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10. 
 

 (5) Η Αρµόδια Αρχή τηρεί µητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, 
κατοχής, µεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωµάτων. 
 

Ειδικό 
αποθεµατικό για 

ορισµένους 
φορείς 

εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών. 

10.-(1) Σε κάθε περίοδο προβλεπόµενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, το 3% του 
συνολικού αριθµού δικαιωµάτων προς κατανοµή εγγράφεται σε ειδικό αποθεµατικό 
για τους φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών - 

 
Παράρτηµα ΙΙ. 

(α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δραστηριότητες που 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ µετά το 
έτος παρακολούθησης 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 ετήσια αύξηση άνω του 
18% µεταξύ του έτους παρακολούθησης 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 έτους αυτής της 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 αεροπορικής δραστηριότητας που εκτελούσε προηγουµένως άλλος φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών. 
 

 (2)(α) Ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλµένο κράτος µέλος 
είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία που είναι επιλέξιµος δυνάµει του εδαφίου (1) δύναται 
να ζητήσει δωρεάν κατανοµή δικαιωµάτων από το ειδικό αποθεµατικό 
υποβάλλοντας αίτηση στην Αρµόδια Αρχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι την 30ή 
Ιουνίου του τρίτου έτους της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του 
άρθρου 7. 
 
(β) Μία κατανοµή σε φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών βάσει της παραγράφου (β) 
του εδαφίου (1), δεν υπερβαίνει το ένα εκατοµµύριο (1.000.000) δικαιώµατα. 
 

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

 
Παράρτηµα ΙV. 
Παράρτηµα V. 
Παράρτηµα II. 

(α) περιλαµβάνει εξακριβωµένα τονοχιλιοµετρικά δεδοµένα κατά τα προβλεπόµενα 
στα Παραρτήµατα IV και V για τις αεροπορικές δραστηριότητες που 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος IΙ, τις οποίες 
έχει εκτελέσει ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών κατά το δεύτερο ηµερολογιακό 
έτος της σχετικής µε την αίτηση περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του 
άρθρου 7· 
 

 (β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας του εδαφίου (1), 
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και 
 

 (γ) στην περίπτωση φορέων εκµετάλλευσης αεροσκαφών που εµπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) αναφέρει- 
 

 (i) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιοµέτρων που διήνυσε ο συγκεκριµένος φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών µεταξύ του έτους παρακολούθησης 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 έτος αυτής· 
 

 (ii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιοµέτρων που διήνυσε ο συγκεκριµένος φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών µεταξύ του έτους παρακολούθησης 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 έτος αυτής· 
 

 (iii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιοµέτρων που διήνυσε ο συγκεκριµένος φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών µεταξύ του έτους παρακολούθησης 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 έτος αυτής, η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην 
παράγραφο (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. 
 

 (4) Το αργότερο έξι (6) µήνες από την προθεσµία υποβολής αίτησης δυνάµει της 
παραγράφου (α), του εδαφίου (2), η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις 
αιτήσεις που παρέλαβε δυνάµει των διατάξεων αυτών. 
 

 (5) Εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει 
απόφαση δυνάµει του Άρθρου 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η 
Αρµόδια Αρχή υπολογίζει και δηµοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλµένο 
κράτος µέλος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία- 
 

  (α) την κατανοµή δικαιωµάτων από το ειδικό αποθεµατικό προς κάθε φορέα 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλε αίτηση προς την Επιτροπή σύµφωνα µε 
το εδάφιο (4). Η κατανοµή αυτή υπολογίζεται µε πολλαπλασιασµό του 
συντελεστή σύγκρισης που προβλέπει το Άρθρο 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ· 
 

   (i) στην περίπτωση φορέων εκµετάλλευσης αεροσκαφών που εµπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου (α), του εδαφίου (1), τα τονοχιλιοµετρικά δεδοµένα 
που περιλαµβάνονται στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται προς την Επιτροπή 
δυνάµει της παραγράφου (α), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)· 
 

   (ii) στην περίπτωση φορέων εκµετάλλευσης αεροσκαφών που εµπίπτουν στις 
διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1), την απόλυτη αύξηση 
τονοχιλιοµέτρων που υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 
(β), του εδαφίου (1) τα οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση που υποβάλλεται 
προς την Επιτροπή δυνάµει της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (γ), του 
εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)· και 
 

  (β) την κατανοµή δικαιωµάτων για κάθε φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών και 
για κάθε έτος, η οποία καθορίζεται µε διαίρεση της οικείας κατανοµής 
δικαιωµάτων δυνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος 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) ∆ικαιώµατα του ειδικού αποθεµατικού που δεν κατανεµήθηκαν 
εκπλειστηριάζονται από την Αρµόδια Αρχή. 
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Σχέδια 

παρακολούθησης 
και υποβολής 

εκθέσεων. 

11. Η Αρµόδια Αρχή, για τις περιπτώσεις για τις οποίες εντεταλµένο κράτος µέλος 
είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, µεριµνά ώστε κάθε φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών να υποβάλλει σε αυτή σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο 
καθορίζονται µέτρα για την παρακολούθηση και την υποβολή σχετικής έκθεσης 
όσον αφορά τις εκποµπές και τα τονοχιλιοµετρικά δεδοµένα, προκειµένου για 
αιτήσεις του άρθρου 10, ώστε τα σχέδια αυτά να εγκρίνονται από την Αρµόδια Αρχή 
σύµφωνα µε Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδει η Επιτροπή δυνάµει 
του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Πεδίο εφαρµογής 
του παρόντος 

Μέρους. 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 
 

12. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις άδειες εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου και στην κατανοµή και εκχώρηση δικαιωµάτων για τις δραστηριότητες 
που περιλαµβάνοται στις του Παραρτήµατος ΙI, εκτός των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων. 

Άδεια εκποµπής 
αερίων 

θερµοκηπίου. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

13. Κάθε εγκατάσταση που πραγµατοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που 
περιλαµβάνεται στις κατηγορίες δραστηιροτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ, η οποία 
οδηγεί σε εκποµπές οριζόµενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να 
εξασφαλίσει άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου από την Αρµόδια Αρχή για τους 
σκοπούς του παρόντος Νόµου, εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης της 
εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας εκδοθείσας 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 επίσης στις εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν 
βάσει του άρθρου 38. 
 

Αιτήσεις, 
προϋποθέσεις και 

περιεχόµενο 
αδειών εκποµπής 

αερίων 
θερµοκηπίου. 

14.-(1) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρµόδια 
Αρχή για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µέσα σε τρεις (3) µήνες 
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου· 
 

 (2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρµόδια Αρχή για 
χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία. 
 

 (3) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου θα υποβάλλεται 
στην Αρµόδια Αρχή σε ειδικό έντυπο το οποίο περιλαµβάνει περιγραφή τουλάχιστον 
των πιο κάτω: 
 

  (α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της 
χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας· 
 

 
 

Παράρτηµα Ι. 
 

 (β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η χρήση των οποίων είναι πιθανόν να 
οδηγήσει σε εκποµπές αερίων απαριθµούµενων στο Παράρτηµα Ι· 

Παράρτηµα Ι.  (γ) των πηγών των απαριθµούµενων στο Παράρτηµα Ι αερίων τα οποία 
εκπέµπονται από την εγκατάσταση· και 
 

  (δ) των µέτρων παρακολούθησης των εκποµπών και των σχετικών εκθέσεων, 
σύµφωνα µε Κανονισµό της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάµει του Άρθρου 14, 
της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 

 (4) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες 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 της εγκατάστασης, µαζί µε τις 
άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή 
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οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή µελέτης που ο Υπουργός κρίνει 
αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης. 
 

 
 
 

132(Ι) του 2004 
102(Ι) του 2006. 

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις 
που υπέβαλαν αίτηση, πριν την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόµου, δυνάµει των διατάξεων του περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας 
∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων Θερµοκηπίου Νόµου, δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν εκ νέου αίτηση. 
 

Έκδοση άδειας. 15.-(1) Η άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εκδίδεται από την Αρµόδια Αρχή, 
µετά από γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Εφόσον η Αρµόδια Αρχή 
κρίνει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης είναι ικανός να υπολογίζει τις 
εκποµπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές, εκδίδει άδεια µε την οποία 
επιτρέπονται οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή 
τµήµα της. 
 

 (2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να καλύπτει µία ή περισσότερες 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης· 
 

 (3) Η Αρµόδια Αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε (5) έτη τουλάχιστον, την άδεια 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου και προβαίνει στις δέουσες τροποποιήσεις. 
 

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

  (α) το όνοµα και τη διεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης· 
 

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

  (γ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις δυνάµει του Κανονισµού 
της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάµει του Άρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στους φορείς εκµετάλλευσης 
εγκατάστασης να ενηµερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν 
την άδεια. Οι φορείς εκµετάλλευσης εγκατάστασης υποβάλλουν τα τυχόν 
ενηµερωµένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρµόδια Αρχή προς έγκριση· 
 

  (δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάµει του άρθρου 30· και 
 

3 του 21(Ι) του 
2015. 

 (ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωµάτων, εκτός των δικαιωµάτων που έχουν 
εκχωρηθεί δυνάµει των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, ίσων µε τις συνολικές 
εκποµπές της εγκατάστασης ανά ηµερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται 
σύµφωνα µε το άρθρο 31, µέσα σε τέσσερις (4) µήνες από τη λήξη του εν λόγω 
έτους. 
 

  (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 τον φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από τη λήξη της άδειας. 
 

Όροι άδειας 
εκποµπής αερίων 

θερµοκηπίου. 

16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η Αρµόδια Αρχή δύναται να 
επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη 
λειτουργία της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
 

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

  (α) όρους τους οποίους η Αρµόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλους για να 
διασφαλίζεται ότι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από την εγκατάσταση 
παρακολουθούνται και καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαµβάνουν 
περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω: 
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   (i) των µεθόδων παρακολούθησης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και της 

συχνότητας παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκµετάλλευσης 
εγκατάστασης να εφαρµόζει, και 
 

   (ii) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης αναφορικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου 
της εγκατάστασης· 
 

 
Παράρτηµα V. 

 (β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύµφωνα µε 
τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα V· 
 

  (γ) τις υποχρεώσεις για ενηµέρωση της Αρµόδιας Αρχής από το φορέα 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν 
και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συµµόρφωση µε 
τους όρους της άδειας. 
 

  (3) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι θα 
διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκµετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει µέχρι 
την 30ή Απριλίου κάθε έτους αριθµό δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές 
εκποµπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους.  
 

  (4) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους 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 εκµετάλλευσης εγκατάστασης να υπόκειται σε 
απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναµες 
προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και 
 

  (β) την υποχρέωση του φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης να ενηµερώνει την 
Αρµόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας ή 
κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση της 
άδειας εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής 
εξαίρεσης, τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής 
εξαίρεσης.  
 

Αλλαγές που 
σχετίζονται µε τις 
εγκαταστάσεις. 

17.-(1) Ο φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να ενηµερώνει την Αρµόδια 
Αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης 
ή κάθε επέκτασή ή σηµαντική µείωση της παραγωγικής ικανότητας της 
εγκατάστασης, η οποία µπορεί να απαιτεί ενηµέρωση της άδειας εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η Αρµόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την 
άδεια.  
 

  (2) Σε περίπτωση αλλαγής στην ταυτότητα του φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνοµα και η 
διεύθυνση του νέου φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης. 
 

Ανάκληση ή 
τροποποίηση της 

άδειας. 

18.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η Αρµόδια Αρχή δύναται 
να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου ή 
οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν 
προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά µε την εγκατάσταση. 
 

 (2)(α) Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση 
της άδειας εκποµπής αερίων θερµοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και 
σχετική γνωµοδότηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. 
 

 (β) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει γραπτώς το φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
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για την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας. 
 

Κοινοτική 
ποσότητα των 

εκχωρητέων κάθε 
χρόνο 

δικαιωµάτων. 

19. Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωµάτων, αρχής 
γενοµένης από το 2013 µειώνεται γραµµικά µε βάση το µέσο όρο της περιόδου 2008 
έως 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 τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τα εθνικά σχέδια κατανοµής 
τους για την περίοδο 2008 έως 2012. 
 

Προσαρµογή της 
κοινοτικής 
ποσότητας 

δικαιωµάτων. 

20.-(1) Αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις που περιλαµβάνονταν στο σύστηµα κατά 
την περίοδο 2008 έως 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 προς τις εν 
λόγω εγκαταστάσεις κατά την περίοδο συµπερίληψής τους στο σύστηµα, 
προσαρµοσµένη βάσει του γραµµικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19. 
 

 
Παράρτηµα ΙΙ. 

 (2) Αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις που αναλαµβάνουν δραστηριότητες οι οποίες 
περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ και 
περιλαµβάνονται στο σύστηµα µόνο από το 2013 και µετά, οι φορείς εκµετάλλευσης 
υποβάλλουν δεόντως τεκµηριωµένα και ελεγµένα από ελεγκτή δεδοµένα εκποµπών, 
ούτως ώστε αυτά να λαµβάνονται υπόψη για την προσαρµογή της ποσότητας 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 δεόντως, τότε η Αρµόδια Αρχή 
ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και µέσω 
διαδικτύου το κοινό, και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωµάτων, 
προσαρµοσµένη κατά τον γραµµικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, 
προσαρµόζεται αναλόγως.  
 
(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέµπουν άλλα αέρια θερµοκηπίου, 
διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακα, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να δηλώνει 
µικρότερη ποσότητα εκποµπών, σύµφωνα µε τις δυνατότητες µείωσης των 
εκποµπών των εγκαταστάσεων αυτών. 
 

Πλειστηριασµός 
δικαιωµάτων. 

