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Αρ. 4422, 27.12.2013

Ν. 184(Ι)/2013

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερµηνεία
3. Σκοπός
ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
4. Πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου
5. Αρµόδια αρχή
6. Ίδρυση και λειτουργία Τεχνικής Επιτροπής
7. Αρµοδιότητες Τεχνικής Επιτροπής
8. Υποχρέωση κατοχής Άδειας
9. Αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας
10. Εξέταση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας
11. Χορήγηση ή ανανέωση Άδειας
12. Γενικοί όροι λειτουργίας
13. Όροι λειτουργίας εγκατάστασης
14. ∆ιάρκεια ισχύος των όρων λειτουργίας
15. Επανεξέταση των όρων λειτουργίας
16. Μη συµµόρφωση µε τους όρους λειτουργίας
17. Αλλαγή φορέα εκµετάλλευσης
18. Επέκταση εγκατάστασης
19. Ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας
20. Αδικήµατα σε σχέση µε εγκατάσταση
21. Συµβάντα και ατυχήµατα
22. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV
23. Πεδίο εφαρµογής του Μέρους ΙΙΙ του παρόντος Νόµου
24. Θεµελιώδεις υποχρεώσεις του φορέα εκµετάλλευσης
25. Άδεια για εγκαταστάσεις του Μέρους ΙΙΙ
26. Επιπρόσθετοι όροι λειτουργίας
27. Οριακές τιµές εκποµπής, ισοδύναµες παράµετροι και τεχνικά µέτρα
28. Απαιτήσεις παρακολούθησης
29. Γενικοί όροι λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙV
30. Ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος
31. Εξελίξεις των Β∆Τ
32. Μεταβολές εγκαταστάσεων εκ µέρους του φορέα εκµετάλλευσης
33. Επανεξέταση και τροποποίηση των όρων λειτουργίας της Άδειας
34. Τερµατισµός της λειτουργίας µίας εγκατάστασης
35. Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
36. Πρόσβαση σε πληροφορίες και συµµετοχή του κοινού
37. Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες
38. ∆ηµόσια ακρόαση
39. ∆ιεξαγωγή και διάρκεια δηµόσιας ακρόασης
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40. Συµµετοχή σε δηµόσια ακρόαση
41. Λήψη αποφάσεων και ενηµέρωση του κοινού
42. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
43. ∆ιασυνοριακές επιπτώσεις
44. Αναδυόµενες τεχνικές
ΜΕΡΟΣ ΙV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ
45. Πεδίο εφαρµογής του Μέρους IV του παρόντος Νόµου
46. Κανόνες συνυπολογισµού
47. Οριακές τιµές εκποµπής
48. Ποσοστό αποθείωσης
49. Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο
50. Παρέκκλιση περιορισµένης διάρκειας
51. Μικρά αποµονωµένα συστήµατα
52. Εγκαταστάσεις τηλεθέρµανσης
53. Γεωλογικοί σχηµατισµοί του διοξειδίου του άνθρακα
54. Ελαττωµατική λειτουργία ή βλάβη του εξοπλισµού µείωσης των εκποµπών
55. Παρακολούθηση των εκποµπών στην ατµόσφαιρα
56. Τήρηση των οριακών τιµών εκποµπής
57. Εγκαταστάσεις καύσης µεικτής εστίας
ΜΕΡΟΣ V
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
58. Ερµηνεία όρων για τους σκοπούς του Μέρους V
59. Πεδίο εφαρµογής του Μέρους V του παρόντος Νόµου
60. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων
61. Όροι λειτουργίας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης
αποβλήτων
62. Έλεγχος των εκποµπών για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης
αποβλήτων
63. Βλάβες
64. Παρακολούθηση των εκποµπών
65. Συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπής
66. Συνθήκες λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης
αποβλήτων
67. Έγκριση της αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και
εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων
68. Παράδοση και παραλαβή αποβλήτων
69. Υπολείµµατα
70. Ουσιαστική µεταβολή
71. Υποβολή εκθέσεων και ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων
ΜΕΡΟΣ VI
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
72. Πεδίο εφαρµογής του Μέρους VΙ του παρόντος Νόµου
73. Ερµηνεία
74. Αντικατάσταση επικίνδυνων ουσιών
75. Έλεγχος των εκποµπών για εγκαταστάσεις του Μέρους VI
76. Παρακολούθηση των εκποµπών
77. Συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπής
78. Υποβολή εκθέσεων σχετικά µε τη συµµόρφωση
79. Ουσιαστική µεταβολή υφιστάµενων εγκαταστάσεων
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80. Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες
ΜΕΡΟΣ VII
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
81. Πεδίο εφαρµογής του Μέρους VII του παρόντος Νόµου
82. Απαγόρευση διάθεσης αποβλήτων
83. Χορήγηση ή ανανέωση Άδειας για εγκαταστάσεις του Μέρους VII
ΜΕΡΟΣ VIII
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
84. Αρχιεπιθεωρητής και επιθεωρητές
85. Καθήκοντα και εξουσίες επιθεωρητών
86. Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση
87. Αδικήµατα και ποινές
88. Προσωρινά διατάγµατα
89. Ποινική ευθύνη νοµικών προσώπων και αξιωµατούχων τους
90. Εξώδικη ρύθµιση αδικηµάτων
91. Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµιάς
92. Έκδοση Κανονισµών
93. Έκδοση ∆ιαταγµάτων
94. Τέλη
95. Τήρηση Αρχείου
96. Τροποποιήσεις Παραρτηµάτων
97. Έκθεση προς την Επιτροπή
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
98. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου
99. Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Αρµοδιότητες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Τεχνικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και τις εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Κριτήρια για τον καθορισµό βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Τεχνικές διατάξεις που αφορούν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες στις οποίες
χρησιµοποιούνται οργανικοί διαλύτες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Τεχνικές διατάξεις σχετικά µε τις εγκαταστάσεις καύσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - Κατάλογος ρυπαντικών ουσιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - Συµµετοχή του κοινού-Κώδικας διεξαγωγής δηµόσιας ακρόασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - Τεχνικές διατάξεις για εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 3 of 131