21.-(1) Από το 2013 και µετά, η Αρµόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασµό όλα τα 
δικαιώµατα τα οποία δεν κατανέµονται δωρεάν, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 24, 
των οποίων δικαιωµάτων οι προβλεπόµενες ποσότητες προς δηµοπράτηση 
καθορίζονται και δηµοσιεύονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε το Άρθρο 10, 
παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 

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

  (α) 88% της συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασµό, η οποία διανέµεται µεταξύ των κρατών µελών σε µερίδια ίσα µε 
το µερίδιο των ελεγµένων εκποµπών του εκάστοτε κράτους µέλους υπό το 
σύστηµα για το 2005 ή τη µέση τιµή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν 
αυτή είναι µεγαλύτερη· 
 

 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα VΙ. 
 

 (β) 10% της συνολικής ποσότητας δικαιωµάτων που τίθενται προς 
πλειστηριασµό, η οποία διανέµεται µεταξύ των κρατών µελών για τους σκοπούς 
της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε 
αποτέλεσµα η ποσότητα των δικαιωµάτων που τα κράτη µέλη θέτουν σε 
πλειστηριασµό δυνάµει της παραγράφου (α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών 
που καθορίζονται στο Παράρτηµα VI και 

  (γ) 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωµάτων προς πλειστηριασµό, η οποία 
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Παράρτηµα VII. 

διανέµεται µεταξύ των κρατών µελών των οποίων οι εκποµπές αερίων 
θερµοκηπίου το 2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20% κατώτερες των εκποµπών τους 
στα επίπεδα του έτους βάσης 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 Επιτροπή, τα ποσοστά που αναφέρονται στις 
παραγράφους (β) και (γ) προσαρµόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
ανακατανοµή είναι αντιστοίχως 10% και 2%. 
 

 (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από πρόταση της Αρµόδιας Αρχής, αποφασίζει 
τη χρήση των εσόδων από τη δηµοπράτηση των δικαιωµάτων. Τουλάχιστον 50% 
των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασµό δικαιωµάτων που 
αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαµβανοµένων όλων των εισπράξεων από 
πλειστηριασµούς που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), του εδαφίου (2) ή 
ποσού ίσου µε τις συγκεκριµένες εισπράξεις, πρέπει να διατίθενται για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς: 
 

  (α) τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, µε στόχο την προσαρµογή στις 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος και τη χρηµατοδότηση έρευνας και 
ανάπτυξης καθώς και έργων επίδειξης για τη µείωση των εκποµπών και την 
προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές, περιλαµβανοµένης της συµµετοχής σε 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών 
τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορµών· 
 

  (β) την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων 
τεχνολογιών που συµβάλλουν στη µετάβαση προς µια ασφαλή και βιώσιµη 
οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα· 
 

  (γ) τη λήψη µέτρων µε στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και µέτρα για την 
αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόµενες χώρες, µέτρων για 
τη µεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρµογής στις αρνητικές 
συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος στις χώρες αυτές·  
 

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

  (ε) την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσµευση και γεωλογική αποθήκευση του 
διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως από σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση 
στερεών ορυκτών καυσίµων και από φάσµα κλάδων και επιµέρους κλάδων της 
βιοµηχανίας, περιλαµβανοµένων και εκείνων σε τρίτες χώρες· 
 

  (στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαµηλών εκποµπών και δηµόσια µέσα 
συγκοινωνίας· 
 

  (ζ) τη χρηµατοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τοµέα της ενεργειακής 
απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών· 
 

  (η) τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης 
και της θερµοµόνωσης ή στην παροχή οικονοµικής υποστήριξης για την 
αντιµετώπιση κοινωνικών ζητηµάτων που αφορούν νοικοκυριά µε χαµηλό και 
µεσαίο εισόδηµα· 
 

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

  Νοείται ότι η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
κάθε έτος το σχεδιασµό του επόµενου έτους αναφορικά µε τη χρήση των εσόδων 
που θα προκύψουν από τη δηµοπράτηση των δικαιωµάτων, στον οποίο θα 
παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των εσόδων προς κάθε σκοπό που 
αναφέρεται στο παρόν εδάφιο. 
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Επίσηµη 

Εφηµερίδα της  
Ε.Ε: L 49  

19.2.2004, 
σ. 1. 

 (4) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και 
µέσω διαδικτύου το κοινό, για τη χρήση των εσόδων και για τα µέτρα που έχουν 
ληφθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις εκθέσεις που 
υποβάλλει κατ’ εφαρµογή της Απόφασης 280/2004/ΕΚ και του Συµβουλίου, της 
11ης Φεβρουαρίου 2004, για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων 
που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρµογής 
του πρωτοκόλλου του Κιοτό»: 
 
 Νοείται ότι η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανοµή του συνόλου των 
εισπράξεων που πραγµατοποιήθηκαν από τη δηµοπράτηση των δικαιωµάτων του 
προηγούµενου έτους.  
 

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

  (α) η πρόσβαση των φορέων εκµετάλλευσης και ιδίως των µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων που εµπίπτουν στο σύστηµα είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη· 
 

  (β) όλοι οι συµµετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα 
και οι συµµετέχοντες δεν υπονοµεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασµού· 
 

  (γ) η οργάνωση και η συµµετοχή στους πλειστηριασµούς είναι οικονοµικά 
αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος· και 
 

  (δ) χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώµατα και σε όλους τους φορείς 
εκµετάλλευσης. 
 

  (6) Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την ορθή 
εφαρµογή των κανόνων πλειστηριασµού για κάθε πλειστηριασµό, ιδίως όσον αφορά 
τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαµόρφωση των τιµών και τις 
τεχνικές και λειτουργικές πτυχές. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός (1) 
µηνός από την ηµεροµηνία διενέργειας του πλειστηριασµού και δηµοσιεύονται, 
µεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της αρµόδιας αρχής. 
 

Μεταβατικοί 
κοινοτικοί 
κανόνες για 

εναρµονισµένη 
δωρεάν 

κατανοµή. 

22.-(1) Η Επιτροπή υιοθετεί πλήρως εναρµονισµένα µέτρα εφαρµογής που θα 
ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατανοµή των δικαιωµάτων 
που αναφέρονται στα εδάφια (7), (8), (10), (15) και (19). 
 
(2) Τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζουν, στο βαθµό που αυτό είναι 
εφικτό, κοινοτικής εµβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να 
διασφαλίσουν ότι η κατανοµή πραγµατοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για 
µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και ενεργειακά αποδοτικές 
τεχνικές, λαµβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, 
εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συµπαραγωγή ενεργείας, 
αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιοµάζας και δέσµευση και 
αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, όπου διατίθενται τέτοιου είδους 
εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκποµπών. ∆εν 
πραγµατοποιείται δωρεάν κατανοµή σε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από 
τις περιπτώσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που 
παράγεται από απαέρια. 
 
(3) Για κάθε κλάδο και επιµέρους κλάδο, ο δείκτης αναφοράς καθορίζεται κατά 
κανόνα για τα προϊόντα και όχι για την ισχύ, ούτως ώστε να µεγιστοποιούνται οι 
µειώσεις των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και η εξοικονόµηση ενεργειακής 
απόδοσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του εµπλεκοµένου κλάδου ή 
επιµέρους κλάδου. 
 
(4) Κατά τον προσδιορισµό των αρχών για τον εκ των προτέρων καθορισµό των 
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δεικτών αναφοράς σε µεµονωµένους τοµείς και υποτοµείς, η Επιτροπή 
πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, 
συµπεριλαµβανοµένων των ενδιαφεροµένων τοµέων και υποτοµέων. 
 

  (5) Κατά τον προσδιορισµό των αρχών για τον καθορισµό των εκ των προτέρων 
δεικτών αναφοράς σε µεµονωµένους κλάδους ή επιµέρους κλάδους, ως σηµείο 
αφετηρίας λαµβάνεται η µέση επίδοση των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε 
έναν κλάδο ή επιµέρους κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2007-
2008. Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε τους συναφείς φορείς, συµπεριλαµβανοµένων 
των ενδιαφεροµένων κλάδων και επιµέρους κλάδων. 
 

 (6) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (7) και (11), του παρόντος άρθρου και µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 24, δεν παρέχεται δωρεάν κατανοµή σε παραγωγούς 
ηλεκτρικού ρεύµατος, σε εγκαταστάσεις δέσµευσης, σε αγωγούς µεταφοράς ή σε 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 
 

 
 

174(Ι) του 2006. 
 

(7) ∆ωρεάν κατανοµή παρέχεται στην αστική τηλεθέρµανση καθώς και στη 
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί της Προώθησης της 
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Νόµο για την οικονοµικώς 
δικαιολογηµένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρµανσης ή ψύξης. Κάθε έτος 
µετά το 2013, η συνολική κατανοµή σε τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερµότητας προσαρµόζεται βάσει του γραµµικού συντελεστή που αναφέρεται στο 
άρθρο 19. 
 

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

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

  (β) το σύνολο των µέσων ετησίων ελεγµένων εκποµπών των εγκαταστάσεων κατά 
την περίοδο 2005 έως 2007 που περιλαµβάνονται στο σχετικό πρόγραµµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µόνο από το 2013 και εφεξής 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 της Αρµόδιας Αρχής, 
δύναται επίσης να θεσπίσει οικονοµικά µέτρα υπέρ των κλάδων ή επιµέρους κλάδων 
που αναµένεται να εκτεθούν σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για το κόστος 
που σχετίζεται µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που µετακυλίεται στις τιµές 
της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµένου να αντισταθµιστεί το κόστος αυτό και, 
εφόσον τα οικονοµικά αυτά µέτρα συνάδουν προς τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων που εφαρµόζονται και πρόκειται να θεσπιστούν στον κλάδο αυτό. 
 
 (10) Τα µέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς των 
έµµεσων εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ανά µονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω 
δείκτες αναφοράς υπολογίζονται για ένα συγκεκριµένο κλάδο και επιµέρους κλάδο 
ως το αποτέλεσµα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας ανά µονάδα παραγωγής 
που αντιστοιχεί στην πλέον αποδοτική διαθέσιµη τεχνολογία και των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα του σχετικού ευρωπαϊκού µείγµατος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενεργείας. 
 

  (11) Ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωµάτων που καθορίζονται 
σύµφωνα µε τα άρθρα 19 και 20 κατά την περίοδο 2013 έως 2020 διατηρείται ως 
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απόθεµα για νεοεισερχόµενους, ως η µέγιστη ποσότητα που µπορεί να κατανεµηθεί 
στους νεοεισερχόµενους σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος 
άρθρου. Τα δικαιώµατα στο απόθεµα εµβέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν 
χορηγούνται στους νεοεισερχόµενους ούτε χρησιµοποιούνται είτε σύµφωνα µε το 
εδάφιο (12), του παρόντος άρθρου κατά την περίοδο 2013 έως 2020 είτε σύµφωνα 
µε το Άρθρο 10α, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 
εκπλειστηριάζονται από την Αρµόδια Αρχή, η οποία λαµβάνει υπόψη το επίπεδο 
ωφέλειας που αποκόµισαν εγκαταστάσεις των κρατών µελών από το απόθεµα αυτό, 
σύµφωνα µε το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του παρόντος Νόµου και αναφορικά µε τις 
διαδικασίες και τη χρονική συγκυρία, το Άρθρο 10, παράγραφος 4, της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ και τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.1031/2010. Οι κατανοµές 
προσαρµόζονται βάσει του γραµµικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19. 
∆εν προβλέπεται δωρεάν κατανοµή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από 
νεοεισερχόµενους. 
 

 (12) Ποσό δικαιωµάτων έως τριακόσια εκατοµµύρια (300.000.000) από το απόθεµα 
για τους νεοεισερχόµενους διατίθεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015, προκειµένου 
να συµβάλει στην τόνωση της κατασκευής και λειτουργίας µέχρι και δώδεκα (12) 
εµπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή 
δέσµευση και γεωλογική αποθήκευση (CCS) διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και σε 
έργα επίδειξης για τις καινοτόµες τεχνολογίες ανανεώσιµης ενέργειας, στην 
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
(13) Τα δικαιώµατα διατίθενται για τη στήριξη έργων επίδειξης που συµβάλλουν 
στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπηµένες τοποθεσίες, ενός ευρέος φάσµατος 
δέσµευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και καινοτόµων τεχνολογιών 
ανανέωσης της ενέργειας που δεν είναι ακόµη εµπορικά βιώσιµες. Η επιβράβευσή 
τους εξαρτάται από τη διακριβωµένη αποφυγή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 
 
(14) Τα έργα επιλέγονται µε βάση αντικειµενικά και διαφανή κριτήρια που 
περιλαµβάνουν απαιτήσεις για διάδοση της γνώσης. Σε περίπτωση που τα 
συγκεκριµένα κριτήρια θεσπιστούν σύµφωνα µε τα αναµενόµενα στο Άρθρο 10α, 
παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εφαρµόζονται τα κριτήρια 
αυτά. 
 

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

 (16) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, από το 2013 και 
κάθε επόµενο έτος µέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε κλάδους και επιµέρους 
κλάδους που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η 
δωρεάν κατανοµή, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), δικαιωµάτων σε ποσοστό 100% της 
ποσότητας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο 
(1). 
 

 (17) Ένας κλάδος και επιµέρους κλάδος θεωρείται ότι εκτίθεται σε σηµαντικό 
κίνδυνο διαρροής άνθρακα- 
 

  (α) στο βαθµό που το άθροισµα του άµεσου και του έµµεσου πρόσθετου κόστους 
λόγω της εφαρµογής των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε 
σηµαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της 
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5%, και 
 

  (β) εφόσον η ένταση των συναλλαγών µε τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση 
µεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών συν την αξία των εισαγωγών από 
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τρίτες χώρες, και το συνολικό µέγεθος της αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 
10%. 
 

 (18) Επιπρόσθετα των προνοιών του εδαφίου (17), ένας κλάδος και επιµέρους 
κλάδος θεωρείται επίσης ότι εκτίθεται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, 
εάν- 
 

  (α) το άθροισµα του άµεσου και του έµµεσου πρόσθετου κόστους λόγω της 
εφαρµογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση του 
κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας, τουλάχιστον κατά 30%· ή  
 

  (β) η ένταση των συναλλαγών µε τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση µεταξύ 
της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες συν την αξία των 
εισαγωγών από τρίτες χώρες, και το συνολικό µέγεθος της αγοράς για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες 
χώρες), υπερβαίνει το 30%. 
 

  (19) ∆ε χορηγείται δωρεάν δικαίωµα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία 
της, εκτός αν ο φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης αποδείξει στην Αρµόδια Αρχή 
ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισµένου και εύλογου 
χρονικού διαστήµατος. Εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η 
άδεια εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η 
λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη, θεωρούνται ότι έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους. 
 

Μητρώο. 23. Η Αρµόδια Αρχή τηρεί µητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, 
κατοχής, µεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωµάτων. 
 

Επιλογή της 
µεταβατικής 

δωρεάν 
κατανοµής για 
εκσυγχρονισµό 
της παραγωγής 

ηλεκτρικής 
ενεργείας. 

24.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως και (8) του άρθρου 
22, η Αρµόδια Αρχή δύναται να προβεί σε µεταβατική δωρεάν κατανοµή 
δικαιωµάτων σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού που λειτουργούν µέχρι την 
31η ∆εκεµβρίου 2008 ή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού για τις οποίες τα 
επενδυτικά έργα είχαν αρχίσει έως την ως άνω ηµεροµηνία, εφόσον πληρούται µία 
από τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
 

  (α) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν το 2007 άµεσα ή έµµεσα 
διασυνδεδεµένο µε το δίκτυο που λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
Συντονισµό Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE)· 
 

  (β) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ήταν συνδεδεµένο το 2007, άµεσα ή 
έµµεσα, µόνο µε το δίκτυο που εκµεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 
Συντονισµό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE), µέσω µοναδικής 
γραµµής χωρητικότητας µικρότερης των τετρακοσίων (400) MW· ή 
 

  (γ) το 2006, περισσότερο από το 30% της ηλεκτρικής ενεργείας παραγόταν από 
ενιαίο ορυκτό καύσιµο και εφόσον το 2006 το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν σε τιµές αγοράς δεν υπερέβαινε το 50% του µέσου κατά κεφαλή 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τιµές αγοράς. 
 

 (2) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή επιθυµεί να προβεί σε µεταβατική δωρεάν 
κατανοµή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού, δυνάµει του παρόντος 
εδαφίου, υποβάλλει στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο που προβλέπει επενδύσεις για 
µετασκευή και αναβάθµιση των υποδοµών και των καθαρών τεχνολογιών. Το εθνικό 
σχέδιο θα προβλέπει και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού µείγµατος της 
∆ηµοκρατίας, καθώς και των πηγών εφοδιασµού σε ποσότητα ισοδύναµη, στο 
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, µε την αγοραία αξία της δωρεάν κατανοµής όσον αφορά 
τις σχεδιαζόµενες επενδύσεις, ενώ λαµβάνει παράλληλα υπόψη την ανάγκη κατά το 
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δυνατόν συγκράτησης των άµεσα συνδεδεµένων αυξήσεων των τιµών. Η Αρµόδια 
Αρχή υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση σχετικά µε τις επενδύσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν όσον αφορά την αναβάθµιση της υποδοµής και τις καθαρές 
τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό, µπορούν να προσµετρηθούν οι επενδύσεις που 
έγιναν από την 25η Ιουνίου 2009. 
 

  (3) Οι µεταβατικές δωρεάν κατανοµές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωµάτων 
που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική περίπτωση η Αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε το 
εδάφιο (2) του άρθρου 21. Το 2013, οι συνολικές µεταβατικές δωρεάν κατανοµές δεν 
πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των µέσων ετήσιων επαληθευµένων εκποµπών κατά 
την περίοδο 2005 έως 2007 από τέτοιους παραγωγούς ενεργείας για την ποσότητα 
που αντιστοιχεί στη µεικτή τελική εθνική κατανάλωση, σύµφωνα µε τις ελεγµένες 
εκποµπές της περιόδου 2005 έως 2007 της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και, εν συνεχεία, 
µειώνονται βαθµιαία καταλήγοντας 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 
εκµετάλλευσης της οικείας εγκατάστασης για επιστροφή δικαιωµάτων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 28, όσον αφορά τις εκποµπές της ίδιας εγκατάστασης κατά 
τη διάρκεια του έτους για το οποίο εκχωρούνται τα δικαιώµατα. 
 

  (5) Τα δικαιώµατα που κατανέµονται σε φορείς εκµετάλλευσης εγκατάστασης 
βασίζονται σε κατανοµή µε βάση τα ελεγµένα δεδοµένα εκποµπών της περιόδου 
2005 έως 2007 ή σε εκ των προτέρων καθορισθέντα δείκτη αναφοράς απόδοσης, µε 
βάση το σταθµισµένο µέσο όρο των επιπέδων εκποµπών των πλέον αποδοτικών από 
απόψεως εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας που καλύπτονται από το σύστηµα για τις εγκαταστάσεις που 
χρησιµοποιούν διαφορετικά καύσιµα. Οι σταθµίσεις δύνανται να αντικατοπτρίζουν 
τα µερίδια των διαφόρων καυσίµων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  
 

  (6) Η Αρµόδια Αρχή απαιτεί από τους επωφελούµενους φορείς εκµετάλλευσης 
παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και τους φορείς εκµετάλλευσης δικτύου να 
υποβάλλουν κάθε δώδεκα (12) µήνες έκθεση σχετικά µε την υλοποίηση των 
επενδύσεων που αναφέρονται στο εθνικό τους σχέδιο. Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει 
προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και δηµοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές. 
 

  (7) Η Αρµόδια Αρχή, στην περίπτωση που προτίθεται να κατανείµει δικαιώµατα µε 
βάση το παρόν άρθρο, υποβάλλει, µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2011, αίτηση στην 
Επιτροπή, στην οποία περιλαµβάνει την προτεινόµενη µεθοδολογία κατανοµής και 
τις επιµέρους εκχωρήσεις. Η αίτηση περιλαµβάνει- 
 

  (α) στοιχεία που δεικνύουν ότι η ∆ηµοκρατία πληροί τουλάχιστον µία από τις 
προϋποθέσεις 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) διατάξεις σχετικά µε την παρακολούθηση και επιβολή όσον αφορά τις 
προβλεπόµενες επενδύσεις, σύµφωνα µε το εθνικό σχέδιο· 
 

  (ε) πληροφορίες που δεικνύουν ότι οι εκχωρήσεις δεν προκαλούν αναίτια 
στρέβλωση του ανταγωνισµού. 
 

Εθνικά µέτρα 
εφαρµογής. 

25.-(1) Η Αρµόδια Αρχή δηµοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή 
Σεπτεµβρίου 2011, κατάλογο µε τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον 
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παρόντα Νόµο στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και οποιαδήποτε 
δωρεάν κατανοµή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει 
υπολογιστεί σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύµφωνα µε το άρθρο 24· 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα VIII. 

 (2) Για την περίοδο 2013 και µετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η 
Αρµόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωµάτων που πρόκειται να κατανεµηθούν 
για το εκάστοτε έτος, υπολογισµένες σύµφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 24· 
 
 (3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η 
Αρµόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωµάτων που πρόκειται να 
κατανεµηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το Σχέδιο για την περίοδο 
2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτηµα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε 
τροποποιείται από την Επιτροπή. 
 

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

 ΜΕΡΟΣ ΙV – ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Χρήση CER και 

ERU που 
απορρέουν από 
δραστηριότητες 

έργων. 

 26.-(1) Στο βαθµό που τα επιτρεπόµενα από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία επίπεδα 
χρήσης µορίων CER/ERU εκ µέρους των φορέων εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ή 
των φορέων εκµετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν 
εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης των µορίων βάσει του εδαφίου (8), οι 
φορείς εκµετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρµόδια Αρχή, την εκχώρηση 
των δικαιωµάτων αυτών για λογαριασµό τους µε ισχύ από το 2013 και µετά σε 
αντάλλαγµα µε µόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις µειώσεις 
εκποµπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιµα για χρήση στο 
σύστηµα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
 
(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρµόδια Αρχή πραγµατοποιεί τέτοια ανταλλαγή 
κατόπιν σχετικού αιτήµατος. 
 

 (3)(α) Στο βαθµό που τα επίπεδα της χρήσης µορίων CER/ERU, τα οποία 
επιτρέπονται σε φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν 
έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης των µορίων βάσει του εδαφίου 
(8), η Αρµόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκµετάλλευσης να ανταλλάσσουν µόρια 
CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 
2013 και έχουν εκχωρηθεί για µειώσεις 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 όλους τους τύπους έργων 
που είναι επιλέξιµα για χρήση στο σύστηµα κατά την περίοδο 2008 έως 2012. 
 

 (4)(α) Στο βαθµό που τα επίπεδα της χρήσης µορίων CER/ERU, τα οποία 
επιτρέπονται σε φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν 
έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης των µορίων βάσει του εδαφίου 
(8), η Αρµόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκµετάλλευσης να ανταλλάσσουν µόρια 
CER που έχουν εκχωρηθεί για µειώσεις εκποµπών από το 2013 και µετά, µε 
δικαιώµατα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και µετά σε λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες. 
 
(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για µόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι 
επιλέξιµα για χρήση στο σύστηµα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, µέχρι οι χώρες 
αυτές να επικυρώσουν σύµβαση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση ή µέχρι το 2020, ανάλογα 
µε το ποιο από τα δύο λαµβάνει χώραν πρώτο. 
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 (5)(α) Στο βαθµό που τα επίπεδα της χρήσης µορίων CER/ERU, τα οποία 

επιτρέπονται σε φορείς εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν 
έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωµα χρήσης των µορίων βάσει του εδαφίου 
(8) µπορούν να χρησιµοποιούνται στο σύστηµα πιστωτικά µόρια που απορρέουν από 
έργα ή άλλες δραστηριότητες µείωσης εκποµπών µε βάση συµφωνίες που έχουν 
συναφθεί µε τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης. 
 
(β) Σύµφωνα µε τις συµφωνίες αυτές, οι φορείς εκµετάλλευσης µπορούν να 
χρησιµοποιούν πιστωτικά µόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές 
τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το 
σύστηµα. 
 

 (6) Οι συµφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών 
µορίων στο σύστηµα από τύπους έργων που είναι επιλέξιµοι για χρήση στο σύστηµα 
κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συµπεριλαµβανοµένων τεχνολογιών για 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη µεταφορά 
τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συµφωνία δύναται 
επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών µορίων που απορρέουν από έργα όπου η 
βάση που χρησιµοποιείται είναι χαµηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανοµής 
δυνάµει των µέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που 
απαιτεί η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 (7) Μετά τη σύναψη µίας διεθνούς συµφωνίας για τις κλιµατικές αλλαγές, από 1η 
Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο σύστηµα θα είναι µόνο µόρια από έργα σε τρίτες χώρες 
οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συµφωνία. 
 

 (8)(α) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε όλους τους υφιστάµενους φορείς 
εκµετάλλευσης να χρησιµοποιούν πιστωτικά µόρια κατά την περίοδο 2008 έως 2020 
είτε µέχρι την ποσότητα που τους επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012, είτε 
σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο ποσοστό, το οποίο δεν επιτρέπεται να 
είναι κατώτερο του 11% της κατανοµής τους για την περίοδο 2008 έως 2012, και σε 
οποιαδήποτε περίπτωση, το υψηλότερο από τα δύο· 
 
(β) Οι φορείς εκµετάλλευσης δύνανται να χρησιµοποιούν πιστωτικά µόρια άνω του 
11% που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, µέχρι την 
ποσότητα µε την οποία η συνδυασµένη δωρεάν κατανοµή τους για την περίοδο 2008 
έως 2012 και τα συνολικά δικαιώµατα πιστωτικών µορίων ισούνται µε ένα ορισµένο 
ποσοστό των ελεγµένων εκποµπών τους κατά την περίοδο 2005 έως 2007·  
 
(γ) Οι νεοεισερχόµενοι, συµπεριλαµβανοµένων των νεοεισερχόµενων της περιόδου 
2008 έως 2012, που δεν έλαβαν ούτε δωρεάν κατανοµή, ούτε δικαίωµα χρήσης 
πιστωτικών µορίων CER/ ERU κατά την περίοδο 2008 έως 2012, και οι νέοι κλάδοι 
θα έχουν δυνατότητα να χρησιµοποιούν πιστωτικά µόρια µέχρι την ποσότητα που 
αντιστοιχεί σε ορισµένο ποσοστό, το οποίο δεν µπορεί να οριστεί κάτω του 4,5%, 
των ελεγµένων εκποµπών τους κατά την περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς 
αεροµεταφορών δύνανται να χρησιµοποιούν πιστωτικά µόρια µέχρι ποσού που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο δεν µπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5% των 
ελεγµένων εκποµπών τους για το διάστηµα 2013 έως 2020. 
 