184(I)/2013

Ν. 184(Ι)/2013
Ο περί Βιοµηχανικών Εκποµπών (Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόµος του 2013
εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο
52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 184(Ι) του 2013
Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟΜΟΣ
Προοίµιο.
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε: L334,
17.12.2010, σ. 17.

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο«Οδηγία 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης
Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης)»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.

Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Βιοµηχανικών Εκποµπών (Ολοκληρωµένη
Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόµος του 2013.
2.-(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«Άδεια» σηµαίνει την Άδεια Βιοµηχανικών Εκποµπών που χορηγείται µε βάση τα
άρθρα 8, 11 και 13, για µέρος ή ολόκληρη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης,
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων·

106(Ι) του 2002
160(Ι) του 2005
76(Ι) του 2006
22(Ι) του 2007
11(I) του 2008
53(I) του 2008
68(I) του 2009
78(I) του 2009.

187(Ι)του 2002
85(I) του 2007
10(I) του 2008
79(I) του 2009
51(Ι) του 2013.
Κεφ. 96.
14 του 1959
67 του 1963
6 του 1964
65 του 1964
12 του 1969
38 του 1969
13 του 1974
28 του 1974
24 του 1978
25 του 1979
80 του 1982

«άδεια απόρριψης αποβλήτων» σηµαίνει την άδεια που χορηγείται δυνάµει του άρθρου
11 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµου όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων» σηµαίνει την άδεια που χορηγείται δυνάµει του
άρθρου 8 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«άδεια οικοδοµής» σηµαίνει την άδεια που χορηγείται δυνάµει του άρθρου 3 του περί
Ρυθµίσεως Οδών και Οικοδοµών Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται·
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15 του 1983
9 του 1986
115 του 1986
199 του 1986
53 του 1987
87 του 1987
316 του 1987
108 του 1988
243 του 1988
122 του 1990
97(Ι) του 1992
45(Ι) του 1994
14(Ι) του 1996
52(Ι) του 1996
37(Ι) του 1997
72(Ι) του 1997
71(Ι) του 1998
35(Ι) του 1999
61(Ι) του 1999
81(Ι) του 1999
57(Ι) του 2000
66(Ι) του 2000
73(Ι) του 2000
126(Ι) του 2000
157(Ι) του 2000
26(Ι) του 2002
33(Ι) του 2002
202(Ι) του 2002
101(Ι) του 2006
21(Ι) του 2008
32(Ι) του 2008
47(Ι) του 2011
77(Ι) του 2011
131(Ι) του 2011
152(Ι) του 2011
34(Ι) του 2012
149(Ι) του 2012
66(Ι) του 2013.