(δ) Τα ακριβή ποσοστά που εφαρµόζονται όσον αφορά τις παραγράφους (α), (β) και 
(γ) του παρόντος εδαφίου είναι αυτά που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάµει του 
Άρθρου 11α, της Οδηγίας 2003/78/ΕΚ. Τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής 
ποσότητας που πρόκειται να κατανεµηθεί στους υφιστάµενους φορείς 
εκµετάλλευσης, πέραν του πρώτου ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 
θα κατανεµηθεί στους φορείς εκµετάλλευσης που παρουσίασαν το χαµηλότερο 
επίπεδο συνδυασµένου µέσου όρου ελεύθερης κατανοµής και χρήσης πιστωτικών 
µορίων έργου κατά την περίοδο 2008 έως 2012.  
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(ε) Τα µέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι η συνολική χρήση των επιτρεπόµενων 
πιστωτικών µορίων δεν υπερβαίνει το 50% των µειώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των υφιστάµενων κλάδων στο πλαίσιο του 
συστήµατος, κατά την περίοδο 2008 έως 2020 και κατά 50% των µειώσεων σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των νέων κλάδων και 
της αεροπορίας, κατά την περίοδο από την ηµέρα υπαγωγής τους στο σύστηµα έως 
το 2020. 
 

∆ραστηριότητες 
έργων. 

27.-(1) Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο προκειµένου να διασφαλίζει 
ότι οι γραµµές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως ορίζονται µε 
µεταγενέστερες αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει της Σύµβασης ή του 
Πρωτοκόλλου, οι οποίες δραστηριότητες έργων αναλαµβάνονται σε χώρες που 
έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι 
απολύτως σύµφωνες µε το κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη 
Προσχώρησης. 
 
(2) Η Αρµόδια Αρχή επιτρέπει µόνο δραστηριότητες έργων οι φορείς εκµετάλλευσης 
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, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 

 (3) Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), η 
Αρµόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, φροντίζει να 
µην εκχωρούνται ERU ή CER για µειώσεις ή περιορισµούς των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου από δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος 
Νόµου. 
 

 (4) Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που 
µειώνουν ή περιορίζουν άµεσα τις εκποµπές µίας εγκατάστασης που εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU 
και CER µόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθµα δικαιώµατα από το φορέα 
εκµετάλλευσης της συγκεκριµένης εγκατάστασης. 
 

 (5) Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που 
µειώνουν ή περιορίζουν έµµεσα τις εκποµπές εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU 
και CER µόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθµα δικαιώµατα από το µητρώο του 
κράτους µέλους προέλευσης των ERU ή CER. 
 

 (6) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς 
να συµµετέχουν σε δραστηριότητες έργων, διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών της δυνάµει της Σύµβασης και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι αυτή η συµµετοχή είναι συµβατή µε τις σχετικές κατευθυντήριες 
γραµµές, τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν µε βάση την Σύµβαση και 
το Πρωτόκολλο. 
 

 (7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων µε δυνατότητα 
παραγωγής άνω των είκοσι (20) MW, η Αρµόδια Αρχή, όταν εγκρίνει ανάλογες 
δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών των 
δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και 
κατευθυντήριες γραµµές, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που περιέχονται στην 
έκθεση του Νοεµβρίου 2000 της Παγκόσµιας Επιτροπής για τα Φράγµατα 
«Φράγµατα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων». 
 

 (8) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5), ιδίως όσον αφορά την αποφυγή διπλής 
µέτρησης, είναι αυτές που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάµει του Άρθρου 11β, 
της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται από την Αρµόδια 
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Αρχή.  
 
28.-(1) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε να µπορούν να µεταβιβάζονται δικαιώµατα 
µεταξύ – 
 

Μεταβίβαση, 
επιστροφή και 

ακύρωση 
δικαιωµάτων.  (α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

 
  (β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, 

όπου τέτοια δικαιώµατα αναγνωρίζονται µε τη διαδικασία του Άρθρου 25, της 
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ χωρίς άλλους περιορισµούς, εκτός από εκείνους που 
περιλαµβάνονται στον παρόντα Νόµο ή θεσπίζονται βάσει αυτού. 
 

  (2) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από την 
Αρµόδια Αρχή άλλου κράτους µέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης 
των υποχρεώσεων φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή 
τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκµετάλλευσης βάσει του εδαφίου (5). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 
 

(3) Η Αρµόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι 
εντεταλµένο κράτος µέλος, µεριµνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε 
έτους, κάθε φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδει αριθµό δικαιωµάτων που 
αντιστοιχεί στις συνολικές εκποµπές κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 
ηµερολογιακού έτους, όπως έχουν εξακριβωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 31, από 
αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων 
του Παραρτήµατος ΙΙ, τις οποίες άσκησε ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών. Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των 
δικαιωµάτων που παραδίδονται σύµφωνα µε το παρόν εδάφιο. 
 

 (4) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο 
φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης παραδίδει αριθµό δικαιωµάτων, εκτός των 
δικαιωµάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάµει του Μέρους ΙΙΙ, που αντιστοιχεί στις 
συνολικές εκποµπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του 
προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το 
άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώµατα να ακυρώνονται.  
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 

E.E.L. 140, 
5.6.2009, σ.114. 

 (5) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωµάτων δεν υφίσταται για εκποµπές που έχουν 
πιστοποιηθεί ότι δεσµεύτηκαν και µεταφέρθηκαν για µόνιµη αποθήκευση σε 
εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια, σύµφωνα µε την πράξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τον τίτλο «Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά µε τη 
γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπως 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 τους. 
 

Μεταβατικές 
διατάξεις. 

29.-(1) Τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2012 ισχύουν για εκποµπές της περιόδου 2008 µέχρι και 2020. 
 

 (2) Τα δικαιώµατα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά ισχύουν 
για εκποµπές οκταετών περιόδων, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
 

 (3) Τέσσερις (4) µήνες µετά την έναρξη εκάστης περιόδου που αναφέρεται στο 
εδάφιο (2), τα δικαιώµατα που δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και 
ακυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 28, ακυρώνονται από την Αρµόδια Αρχή. 
 
(4) Η Αρµόδια Αρχή εκχωρεί δικαιώµατα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο 
προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωµάτων τους ακυρωθέντων σύµφωνα µε το εδάφιο 
(3). 
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 Στις εν λόγω απαιτήσεις δύναται να περιλαµβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί 
εκποµπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτεται από το σύστηµα 
και συνδέεται µε την παραγωγή τέτοιων αγαθών. 
 

Παρακολούθηση.  30. Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέας εκµετάλλευσης µίας 
εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι εντεταλµένο 
κράτος, κάθε φορέας εκµετάλλευσης αεροσκάφους, παρακολουθεί και υποβάλλει 
προς αυτήν έκθεση περί των εκποµπών της εν λόγω εγκατάστασης ή, από την 1η 
Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκµεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε 
ηµερολογιακού έτους, µετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύµφωνα µε Κανονισµό 
που τυχόν εκδίδεται από την Επιτροπή δυνάµει του Άρθρου 14, παράγραφος 1, της 
Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 

Εξακρίβωση και 
διαπίστευση. 

 
 
 

Παράρτηµα V. 
 
 
 
 
 
 
 

Παράρτηµα V. 

31.-(1) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
είναι το εντεταλµένο κράτος, οι φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών δυνάµει του 
άρθρου 30, έχουν ελεχθεί και συνάδουν σύµφωνα µε τα κριτήρια που εκτίθενται στο 
Παράρτηµα V και στις λεπτοµερείς διατάξεις που τυχόν θεσπίζονται από την 
Επιτροπή σύµφωνα µε το Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. 
 
 (2) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς 
εκµετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
είναι το εντεταλµένο κράτος ή φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών, η έκθεση των 
οποίων δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύµφωνα µε τα κριτήρια του 
Παραρτήµατος V και των λεπτοµερών διατάξεων που τυχόν θεσπίζονται από την 
Επιτροπή, σύµφωνα µε το Άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου 
κάθε έτους, όσον αφορά τις εκποµπές κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, δε 
θα µπορεί να πραγµατοποιεί περαιτέρω µεταβιβάσεις δικαιωµάτων µέχρις ότου η 
έκθεσή 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.  
 

Προϋποθέσεις 
έγκρισης 
ελεγκτή. 

 (4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρµόδια Αρχή και συνοδεύεται 
µε τα ακόλουθα έγγραφα: 
 

  (α) αντίγραφο πιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο διαπιστευµένο 
σώµα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
 

  (β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας προσώπου που θα αναλάβει την εργασία 
του ελεγκτή· 
 

  (γ) αντίγραφο πιστοποίησης (βεβαίωσης) από εταιρεία διαπίστευσης ότι ο 
συγκεκριµένος ελεγκτής που θα αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα · 
 

  (δ) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας διαπίστευσης. 
 

2 του 202(Ι) του 
2012. 

(4Α)(α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ελεγκτή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του εδαφίου (4), αποστέλλεται στον αιτητή, το ταχύτερο, βεβαίωση 
παραλαβής, στην οποία αναφέρονται – 
 
(i) η προθεσµία εξέτασης της αίτησής του που καθορίζεται στο εδάφιο (4Β), 
 
(ii) τα έγγραφα που ελλείπουν, σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα 
για την εξέταση της αίτησης, και την προθεσµία εντός της οποίας αυτά πρέπει να 
υποβληθούν, και 
 
(iii) τα ένδικα µέσα που έχει στη διάθεσή του. 
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(β) Σε περίπτωση που δεν προσκοµιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της 
καθορισµένης προθεσµίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (4), εντός του 
οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση, αναστέλλεται µέχρι την προσκόµιση των 
απαιτούµενων εγγράφων. 
 

2 του 202(Ι) του 
2012. 

(4Β) Κάθε αίτηση για έγκριση ελεγκτή που υποβάλλεται δυνάµει του εδαφίου (4) 
εξετάζεται εντός δύο µηνών και η προθεσµία αυτή υπολογίζεται από την ηµεροµηνία 
υποβολής όλων των απαιτούµενων εγγράφων. 
 

2 του 202(Ι) του 
2012. 

(4Γ) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσµίας που 
προβλέπεται στο εδάφιο (4Β), η έγκριση ελεγκτή δε θεωρείται ως χορηγηθείσα. 
 

2 του 202(Ι) του 
2012. 

(4∆) Στην περίπτωση που αίτηση για έγκριση ελεγκτή απορρίπτεται για λόγους που 
αφορούν στη µη συµµόρφωση µε τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (4Α), 
4(Β) και (4Γ), η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει τον αιτητή σχετικά, το ταχύτερο δυνατό. 
 

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

 (6) Τα εδάφια (3) έως και (5) παύουν να ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης της 
ισχύος του Κανονισµού της Επιτροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 15, της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ και ρυθµίζει την διαπίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών. 
 

Αποκάλυψη 
πληροφοριών και 
επαγγελµατικό 

απόρρητο. 

32.-(1) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που 
αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανοµή δικαιωµάτων, στην εποπτεία, στην 
υποβολή εκθέσεων και στην επαλήθευση των εκποµπών, γνωστοποιούνται αµέσως 
µε τρόπο που διασφαλίζει την αµερόληπτη πρόσβαση. 
 
 (2) Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο δεν 
γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν το προβλέπουν οι 
εφαρµοστέες νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις. 
 

Πρόσβαση σε 
πληροφορίες. 

 
 
 
 

119(Ι) του 2004. 

33. Οι αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των δικαιωµάτων, οι πληροφορίες 
σχετικά µε δραστηριότητες έργων, στις οποίες συµµετέχει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία 
ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς να συµµετάσχουν και οι εκθέσεις για 
τις εκποµπές που απαιτούνται δυνάµει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την 
Αρµόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί 
της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον 
Νόµου. 
 

Εντεταλµένο 
κράτος µέλος. 

 

34.-(1) Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι εντεταλµένο κράτος µέλος- 

4 του 21(Ι) του 
2015. 

 (α) για φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια 
εκµετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92· και 
 

  (β) για κάθε άλλο φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, σε περίπτωση που η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία έχει το υψηλότερο κατ’ εκτίµησιν επίπεδο αποδιδόµενων 
στην αεροπορία εκποµπών από πτήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από 
συγκεκριµένο φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς. 
 

 (2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 7, 
ένας φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών που εµπίπτει στις διατάξεις της 
παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που 
εντεταλµένο κράτος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην 
Αρµόδια Αρχή κανένα κατανεµηµένο δικαίωµα εκποµπής από πτήσεις που έχει 
εκτελέσει, ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών µεταβιβάζεται σε άλλο 
εντεταλµένο κράτος µέλος για την επόµενη περίοδο. Το νέο εντεταλµένο κράτος 
µέλος είναι το κράτος µέλος µε τις περισσότερες κατ’ εκτίµηση παραδιδόµενες 
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εκποµπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της προηγούµενης περιόδου. 
 

 (3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, «έτος αναφοράς» 
σηµαίνει, στην περίπτωση φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να 
λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση µετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο 
ηµερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το ηµερολογιακό 
έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006. 
 

Βοήθεια από τον 
Ευρωπαϊκό 

Οργανισµό για 
την Ασφάλεια 

της 
Αεροναυτιλίας 
(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 της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισµού και να 
συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγµένη συµφωνία µε τους εν λόγω οργανισµούς. 

Υποβολή 
εκθέσεων από 
την Αρµόδια 

Αρχή. 

36. Κάθε χρόνο, η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Στην έκθεση 
αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθµίσεις 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 διαπίστευση, 
καθώς και για θέµατα σχετικά µε τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου και µε τη φορολογική µεταχείριση των δικαιωµάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση 
διαβιβάζεται κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και 
αναρτάται στο διαδίκτυο έως την 30ή Ιουνίου και αφορά το προηγούµενο έτος. Η 
έκθεση συντάσσεται µε βάση ερωτηµατολόγιο ή σχέδιο γενικών γραµµών που 
εκπονεί η Επιτροπή. 
 

Υποστήριξη 
δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης 
υποδοµής. 

37. Σύµφωνα µε την Σύµβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε µεταγενέστερη απόφαση 
που λαµβάνεται για την εφαρµογή τους, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη προσπαθούν 
να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης υποδοµής σε αναπτυσσόµενες χώρες 
και σε χώρες µε µεταβατική οικονοµία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται 
πλήρως από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους 
για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συµµετοχή φορέων στην 
ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM. 
 