«αεριοκίνητη µηχανή» σηµαίνει µηχανή εσωτερικής καύσης, η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε τον κύκλο Όττο και χρησιµοποιεί για την καύση καυσίµου επιβαλλόµενη
ανάφλεξη ή στην περίπτωση καύσης δύο καυσίµων, σύστηµα ανάφλεξης καυσίµου µε
συµπίεση·
«αεριοστρόβιλος» σηµαίνει κάθε περιστρεφόµενη µηχανή που µετατρέπει θερµική
ενέργεια σε µηχανικό έργο και η οποία αποτελείται κυρίως από συµπιεστή, θερµική
διάταξη, όπου το καύσιµο οξειδώνεται για να θερµάνει το φέρον ρευστό, και στρόβιλο·
«αναδυόµενη τεχνική» σηµαίνει κάθε νέα τεχνική για µια βιοµηχανική δραστηριότητα
η οποία, εάν αναπτυχθεί εµπορικά, µπορεί να εξασφαλίσει είτε υψηλότερο γενικό
επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος είτε τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας
του περιβάλλοντος και µεγαλύτερη εξοικονόµηση κόστους σε σχέση µε υφιστάµενες
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές·
185(Ι) του 2011
6(Ι) του 2012.

«ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ανακύκλωση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Αρµόδια

Αρχή»
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Παράρτηµα Ι.

Περιβάλλοντος ή τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και τους δύο
αυτούς Υπουργούς, όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 και στο Παράρτηµα Ι·
«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σηµαίνει δήµο ή κοινοτικό συµβούλιο·
«Αρχείο»: σηµαίνει το Αρχείο που τηρείται µε βάση το άρθρο 95 του παρόντος Νόµου·
«Αρχιεπιθεωρητής» σηµαίνει τον Αρχιεπιθεωρητή που ορίζεται δυνάµει των διατάξεων
του εδαφίου (2) του άρθρου 84·
«βασική έκθεση» σηµαίνει την έκθεση που περιλαµβάνει τις πληροφορίες αναφορικά
µε την κατάσταση της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές
µε τη δραστηριότητα επικίνδυνες ουσίες, η οποία καταρτίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 34·
«βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές» ή «Β∆Τ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο
αυτό από το εδάφιο (2)·
«βιοµάζα» σηµαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
(α) προϊόντα που αποτελούνται από οποιαδήποτε φυτική ύλη, η οποία προέρχεται από
τη γεωργία ή τη δασοκοµία και η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο,
προκειµένου να ανακτηθεί το ενεργειακό της περιεχόµενο·
(β) φυτικά απόβλητα της γεωργίας ή της δασοκοµίας·
(γ) φυτικά απόβλητα της βιοµηχανίας τροφίµων, εφόσον ανακτάται η εκλυόµενη
θερµότητα·
(δ) ινώδη φυτικά απόβλητα από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και την
παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα εν λόγω απόβλητα εφαρµόζεται
διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και ανακτάται η παραγόµενη
θερµότητα·
(ε) απόβλητα φελλού·
(στ) απόβλητα ξύλου, εξαιρουµένων των αποβλήτων ξύλου τα οποία ενδέχεται να
περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα ως αποτέλεσµα
επεξεργασίας µε συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσµα επίστρωσης, και τα οποία
περιλαµβάνουν ειδικότερα απόβλητα ξύλου προερχόµενα από κατασκευές και
κατεδαφίσεις·
«γενικοί όροι λειτουργίας» σηµαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής και απόρριψης ή
άλλους όρους, τουλάχιστον σε επίπεδο τοµέα δραστηριότητας που υιοθετούνται µε την
πρόθεση να χρησιµοποιηθούν απευθείας για τον καθορισµό των όρων λειτουργίας, οι
οποίοι καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12·

111 του 1985
1 του 1986
8 του 1986
25 του 1986
39 του 1986
50 του 1986
114 του 1986
121 του 1986
149 του 1986
14 του 1987
63 του 1987
165 του 1987
320 του 1987