∆ιαδικασίες για 
µονοµερή ένταξη 

πρόσθετων 
δραστηριοτήτων 

και αερίων. 
Παράρτηµα ΙΙ. 

38. Η Αρµόδια Αρχή δύναται να εφαρµόζει την εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών, 
σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερµοκηπίου που 
δεν απαριθµούνται στο Παράρτηµα ΙΙ, λαµβανοµένων υπόψη όλων των σχετικών 
κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών 
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του 
συστήµατος και της αξιοπιστίας του συστήµατος της σχεδιαζόµενης 
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των 
δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερµοκηπίου εγκρίνεται από την 
Επιτροπή. 
 

Άρνηση 
Αρµόδιας Αρχής 

για εκχώρηση 
δικαιωµάτων ή 

πιστωτικών 
µορίων. 

 

39. Αναφορικά µε τα έργα που αναφέρονται στο Άρθρο 24α, της Οδηγίας 
2003/87/ΕΚ, η Αρµόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί δικαιώµατα ή 
πιστωτικά µόρια για έργα ορισµένων τύπων που µειώνουν τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου στην επικράτεια της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  
 

Εξαίρεση µικρών 
εγκαταστάσεων 

υπό την 
επιφύλαξη 

ισοδύναµων 
µέτρων. 

40.-(1) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το σύστηµα, κατόπιν 
διαβουλεύσεων µε τον φορέα εκµετάλλευσης εγκατάστασης, εγκαταστάσεις που 
έχουν υποβάλει στην Αρµόδια Αρχή έκθεση περί εκποµπών χαµηλότερων από είκοσι 
πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα και, στις 
περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονοµαστική θερµική ισχύ χαµηλότερη 
από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουµένων των εκποµπών από βιοµάζα για κάθε ένα 
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από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο (α) και οι οποίες υπόκεινται σε µέτρα που πρόκειται να συµβάλλουν σε 
ισοδύναµες µειώσεις των εκποµπών, εφόσον η Κυπριακή ∆ηµοκρατία πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

  (α) ενηµερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και µέσω 
διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα 
ισοδύναµα µέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση µε τα οποία θα 
επιτευχθεί ισοδύναµη συµβολή σε µειώσεις εκποµπών, που εφαρµόζει, πριν από 
την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 25, και το 
αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή· 
 

  (β) βεβαιώνει ότι εφαρµόζονται ρυθµίσεις παρακολούθησης, προκειµένου να 
αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέµπει τουλάχιστον είκοσι 
πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουµένων των εκποµπών από βιοµάζα, σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος· η 
Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει απλουστευµένα µέτρα εποπτείας, 
επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι µέσες 
ετήσιες ελεγµένες εκποµπές κατά την περίοδο 2008 έως 2010 δεν υπερβαίνουν 
τους πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ετησίως, σύµφωνα µε το άρθρο 30· 
 

  (γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέµπει τουλάχιστον 
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα, 
εξαιρουµένων των εκποµπών από βιοµάζα, σε οποιοδήποτε ηµερολογιακό έτος ή, 
εάν τα µέτρα που εφαρµόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση µε τα οποία θα 
επιτευχθεί ισοδύναµη συµβολή σε µειώσεις εκποµπών, δεν εφαρµόζονται πλέον, 
η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστηµα· 
 

  (δ) δηµοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και 
(γ) για δηµόσιο σχολιασµό. 

   
 (2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επίσης τα νοσοκοµεία, εάν αυτά αναλάβουν 

ισοδύναµα µέτρα. 
 

 (3) Εάν µετά το πέρας περιόδου τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
για δηµόσιο σχολιασµό, η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση εντός περαιτέρω 
περιόδου έξι (6) µηνών, τότε ο αποκλεισµός λογίζεται εγκριθείς. 
 
(4) Μετά την επιστροφή 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, αρχής γενοµένης από το έτος επανένταξης. Τα 
δικαιώµατα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές αφαιρούνται από την 
ποσότητα που πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, σύµφωνα µε 
το άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραµένει στο σύστηµα για το υπόλοιπο 
της περιόδου εµπορίας. 
 

 (6) Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο σύστηµα κατά την περίοδο 2008 
έως 2012, δύναται να εφαρµοστούν απλουστευµένες απαιτήσεις όσον αφορά την 
εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισµό εκποµπών 
κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που ορίζεται στην 
παράγραφο (α), του εδαφίου (1). 
 

 ΜΕΡΟΣ V – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
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Συµβουλευτική 

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

  (α) ένας εκπρόσωπος του Τµήµατος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος· 
 

  (β) ένας εκπρόσωπος της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου· 
 

  (γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων· 
 

  (δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού· 
 

  (ε) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων· 
 

  (στ) ένας εκπρόσωπος του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου· και 
 

  (ζ) ένας εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών 
Οργανώσεων Κύπρου. 
 

  (2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να εκπροσωπείται σε 
κάθε συνεδρία της Συµβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο, ο 
οποίος µπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συµβούλους. 
 

  (3) Σε κάθε συνεδρία της Συµβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του προέδρου και 
τριών µελών αποτελεί απαρτία. 
 

  (4) Οι συνεδρίες της Συµβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρό 
της. Οποιοδήποτε µέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη 
σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την 
επιβάλλουν και το θέµα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται 
από τον πρόεδρο µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που 
ζητήθηκε η σύγκληση αυτής. 
 

  (5) Ο πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής µεριµνά ώστε για κάθε συνεδρία 
στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέµα που αφορά συγκεκριµένη εγκατάσταση, 
καλούνται έγκαιρα για να συµµετάσχουν σ’ αυτή εκπρόσωπος του Επάρχου και 
εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις 
εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωµα να εκφράσουν τις 
απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όµως, να έχουν δικαίωµα ψήφου. 
 

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

  (7) Ο πρόεδρος της Συµβουλευτικής Επιτροπής µεριµνά για την έγκαιρη αποστολή 
των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα µέλη της επτά (7) 
τουλάχιστον µέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται 
λεπτοµέρειες σχετικές µε το κάθε θέµα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα 
διεξαχθεί. 
 

Γνώµη κοινού. 42. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η Αρµόδια Αρχή είναι υποχρεωµένη, πριν 
τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, να 
λαµβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού. 
 

Αρχιεπιθεωρητής 
και Επιθεωρητές. 

43.-(1) Για σκοπούς αποτελεσµατικότερης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος 
Νόµου ή των κανονισµών ή διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού, ο 
Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου 
Υπουργείου να ενεργούν ως Επιθεωρητές. 
 

 (2) Ο Υπουργός, µετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού, ως επίσης 
και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί τους 
λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρµογής των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
 

 (3) Τα ονόµατα των λειτουργών που διορίζονται ως Επιθεωρητές µε βάση τα εδάφια 
(1) και (2), δηµοσιεύονται µε γνωστοποίηση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
∆ηµοκρατίας. 
 

  (4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός 
δύναται µε σχετικές γνωστοποιήσεις που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της ∆ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν 
υπηρετούν στη δηµόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα 
προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών 
και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση. 
 

  (5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται µε βάση το εδάφιο (4), 
ασκούν τα καθήκοντά τους υπό το συντονισµό του Αρχιεπιθεωρητή και η 
εξουσιοδότηση µπορεί να τερµατίζεται σύµφωνα µε τους όρους που διαλαµβάνονται 
σε αυτήν. 
 

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

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

  (α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η Αρµόδια Αρχή, στο οποίο 
αναγράφεται η ιδιότητά τους· και 
 

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

Καθήκοντα και 
εξουσίες 

Αρχιεπιθεωρητών 
και 

Επιθεωρητών. 

44.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πραγµατοποιούν τακτικούς και 
έκτακτους ελέγχους των φορέων εκµετάλλευσης, που εντεταλµένο κράτος είναι η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 
 

 (2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπιθεωρητής ή/και κάθε 
Επιθεωρητής δύναται-  
 

  (α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα εκµετάλλευσης διενεργείται 
ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαµβάνει 
χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε 
διάταξης του παρόντος Νόµου κανονισµού ή/και διατάγµατος εκδιδοµένου 
δυνάµει αυτού· ή είσοδος στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να επιτευχθεί 
ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε 
χρόνο· 
 

  (β) να διενεργεί δοκιµές ή µετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση 
των καθηκόντων του· 
 

  (γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, 
µηχανηµάτων, συσκευών ή εξοπλισµού που βρίσκονται στα υποστατικά ή 
αεροσκάφη και να προβαίνει σε κινηµατογραφήσεις ή φωτογραφίσεις, εφόσον τις 
κρίνει αναγκαίες· 
 

  (δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε 
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βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται µε το φορέα εκµετάλλευσης, και 
τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιµες για σκοπούς διερεύνησης 
οποιουδήποτε θέµατος που αφορά τον φορέα εκµετάλλευσης· 
 

  (ε) να παραλαµβάνει και µεταφέρει οποιοδήποτε αντικείµενο ή ουσία ή δείγµα 
ουσίας, που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήµατος ή για 
σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου· 
 

  (στ) να αξιώνει από το φορέα εκµετάλλευσης όπως- 
 

   (i) παρέχει σ’ αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος του υπό έρευνα 
χώρου, 
(ii) θέτει στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή µέσα για τη διενέργεια 
δοκιµών, µετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίες για 
σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήµατος, 
(iii) παρέχει σ’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή 
στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιµες για το 
σκοπό έρευνας που διενεργεί· 
 

  (ζ) να αξιώνει όπως ο φορέας εκµετάλλευσης ή οποιοδήποτε µέρος του, ή 
οποιαδήποτε µηχανήµατα, συσκευές, εξοπλισµός ή ουσίες που βρίσκονται σε 
αυτό, παραµένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς 
ελέγχου, δοκιµής, µέτρησης ή εξέτασης, νοουµένου ότι η συµµόρφωση µε την 
αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερµατισµό ή τη διακοπή οποιασδήποτε 
ουσιώδους λειτουργίας του φορέα εκµετάλλευσης. 
 

  (η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να 
πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα εκµετάλλευσης ή είχε σχέση µε 
οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντός της περιόδου των 
τελευταίων τριών (3) µηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που 
δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές µε 
το σκοπό της έρευνας που διενεργεί. 
 

  (3) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι 
οποιοσδήποτε φορέας εκµετάλλευσης, λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά 
τρόπο ο οποίος εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα που διαπίστωσε την 
παράβαση δεν είναι σύµφωνος µε τις πρόνοιες του νόµου, τότε έχει εξουσία να 
επιδώσει στο φορέα εκµετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για τη λειτουργία ή επίβλεψη του φορέα εκµετάλλευσης γραπτή ειδοποίηση µε την 
οποία να – 
 

  (α) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συµµόρφωση 
µε συγκεκριµένες πρόνοιες του νόµου· 

  (β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριµένων µέτρων· 
  (γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα µέτρα· και 
  (δ) αξιώνει όπως η λειτουργία του φορέα εκµετάλλευσης τερµατιστεί µετά τη 

λήξη της πιο πάνω περιόδου, εφόσον δε ληφθούν τα µέτρα που όρισε. 
 

  (4) Εάν κατά την είσοδό του σε οποιοδήποτε φορέα εκµετάλλευσης για σκοπούς 
εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής 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 Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκµετάλλευσης 
οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν 
λόγω προσώπου. 
 

Ειδοποίηση 
βελτίωσης και 
απαγορευτικής 
ειδοποίησης. 

45.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής 
διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου, δύναται να 
επιδώσει στον φορέα εκµετάλλευσης εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 
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διαπίστωσης της παράβασης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία να- 
 

  (α) αναφέρει ότι διαπίστωσε παράβαση διάταξης του παρόντος Νόµου, 
  (β) αναφέρει την ή τις πρόνοιες του Νόµου που έχουν παραβιαστεί, και να 
  (γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι µικρότερη από είκοσι µία (21) ηµέρες, µέσα 

στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί. 
 

  (2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά µε την 
ειδοποίηση βελτίωσης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την ηµεροµηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρµόδια Αρχή, η 
οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης των ενδιαφεροµένων µερών και αποφασίζει εντός 
ευλόγου χρόνου κατά πόσο υπήρξε παράβαση. Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή 
αποφασίσει ότι υπήρξε παράβαση τότε ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να 
συµµορφωθεί µε την ειδοποίηση βελτίωσης εντός τριάντα (30) ηµερών, η οποία 
διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου επιθεώρησης από τον Αρχιεπιθεωρητή ή 
Επιθεωρητή. 
 

  (3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο 
φορέας εκµετάλλευσης δεν έχει συµµορφωθεί µε τα µέτρα που ορίζονται στην 
ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόµενης χρονικής περιόδου, δύναται να 
επιδώσει εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία διαπίστωσης στο φορέα 
εκµετάλλευσης απαγορευτική ειδοποίηση. 
 

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

  (α) αναφέρει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας 
εκµετάλλευσης δεν έχει συµµορφωθεί µε τα µέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση 
βελτίωσης εντός της καθοριζόµενης χρονικής περιόδου, 
 

  (β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Αρχιεπιθεωρητή 
ή Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, 
 

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

  (δ) ορίζει xρονική περίοδο µετά την παρέλευση της οποίας ο φορέας 
εκµετάλλευσης θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί, αν δεν συµµορφωθεί µε τις 
διατάξεις του Νόµου και αν δεν ληφθούν τα µέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες 
σύµφωνα µε την παράγραφο (γ). 
 

  (5) Σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά µε την 
επιβολή απαγορευτικής ειδοποίησης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρµόδια 
Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης όλων των ενδιαφεροµένων µερών και 
αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου τη διατήρηση της επιβολής της απαγορευτικής 
ειδοποίησης ή την άρση της. 
 

Αδικήµατα και 
ποινές. 

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο - 

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

  (β) αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση, η 
οποία του επιβάλλεται από το Νόµο ή από οποιουσδήποτε Κανονισµούς ή 
διατάγµατα που εκδίδονται µε βάση το Νόµο, ή  
 

  (γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του 
χορηγήθηκε µε βάση το Νόµο, 
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 είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρια (3) 
χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€35.000) ή και στις δύο ποινές. 
 

Επιβολή 
διοικητικού 
προστίµου. 

47.-(1)(α) Κάθε φορέας εκµετάλλευσης και φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών που 
δεν παραδίδει έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώµατα για την κάλυψη 
των εκποµπών του, κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους, υπόκειται στην 
καταβολή προστίµου για υπέρβαση εκποµπών, από την Αρµόδια Αρχή. Το πρόστιµο 
ανέρχεται σε εκατόν ευρώ (€100) για κάθε τόνο ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα 
για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώµατα. 
 
(β) Η καταβολή του προστίµου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να 
παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωµάτων για το επόµενο ηµερολογιακό έτος, 
δικαιώµατα για ποσότητες εκποµπών ίσες µε τις καθ’ υπέρβαση εκποµπές. 
 

  (2) Το πρόστιµο για τις καθ’ υπέρβαση εκποµπές που σχετίζεται µε δικαιώµατα που 
εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και µετά αυξάνεται σύµφωνα µε τον 
ευρωπαϊκό δείκτη καταναλωτή. 
 

  (3) Η διαδικασία επιβολής προστίµου που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) 
αρχίζει µε την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από 
την Αρµόδια Αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις 
απόψεις του εντός διαστήµατος δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης 
της κλήτευσης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του 
παραβάτη, για δέκα (10) επιπλέον ηµέρες. 
 

  (4) Το προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) επιβαλλόµενο διοικητικό πρόστιµο 
επιβάλλεται στον παραβάτη, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής που 
βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακουστεί ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο 
παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. 
 

 (5) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου επιτρέπεται η άσκηση 
ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη. 
 

 (6) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την Αρµόδια Αρχή, όταν 
περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου 
προθεσµία των εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
απόφασης για επιβολή χρηµατικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή 
ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της 
ιεραρχικής προσφυγής, απόφασης, του Υπουργού. 
 

 (7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής του κατά τον παρόντα Νόµο 
επιβαλλόµενου από την Αρµόδια Αρχή διοικητικού προστίµου, η Αρµόδια Αρχή 
λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττεται το οφειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος 
οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία. 
 

∆ηµοσίευση 
ονοµάτων. 

48. Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά για τη δηµοσίευση των ονοµάτων των φορέων 
εκµετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών 
δικαιωµάτων δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
 

Επιβολή 
απαγόρευσης 
λειτουργίας 

φορέα 
εκµετάλλευσης 

αεροσκαφών από 
την Επιτροπή. 

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου 
εντεταλµένο κράτος είναι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία δεν συµµορφώνεται µε τις 
απαιτήσεις του παρόντος Νόµου και όταν άλλα µέτρα εφαρµογής δεν εξασφαλίζουν 
τη συµµόρφωση, η Αρµόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να 
αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριµένο φορέα 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών. 
 

5 του 21(I) του 
2015. 

(1Α) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), η αίτηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
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περιλαµβάνει: 
 

 (α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών δεν 
συµµορφώνεται µε τις δυνάµει του παρόντος Νόµου υποχρεώσεις του, 
 

 (β) λεπτοµερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει η Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, 
 

 (γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόµενη απαγόρευση λειτουργίας σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
 

 (δ) σύσταση για τη σκοπιµότητα απαγόρευσης λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν. 

  
 (2) Κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Αρµόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να 

αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριµένο φορέα 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών. 
 

 (3) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο 
έδαφός της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας δυνάµει του εδαφίου (2) και ενηµερώνει την 
Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και µέσω διαδικτύου το κοινό.  
 

Αρχείο. 50.-(1) Η Αρµόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτοµέρειες για 
θέµατα που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο, περιλαµβανοµένων και των θεµάτων 
που αφορούν- 
 

  (α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου, και  
 

  (β) τα αποτελέσµατα των ελέγχων ή/ και µετρήσεων ή/ και υπολογισµών που 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.  
 

  (γ) τις ετήσιες εκθέσεις.  
 

 
 

125(Ι) του 2000. 

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκποµπής αερίων 
θερµοκηπίου, η Αρµόδια Αρχή δύναται, τηρουµένων των διατάξεων του περί της 
Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται µε Θέµατα 
Περιβάλλοντος Νόµου, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο 
οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δηµοσίευση της οποίας 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 επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του 
Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται µε Θέµατα Περιβάλλοντος Νόµου, κάθε 
πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαµβάνει αντίγραφο καταχώρησης του 
αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την Αρµόδια Αρχή µε 
διάταγµα. 
 

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

  (α) να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που 
συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας· και 
 

  (β) για όσο χρονικό διάστηµα παραµένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο 
τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και 
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διεξαγωγής µετρήσεων ή/ και υπολογισµών των εκποµπών. 
 

  (2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης που εµπίπτει στις διατάξεις του 
παρόντος Νόµου εγκαθιστά εξοπλισµό µέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε 
ουσίας ή παραµέτρου στις εκποµπές, είτε οικειοθελώς είτε σύµφωνα µε όρο της 
άδειας, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να επιστρέψει µέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το 
οποίο θεωρεί εύλογο.  
 

  (3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να διαφέρει 
κατά περίπτωση. 
 

 ΜΕΡΟΣ VI - ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Έκδοση 
κανονισµών. 

52.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισµούς που απαιτούνται 
για τη ρύθµιση οποιουδήποτε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισµού 
και γενικά για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου· 
 

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

 
Παράρτηµα ΙΙ. 

(α) τον καθορισµό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ: 
 

 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

(β) την αδειοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του 
Παραρτήµατος ΙΙ. 
 

 (γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονοµικών επιβαρύνσεων µε βάση την αρχή «ο 
ρυπαίνων πληρώνει»· 
 

Τροποποιήσεις 
Παραρτηµάτων 
του παρόντος 

Νόµου. 
 

53. Ο Υπουργός δύναται, µε διάταγµα, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε 
Παράρτηµα του παρόντος Νόµου. 
 

Εξουσία 
Υπουργού για 

εφαρµογή 
προτύπων. 

156(Ι) του 2002 
10(Ι) του 2010 

57(Ι) του 2010. 
 

54. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, ο Υπουργός δύναται µε διάταγµα του 
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να επιβάλλει την 
υποχρεωτική εφαρµογή Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία 
έχουν υιοθετηθεί ως κυπριακά δυνάµει του περί ∆ιαπίστευσης, Τυποποίησης και 
Τεχνικής Πληροφόρησης Νόµου. 

Κατάργηση. 
132(Ι) του 2004 
102(Ι) του 2006. 

 

55. Ο περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του 
Θερµοκηπίου Νόµος του 2004 καταργείται. 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(άρθρα 2, 3, 14) 

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
 
∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) 
Μεθάνιο (CH4) 
Υποξείδιο του αζώτου (N2O) 
Υδροφθοράνθρακες (HFCs) 
Υπερφθοράνθρακες (PFCs) 
Εξαφθοριούχο θείο (SF6) 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
(άρθρα 2, 3,6, 9, 10, 12, 13, 20, 28, 38, 52) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
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1. Οι εγκαταστάσεις ή µέρη εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για έρευνα, 
ανάπτυξη και δοκιµή νέων προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που 
χρησιµοποιούν αποκλειστικά βιοµάζα δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο. 
 
2. Οι αναφερόµενες κάτωθι ανώτατες τιµές αναφέρονται κατά κανόνα σε 
παραγωγική δυναµικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες 
δραστηριότητες που εµπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγµατοποιούνται στην ίδια 
εγκατάσταση, οι παραγωγικές δυναµικότητες των δραστηριοτήτων αυτών 
προστίθενται από κοινού. 
 
3. Για τον υπολογισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος µιας 
εγκατάστασης προκειµένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο 
σύστηµα, αθροίζονται οι ονοµαστικές θερµικές ισχείς όλων των συµµετεχουσών σε 
αυτήν τεχνικών µονάδων όπου η καύση καυσίµου γίνεται εντός της εγκατάστασης. 
Στις µονάδες αυτές µπορεί να περιλαµβάνονται όλες οι µορφές λεβήτων, 
καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καµίνων, φούρνων, 
στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίµου, µονάδων καύσης χηµικής 
ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερµικών ή καταλυτικών µονάδων µετάκαυσης. 
Για τους σκοπούς του υπολογισµού αυτού δεν λαµβάνονται υπόψη οι µονάδες µε 
ονοµαστική θερµική ισχύ κάτω των 3 MW και µονάδες που χρησιµοποιούν 
αποκλειστικά βιοµάζα. Στις «µονάδες που χρησιµοποιούν αποκλειστικά βιοµάζα» 
περιλαµβάνονται και αυτές που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα µόνο κατά την 
έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της µονάδας. 
 
4. Σε περίπτωση που µία µονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο 
όριο δεν εκφράζεται ως ονοµαστική θερµική ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω 
δραστηριότητας λαµβάνει προτεραιότητα ως προς την απόφαση για τη συµπερίληψη 
στο σύστηµα. 
 
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής 
ικανότητας οιασδήποτε δραστηριότητας του παρόντος Παραρτήµατος, όλες οι 
µονάδες στις οποίες καίονται καύσιµα, πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται 
αποτέφρωση επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαµβάνονται στην άδεια 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου. 
 
6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι πτήσεις από ή προς 
περιφερειακό αεροδρόµιο ευρισκόµενο στο έδαφος κράτους µέλους όπου 
εφαρµόζεται η Συνθήκη. 

 
 

∆ραστηριότητες Αέρια του θερµοκηπίου 
Καύση καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε 
συνολική ονοµαστική θερµική κατανάλωση 
άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων 
αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών 
αποβλήτων) 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

∆ιύλιση ορυκτελαίων ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
Παραγωγή οπτάνθρακα ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
Μεταλλεύµατα (συµπεριλαµβανοµένων των 
θειούχων ενώσεων) φρύξη ή 
πυροσυσσωµάτωση, συµπεριλαµβανοµένης 
της σφαιροσυσσωµάτωσης 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής 
ή δευτερογενής τήξη) συµπεριλαµβανοµένης 
και της συνεχούς χυτεύσεως, µε δυναµικότητα 
άνω των 2,5 τόνων την ώρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων 
µετάλλων (περιλαµβανοµένων 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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∆ραστηριότητες Αέρια του θερµοκηπίου 
σιδηροκραµάτων) όπου λειτουργούν µονάδες 
καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική 
κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις µονάδες 
επεξεργασίας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, 
µονάδες έλασης, κλίβανοι αναθέρµανσης, 
κλίβανοι ανόπτησης, µονάδες σφυρηλάτησης, 
χυτήρια, µονάδες επίστρωσης και όξινου 
καθαρισµού. 
Πρωτογενής παραγωγή αλουµινίου ∆ιοξείδιο του άνθρακα και 

υπερφθοράνθρακες 
∆ευτερογενής παραγωγή αλουµινίου όπου 
λειτουργούν εγκαταστάσεις καύσης µε 
συνολική ονοµαστική θερµική κατανάλωση 
άνω των 20 MW 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή ή επεξεργασία µη σιδηρούχων 
µετάλλων, όπου περιλαµβάνεται η παραγωγή 
κραµάτων, ο εξευγενισµός, η χύτευση κ.λπ., 
όπου λειτουργούν µονάδες καύσης µε 
συνολική ονοµαστική θερµική κατανάλωση 
(συµπεριλαµβανοµένων των καυσίµων που 
χρησιµοποιούνται ως αναγωγικά µέσα) άνω 
των 20 MW. 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε 
περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού 
δυναµικού άνω των 500 τόνων την ηµέρα ή σε 
άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναµικού 
άνω των 50 τόνων την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση 
δολοµίτη ή µαγνησίτη σε περιστροφικούς 
κλιβάνους ή άλλους καµίνους παραγωγικού 
δυναµικού άνω των 50 τόνων την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή γυαλιού, συµπεριλαµβανοµένων 
των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, 
µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων 
την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή κεραµικών προϊόντων µε ψήσιµο, 
κεραµίδια στέγης, πλίνθοι, πυρίµαχοι πλίνθοι, 
πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, µε 
παραγωγική δυναµικότητα άνω των 75 τόνων 
την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή ορυκτοβάµβακα ή πετροβάµβακα 
µε χρήση γυαλιού, πετρώµατος ή σκωρίας µε 
τηκτική παραγωγική δυναµικότητα άνω των 20 
τόνων την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή 
για την παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων 
προϊόντων γύψου, όπου λειτουργούν µονάδες 
καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική 
κατανάλωση άνω των 20 MW 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη 
υλικά 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού 
δυναµικού άνω των 20 τόνων την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαµβάνεται η 
απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως ελαίων, 
πισσών, υπολειµµάτων απόσταξης και 
πυρόλυσης, όπου λειτουργούν µονάδες καύσης 
µε συνολική ονοµαστική θερµική κατανάλωση 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 
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∆ραστηριότητες Αέρια του θερµοκηπίου 
άνω των 20 MW 
Παραγωγή νιτρικού οξέος ∆ιοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 

αζώτου 
Παραγωγή απιδικού οξέους ∆ιοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 

αζώτου 
Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού 
οξέος 

∆ιοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου 

Παραγωγή αµµωνίας ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
Παραγωγή χύδην οργανικών χηµικών 
προϊόντων µε πυρόλυση, αναµόρφωση, µερική 
ή πλήρη οξείδωση ή µε παρόµοιες διεργασίες, 
παραγωγικού δυναµικού άνω των 100 τόνων 
την ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου 
σύνθεσης µε αναµόρφωση ή µερική οξείδωση 
παραγωγικού δυναµικού άνω των 25 τόνων την 
ηµέρα 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και 
διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3) 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

∆έσµευση αερίων θερµοκηπίου από 
εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον 
παρόντα Νόµο για τους σκοπούς µεταφοράς 
και γεωλογικής αποθήκευσης σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάµει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Μεταφορά αερίων θερµοκηπίου µε αγωγούς 
για γεωλογική αποθήκευση σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάµει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερµοκηπίου 
σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάµει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

 Αεροπορικές µεταφορές 
Πτήσεις από ή προς αεροδρόµια ευρισκόµενα 
στο έδαφος κράτους µέλους όπου εφαρµόζεται 
η συνθήκη 
 
Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαµβάνονται: 
α) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά 
για τη µεταφορά, στο πλαίσιο επίσηµης 
αποστολής, βασιλεύοντος 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 πτήσης· 
β) οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται µε 
στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς και οι 
τελωνειακές και αστυνοµικές πτήσεις· 
γ) οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και 
διάσωση, οι πυροσβεστικές πτήσεις, οι 
ανθρωπιστικές πτήσεις και οι πτήσεις των 
ιατρικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης που 
έχουν εγκριθεί από την ενδεδειγµένη Αρµόδια 
Αρχή· 
 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 
 

 
 
 
 
 

δ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικώς 
βάσει κανόνων πτήσης εξ όψεως, όπως αυτοί 
ορίζονται στο Παράρτηµα 2 του περί της 
Σύµβασης ∆ιεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 
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∆ραστηριότητες Αέρια του θερµοκηπίου 
 

213 του 
1988. 

1944 και ∆εκατριών Προτοκόλλων αυτής του 
1947 έως 1984 (κυρωτικός) και περί Συναφών 
θεµάτων Νόµος του 1988· 
ε) οι πτήσεις που τερµατίζονται στο 
αεροδρόµιο από το οποίο απογειώθηκε το 
αεροσκάφος και κατά τη διάρκεια των οποίων 
δεν πραγµατοποιήθηκε ενδιάµεση προσγείωση· 
στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται 
αποκλειστικά για την απόκτηση πτυχίου ή τη 
βαθµολόγηση πληρώµατος θαλάµου 
διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκµηριώνεται µε 
κατάλληλη σηµείωση στο σχέδιο πτήσης, υπό 
τον όρο ότι οι πτήσεις αυτές δεν χρησιµεύουν 
για τη µεταφορά επιβατών ή/και φορτίου, ούτε 
για τον εντοπισµό θέσης ή τη διαπεραίωση 
αεροσκάφους· 
ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά 
για επιστηµονική έρευνα ή για τον έλεγχο, τη 
δοκιµή ή την πιστοποίηση αεροσκαφών ή 
εξοπλισµού, είτε αεροµεταφερόµενου είτε 
επίγειου· 
η) οι πτήσεις που εκτελούνται µε αεροσκάφος 
µε πιστοποιηµένη µέγιστη µάζα απογείωσης 
κάτω των 5.700 kg· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα 

της 
Ε.Ε:L240, 
24.8.1992, 

σελ.8 

θ) οι πτήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια των 
υποχρεώσεων παροχής δηµόσιων υπηρεσιών 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 
2408/92 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 
1992 για την πρόσβαση των κοινοτικών 
αεροµεταφορέων σε δροµολόγια 
ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραµµών, ή για 
δροµολόγια όπου η προβλεπόµενη 
χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις 
ετησίως και 
ι) οι πτήσεις οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η 
παρούσα διάταξη, θα ενέπιπταν στο πεδίο της 
δραστηριότητας αυτής, που εκτελούνται από 
φορέα εµπορικής εκµετάλλευσης αεροπορικών 
µεταφορών: 
— λιγότερες από 243 πτήσεις ανά 
περίοδο για τρεις συνεχόµενες τετράµηνες 
περιόδους, ή 
— πτήσεις µε συνολικές ετήσιες 
εκποµπές µικρότερες από 10 000 τόνους 
ετησίως. 
Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για 
τη µεταφορά, στο πλαίσιο επίσηµης 
αποστολής, βασιλεύοντος µονάρχη και του 
στενού οικογενειακού κύκλου του/της, 
αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και 
υπουργών, κράτους µέλους δεν µπορούν να 
εξαιρούνται βάσει της παρούσας διάταξης. 
 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(άρθρο 3) 
------------- 
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∆ραστηριότητες Αέρια του θερµοκηπίου 
Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες 

 η Αρµόδια Αρχή έχει την αρµοδιότητα να εφαρµόζει. 
 

 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L130, 
15.5.2002 
σ.1. 
 

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ’ 
ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύµβαση- 
Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για τις κλιµατικές µεταβολές και την από κοινού τήρηση των 
σχετικών δεσµεύσεων· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L49, 
19.2.2004 
σ.1. 
 

Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004, για µηχανισµό παρακολούθησης των εκποµπών αερίων που 
συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρµογής του 
πρωτοκόλλου του Κιότο· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L226, 
15.9.2005 
σ.2. 
 

Απόφαση C(2004)5295 της Επιτροπής της 27ης ∆εκεµβρίου 2004 σχετικά µε το εθνικό 
σχέδιο κατανοµής δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου που κοινοποίησε η 
Κυπριακή ∆ηµοκρατία κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L24 
28.1.2009, 
σ. 18. 
 

Απόφαση 2009/73/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης ∆εκεµβρίου 2008 για την τροποποίηση της 
απόφασης 2007/589/ΕΚ ώστε να περιληφθούν κατευθυντήριες γραµµές για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκποµπές υποξειδίου του 
αζώτου· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L103, 
23.4.2009, 
σ.10. 
 

Απόφαση 2009/339/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της 
απόφασης 2007/589/ΕΚ µε σκοπό την προσθήκη κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά την 
παρακολούθηση των εκποµπών και των τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων από αεροπορικές 
δραστηριότητες και την υποβολή σχετικής έκθεσης· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L316,  
16.11.2006 
σ.12. 

Απόφαση 2006/780/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Νοεµβρίου 2006 για την αποφυγή της 
διπλής καταγραφής των µειώσεων των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου στο πλαίσιο του 
κοινοτικού συστήµατος εµπορίας εκποµπών για δραστηριότητες έργων µε βάση το 
πρωτόκολλο του Κιότο σύµφωνα µε την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L229, 
31.8.2007, 
σ.1. 
 

Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2007 περί θεσπίσεως 
κατευθυντηρίων γραµµών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά µε 
τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L1, 
5.1.2010, 
σ.10. 
 

Απόφαση 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης ∆εκεµβρίου 2009, που προσδιορίζει, 
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 
διαρροής άνθρακαι· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L149, 
12.6.2009, 
σ.69. 
 

Απόφαση 2009/450/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά µε τη λεπτοµερή 
ερµηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτηµα I της οδηγίας 
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου· 

680065333 
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Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L329, 
25.11.2006, 
σ.38. 

Απόφαση 2006/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε τροποποίηση 
της απόφασης 2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηµατολογίου όσον αφορά την 
εφαρµογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου 
εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της  
Ε.Ε:L271, 
11.10.2008, 
σ. 3. 
 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 994/2008 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε 
τυποποιηµένο και ασφαλές σύστηµα µητρώων δυνάµει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L25, 
29.1.2010, 
σ.12. 

Κανονισµός (EE) αριθ. 82/2010 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2010 για την 
τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά µε τον κατάλογο των φορέων 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του Παραρτήµατος 
I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006, ή µετά την ηµεροµηνία αυτή, στον 
οποίο προσδιορίζεται το εντεταλµένο κράτος µέλος για κάθε φορέα εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών· 
 

Επίσηµη 
Εφηµερίδα της 
Ε.Ε:L302, 
18.11.2010, 
σ. 1. 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεµβρίου 2010 για τον χρόνο 
διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασµών δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου κατ΄ εφαρµογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση συστήµατος εµπορίας 
δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου εντός της Κοινότητας· 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
(άρθρα 9, 10) 

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 

 
 

 ΜΕΡΟΣ A 
Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές από σταθερές εγκαταστάσεις 
 
Παρακολούθηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
Οι εκποµπές παρακολουθούνται είτε µε υπολογισµό είτε µε µετρήσεις. 
 
Υπολογισµός 
Οι εκποµπές υπολογίζονται µε τον τύπο: 
∆εδοµένα δραστηριότητας × συντελεστής εκποµπών × συντελεστής οξειδώσεως 
Τα δεδοµένα δραστηριότητας (χρησιµοποιούµενο καύσιµο, ρυθµός παραγωγής, κ.λπ.) 
παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασµού ή µε µετρήσεις. 
Χρησιµοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκποµπών. Για όλα τα καύσιµα γίνονται δεκτοί 
ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών. Εξ ορισµού συντελεστές είναι 
αποδεκτοί για όλα τα καύσιµα εκτός από την περίπτωση µη διαθέσιµων στο εµπόριο 
καυσίµων (π.χ. απόβλητα καύσιµα όπως ελαστικά και αέρια βιοµηχανικών διεργασιών). 
Πρέπει να εκπονηθούν, για µεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασµα, για δε το 
φυσικό αέριο, εξ ορισµού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα 
διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισµού τιµές της διακυβερνητικής οµάδας για τις 
κλιµατικές µεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκποµπών για τη βιοµάζα είναι µηδέν. 
Εάν στο συντελεστή εκποµπών δεν λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι µέρος του άνθρακα 
δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιµοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν 
έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκποµπών στους οποίους έχει 
ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρµοστεί συντελεστής οξειδώσεως. 
Πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εξ ορισµού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται 
βάσει των περί της ολοκληρωµένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης Νόµων 2003 µέχρι 
2008, εκτός εάν ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά 
δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι. 
Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιµο πρέπει να γίνεται χωριστός 
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υπολογισµός. 
 
 
 
Μετρήσεις 
Για τις µετρήσεις εκποµπών χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που 
επιβεβαιώνονται µε υπολογισµό των εκποµπών. 
 
Παρακολούθηση εκποµπών άλλων αερίων θερµοκηπίου 
Χρησιµοποιούνται τυποποιηµένες ή αποδεκτές µέθοδοι που θα εκπονηθούν από την 
Επιτροπή, σε συνεργασία µε όλους τους οικείους ενδιαφεροµένους.  
 
Υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές 
Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκµετάλλευσης περιλαµβάνουν τα 
ακόλουθα στοιχεία: 
Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συµπεριλαµβάνονται: 
— ονοµασία της εγκατάστασης, 
— διεύθυνση της εγκατάστασης, συµπεριλαµβανοµένου του ταχυδροµικού τοµέα 
και της χώρας, 
— τύπος και αριθµός δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙ που λαµβάνουν 
χώρα στην εγκατάσταση, 
— διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενός ατόµου επαφής 
και 
— όνοµα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν µητρικής επιχείρησης. 
Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος ΙΙ που λαµβάνει χώρα στον χώρο 
εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκποµπές: 
— στοιχεία δραστηριότητας, 
— συντελεστές εκποµπών, 
— συντελεστές οξειδώσεως, 
— συνολικές εκποµπές και 
— αβεβαιότητα. 
Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήµατος ΙΙ που λαµβάνει χώρα στον χώρο 
εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται µετρήσεις εκποµπών: 
— συνολικές εκποµπές και 
— πληροφορίες για την αξιοπιστία των µεθόδων µέτρησης και 
— αβεβαιότητα. 
∆. Για εκποµπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει και τον συντελεστή 
οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά 
δραστηριότητα συντελεστή εκποµπών. 
Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει µέτρα για τον συντονισµό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης µε 
τυχόν υφιστάµενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των 
επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων. 
 

 
 ΜΕΡΟΣ B 

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκποµπές από αεροπορικές 
δραστηριότητες 

 
Παρακολούθηση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
Οι εκποµπές παρακολουθούνται µε υπολογισµούς. Οι εκποµπές υπολογίζονται µε τον τύπο: 
Κατανάλωση καυσίµου x συντελεστή εκποµπών 
 
Στην κατανάλωση καυσίµου συµπεριλαµβάνεται το καύσιµο που καταναλώνει η εφεδρική 
µονάδα παραγωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιµοποιείται η πραγµατική 
κατανάλωση καυσίµου για κάθε πτήση, η οποία υπολογίζεται µε τον τύπο: 
Ποσότητα καυσίµου που περιέχουν οι δεξαµενές του αεροσκάφους µετά την ολοκλήρωση του 
εφοδιασµού µε καύσιµο για την πτήση – Ποσότητα καυσίµου που περιέχουν οι δεξαµενές του 
αεροσκάφους µετά την ολοκλήρωση του εφοδιασµού µε καύσιµο για την επόµενη πτήση + 
Εφοδιασµός µε καύσιµο για την επόµενη πτήση. 
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Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδοµένα σχετικά µε την πραγµατική κατανάλωση 
καυσίµου, χρησιµοποιείται τυποποιηµένη βαθµιδωτή µέθοδος για την κατ’ εκτίµηση 
κατανάλωση καυσίµου από δεδοµένα βασιζόµενα στις βέλτιστες διαθέσιµες πληροφορίες. 
  
Χρησιµοποιούνται οι προκαθορισµένοι από την IPCC (∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίµατος) συντελεστές εκποµπών, που περιλαµβάνονται στις κατευθυντήριες 
γραµµές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων θερµοκηπίου ή σε µεταγενέστερες 
επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών, εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, 
ειδικοί για συγκεκριµένες δραστηριότητες συντελεστές εκποµπών, οι οποίοι προέρχονται 
από ανεξάρτητα διαπιστευµένα εργαστήρια που χρησιµοποιούν αποδεκτές αναλυτικές 
µεθόδους. Ο συντελεστής εκποµπών για τη βιοµάζα είναι µηδέν. 
 
Ο υπολογισµός είναι χωριστός για κάθε πτήση και κάθε είδος καυσίµου. 
 
Υποβολή έκθεσης για τις εκποµπές 
Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάµει του άρθρου 30, κάθε φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών όπου περιλαµβάνονται: 
— Επωνυµία του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, 
— Εντεταλµένο κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται, 
— ∆ιεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένου του 
ταχυδροµικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση 
επικοινωνίας στο εντεταλµένο κράτος µέλος, 
— Αριθµοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 
κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων του παραρτήµατος ΙΙ από τον συγκεκριµένο φορέα εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών, 
— Αριθµός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκµετάλλευσης 
δυνάµει των οποίων ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις 
απαριθµούµενες στο Παράρτηµα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες• 
— ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου 
επικοινωνίας, και 
— Όνοµα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους. 
  
B. Για κάθε είδος καυσίµου για το οποίο υπολογίζονται οι εκποµπές: 
— Κατανάλωση καυσίµου, 
— Συντελεστής εκποµπών, 
— Σύνολο σωρευµένων εκποµπών από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν 
κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εµπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες 
του παραρτήµατος ΙΙ που άσκησε ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών, 
— Σωρευµένες εκποµπές από: 
 όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που 
καλύπτει η έκθεση και εµπίπτουν στις απαριθµούµενες στο Παράρτηµα ΙΙ αεροπορικές 
δραστηριότητες που άσκησε ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών από και 
προς αεροδρόµιο στο έδαφος του ίδιου κράτους µέλους, 
 όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 
που καλύπτει η έκθεση και εµπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες από τον 
συγκεκριµένο φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, 
— Σωρευµένες εκποµπές από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την 
περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εµπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες που 
άσκησε ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών και οι οποίες: 
 αναχώρησαν από κράτος µέλος, και 
 αφίχθηκαν σε κράτος µέλος προερχόµενες από τρίτη χώρα, 

— Αβεβαιότητα. 
  
Παρακολούθηση των τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 
και 10 
Για την υποβολή αίτησης για την κατανοµή δικαιωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 9 ή το 
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άρθρο 10, η ποσότητα αεροπορικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόµετρα µε τον 
ακόλουθο τύπο: 
τονοχιλιόµετρα = απόσταση x ωφέλιµο φορτίο 
όπου: 
«απόσταση» σηµαίνει την απόσταση ορθοδροµίας µεταξύ του αεροδροµίου αναχώρησης και 
του αεροδροµίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95 km, και 
«ωφέλιµο φορτίο» σηµαίνει το άθροισµα της µάζας των µεταφερόµενων εµπορευµάτων, 
ταχυδροµείου και επιβατών. 
Για τον υπολογισµό του ωφέλιµου φορτίου: 
— ο αριθµός επιβατών είναι ο αριθµός των ατόµων στο αεροσκάφος εκτός των 
µελών του πληρώµατος, 
— ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να επιλέξει να εφαρµόσει για 
τους επιβάτες και τις ελεγµένες αποσκευές είτε την πραγµατική είτε την τυπική µάζα που 
αναφέρεται στα έγγραφα τεκµηρίωσης της µάζας και της ζυγοστάθµισης για τις αντίστοιχες 
πτήσεις, είτε προκαθορισµένη τιµή 100 kg για κάθε επιβάτη και τις ελεγµένες αποσκευές 
του. 
 
∆ήλωση τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10 
Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάµει του εδαφίου 1 του άρθρου 9, ή του εδαφίου 2 του 
άρθρου 10, κάθε φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 
  
A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, όπου περιλαµβάνονται: 
— Επωνυµία του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, 
— Εντεταλµένο κράτος µέλος στο οποίο υπάγεται, 
— ∆ιεύθυνση του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών συµπεριλαµβανοµένου του 
ταχυδροµικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση 
επικοινωνίας στο εντεταλµένο κράτος µέλος, 
— Αριθµοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιµοποιήθηκαν 
κατά το έτος που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων 
του παραρτήµατος IΙ από τον συγκεκριµένο φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, 
— Αριθµός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκµετάλλευσης 
δυνάµει των οποίων ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις 
αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήµατος ΙI, 
— ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ενός αρµόδιου για 
επικοινωνία προσώπου, και 
— Όνοµα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους. 
  
B. Τονοχιλιοµετρικά δεδοµένα: 
— Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδροµίων, 
— Επιβατοχιλιόµετρα ανά ζεύγος αεροδροµίων, 
— Τονοχιλιόµετρα ανά ζεύγος αεροδροµίων, 
— Επιλεγείσα µέθοδος υπολογισµού της µάζας επιβατών και ελεγµένων 
αποσκευών, 
— Σύνολο τονοχιλιοµέτρων όλων των πτήσεων οι οποίες εκτελέστηκαν κατά το 
έτος που καλύπτει η δήλωση και εµπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του 
παραρτήµατος IΙ που άσκησε ο συγκεκριµένος φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών. 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(άρθρα 9, 10, 16, 31) 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 

 
 

 ΜΕΡΟΣ A 
Εξακρίβωση των εκποµπών από σταθερές εγκαταστάσεις 

 
Γενικές αρχές 
1. Οι εκποµπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙI υπόκεινται σε 
εξακρίβωση. 
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2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαµβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 30 εκθέσεως και 
της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, 
η αξιοπιστία, και η ακρίβεια των συστηµάτων παρακολούθησης και των σχετικών µε τις 
εκποµπές αναφερόµενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα: 
α) τα αναφερόµενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές µετρήσεις και 
υπολογισµοί· 
β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκποµπής· 
γ) οι υπολογισµοί για τον προσδιορισµό των συνολικών εκποµπών και 
δ) εφόσον γίνεται χρήση µετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των 
µεθόδων µέτρησης. 
 
3. Οι αναφερόµενες εκποµπές µπορούν να επικυρώνονται µόνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα 
στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εκποµπών µε υψηλό βαθµό 
βεβαιότητας. Υψηλός βαθµός βεβαιότητας σηµαίνει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης πρέπει να 
αποδείξει ότι: 
α) τα αναφερόµενα στοιχεία είναι απηλλαγµένα ασυνεπειών· 
β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύµφωνα µε τα ισχύοντα επιστηµονικά πρότυπα 
και 
γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή. 
 
4. Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά µε 
το αντικείµενο της διαπίστωσης της ακρίβειας. 
 
5. Ο ελεγκτής πρέπει να λαµβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραµµένη στο 
κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). 
 
Μεθοδολογία 
 
Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή α ν ά λ υ σ η 
6. Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των 
δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σηµαίνει ότι ο ελεγκτής 
πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σηµασίας τους για τις εκποµπές. 
 
Α ν ά λ υ σ η δ ι ε ρ γ α σ ί α ς 
7. Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόµενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, 
πρέπει να γίνεται στον χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε 
δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισµό της αξιοπιστίας των αναφερόµενων 
στοιχείων και πληροφοριών. 
 
Α ν ά λ υ σ η κ ι ν δ ύ ν ω ν 
8. Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία 
των δεδοµένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκποµπές της εγκατάστασης. 
 
9. Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές µε υψηλό κίνδυνο 
σφάλµατος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που 
είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλµατα κατά τον προσδιορισµό των συνολικών 
εκποµπών. Στην ανάλυση περιλαµβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκποµπής 
και οι υπολογισµοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισµό του επιπέδου των εκποµπών 
από µεµονωµένες πηγές εκποµπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που 
παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλµατος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας 
παρακολούθησης. 
 
10. Ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη όλες τις µεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρµόζει 
ο φορέας εκµετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί τον βαθµό αβεβαιότητας. 
 
Έ κ θ ε σ η 
11. Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά µε τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία 
δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή 
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προσδιορίζονται όλα τα θέµατα σχετικά µε την εκτελεσθείσα εργασία. ∆ήλωση ότι η βάσει 
του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική µπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώµη του 
ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούµενες συνολικές εκποµπές. 
 
Ε λ ά χ ι σ τ ε ς α π α ι τ ή σ ε ι ς ε π ά ρ κ ε ι α ς τ ο υ ε λ ε γ κ τ ή 
12. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκµετάλλευσης, να εκτελεί το 
έργο του µε ορθό και αντικειµενικό επαγγελµατικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος: 
α) τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες 
γραµµές που έχουν θεσπισθεί από την Αρµόδια Αρχή βάσει του άρθρου 30· 
β) τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά µε τις ελεγχόµενες 
δραστηριότητες· 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. 
 

 
16120553 

 ΜΕΡΟΣ Β 
Εξακρίβωση των εκποµπών από αεροπορικές δραστηριότητες 

 
13. Οι γενικές αρχές και η µεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα εφαρµόζονται 
για την εξακρίβωση των εκθέσεων για τις εκποµπές από πτήσεις που εµπίπτουν στις 
αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙI. 
 
Για τον σκοπό αυτό: 
α) στο εδάφιο 3, η µνεία «φορέας εκµετάλλευσης» νοείται ως «φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών» και, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 3, η µνεία «εγκατάσταση» νοείται ως 
µνεία «αεροσκάφος που χρησιµοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»· 
β) στο εδάφιο 5, η µνεία «η εγκατάσταση» νοείται ως «ο φορέας εκµετάλλευσης 
αεροσκαφών»· 
γ) στο εδάφιο 6, η µνεία «δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στην εγκατάσταση» νοείται 
ως «αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση και ασκεί ο φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών»· 
δ) στο εδάφιο 7, η µνεία «στον χώρο της εγκατάστασης» νοείται ως «στους χώρους που 
χρησιµοποιεί ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών για την εκτέλεση των αεροπορικών 
δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»· 
ε) στα εδάφια 8 και 9, η µνεία «τις πηγές εκποµπών της εγκατάστασης» νοείται ως 
«αεροσκάφος για το οποίο είναι υπεύθυνος ο φορέας εκµετάλλευσης αεροσκαφών»· και 
στ) στα εδάφια 10 και 12, η µνεία «φορέας εκµετάλλευσης» νοείται ως «φορέας 
εκµετάλλευσης αεροσκαφών». 
 
Πρόσθετες διατάξεις για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές των 
αεροπορικών µεταφορών 
14. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι: 
α) έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτήσεις οι οποίες εµπίπτουν στις αεροπορικές 
δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙI. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής 
χρησιµοποιεί δεδοµένα για τα δροµολόγια και άλλα δεδοµένα σχετικά µε την αεροπορική 
κίνηση του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων από τον 
Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας· 
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 αεροσκάφους που εκτελεί την αεροπορική δραστηριότητα. 
 
Πρόσθετες διατάξεις για την εξακρίβωση των τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων που 
υποβάλλονται για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10 
15. Οι γενικές αρχές και η µεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτηµα για τον έλεγχο 
των εκθέσεων σχετικά µε τις εκποµπές δυνάµει του άρθρου 30 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία, 
όπου αρµόζει, και στην εξακρίβωση των αεροπορικών τονοχιλιοµετρικών δεδοµένων. 
16. Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι στην αίτηση του φορέα εκµετάλλευσης δυνάµει του 
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εδαφίου 1 άρθρου 9 και του εδαφίου 2 του άρθρου 10, έχουν ληφθεί υπόψη µόνον οι πτήσεις 
οι οποίες πράγµατι εκτελέστηκαν και εµπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του 
Παραρτήµατος ΙI για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο φορέας εκµετάλλευσης. Για την εκτέλεση 
αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιµοποιεί δεδοµένα σχετικά µε την αεροπορική 
κίνηση του φορέα εκµετάλλευσης αεροσκαφών, συµπεριλαµβανοµένων δεδοµένων από τον 
Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας. Επιπλέον, ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι το 
ωφέλιµο φορτίο που δηλώνει ο φορέας εκµετάλλευσης αντιστοιχεί στα στοιχεία του αρχείου 
ωφέλιµου φορτίου που τηρεί ο φορέας εκµετάλλευσης για λόγους ασφαλείας. 
 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

(άρθρο 21) 
 

 Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωµάτων που τίθενται προς πλειστηριασµό από τα 
κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 21, για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της 

ανάπτυξης στην Κοινότητα µε στόχο τη µείωση των εκποµπών και την προσαρµογή 
στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίµατος 

 
 Ποσοστό του κράτους µέλους 
Βέλγιο 10 % 
Βουλγαρία 53 % 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 31 % 
Εσθονία 42 % 
Ελλάδα 17 % 
Ισπανία 13 % 
Ιταλία 2 % 
Κύπρος 20 % 
Λεττονία 56 % 
Λιθουανία 46 % 
Λουξεµβούργο 10 % 
Ουγγαρία 28 % 
Μάλτα 23 % 
Πολωνία 39 % 
Πορτογαλία 16 % 
Ρουµανία 53 % 
Σλοβενία 20 % 
Σλοβακία 41 % 
Σουηδία 10 % 

 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

(άρθρο 21) 
Κατανοµή δικαιωµάτων προς πλειστηριασµό από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 
21, που αντικατοπτρίζει τις πρώιµες προσπάθειες µερικών κρατών µελών να επιτύχουν 

µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατά 20 % 
 

 
Κράτος µέλος Κατανοµή του 2 % έναντι της βάσεως του Κιότο σε 

ποσοστά 
Βουλγαρία 15 % 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 4 % 
Εσθονία 6 % 
Ουγγαρία 5% 
Λεττονία 4% 
Λιθουανία 7% 
Πολωνία 27% 
Ρουµανία 29% 
Σλοβακία 3% 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ  
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(άρθρο 25) 
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2008-2012 

 
 
 