«δήµος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί ∆ήµων
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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39 του 1988
204 του 1988
119 του 1990
143 του 1991
190 του 1991
223 του 1991
40(Ι) του 1992
54(Ι) του 1992
87(Ι) του 1992
23(Ι) του 1994
37(Ι) του 1995
8(Ι) του 1996
65(Ι) του 1996
85(Ι) του 1996
20(Ι) του 1997
112(Ι) του 2001
127(Ι) του 2001
128(Ι) του 2001
139(Ι) του 2001
153(Ι) του 2001
23(Ι) του 2002
227(Ι) του 2002
47(Ι) του 2003
236(Ι) του 2004
53(Ι) του 2005
86(Ι) του 2005
118(Ι) του 2005
127(Ι) του 2005
137(Ι) του 2006
157(Ι) του 2006
25(Ι) του 2007
147(Ι) του 2007
153(Ι) του 2007
19(Ι) του 2008
73(Ι) του 2008
51(Ι) του 2009
97(Ι) του 2009
48(Ι) του 2010
121(Ι) του 2010
30(Ι) του 2011
137(Ι) του 2011
217(Ι) του 2012
95(Ι) του 2013.

«διάθεση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 2.

Παράρτηµα ΙΙΙ.

Παράρτηµα IV.
Παράρτηµα V,
Μέρος 1.

«διοξίνες και φουράνια» σηµαίνει όλα τα πολυχλωροπαράγωγα της διβενζο-π-διοξίνης
και του διβενζοφουρανίου, όπως απαριθµούνται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος ΙΙ·
«έγγραφο αναφοράς Β∆Τ» σηµαίνει έγγραφο, το οποίο προκύπτει µετά από την
ανταλλαγή πληροφοριών και απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο Άρθρο 13
της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, το οποίο συντάσσεται για συγκεκριµένες δραστηριότητες και
περιγράφει κυρίως τις εφαρµοζόµενες τεχνικές, τα ισχύοντα επίπεδα εκποµπών και
κατανάλωσης, τις τεχνικές που εξετάζονται για τον καθορισµό των βέλτιστων
διαθέσιµων τεχνικών καθώς και τα συµπεράσµατα Β∆Τ και όλες τις αναδυόµενες
τεχνικές, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ·
«εγκατάσταση» σηµαίνει κάθε ακίνητη ή κινητή τεχνική µονάδα, εντός της οποίας
εκτελούνται µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙV ή του
Μέρους 1 του Παραρτήµατος V, καθώς και όλες οι άλλες άµεσα συνδεδεµένες
δραστηριότητες, στον ίδιο χώρο, οι οποίες είναι τεχνικώς συναφείς µε τις
δραστηριότητες των εν λόγω Παραρτηµάτων και ενδέχεται να επηρεάζουν τις
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εκποµπές και γενικότερα τη ρύπανση·
«εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων» σηµαίνει κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική
εγκατάσταση µε τον εξοπλισµό της που προορίζεται αποκλειστικά για θερµική
επεξεργασία αποβλήτων, µε ή χωρίς ανάκτηση της θερµότητας που εκλύεται κατά την
καύση, µέσω της αποτέφρωσης αποβλήτων µε οξείδωση καθώς και άλλων τεχνικών
θερµικής επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσµατος,
εφόσον οι ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται·
«εγκατάσταση καύσης» σηµαίνει κάθε τεχνική εγκατάσταση, στην οποία οξειδώνονται
καύσιµα, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση της παραγόµενης θερµότητας·
«εγκατάσταση καύσης µεικτής εστίας» σηµαίνει κάθε εγκατάσταση καύσης που µπορεί
να τροφοδοτείται ταυτόχρονα ή εναλλάξ µε δύο ή περισσότερα είδη καυσίµων·
«εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων» σηµαίνει κάθε σταθερή ή κινητή τεχνική
εγκατάσταση, της οποίας κύρια λειτουργία είναι η παραγωγή ενέργειας ή υλικών
προϊόντων, στην οποία –
(α) χρησιµοποιούνται απόβλητα ως σύνηθες ή συµπληρωµατικό καύσιµο, ή
(β) τα απόβλητα υφίστανται θερµική επεξεργασία για τη διάθεσή τους, µέσω
αποτέφρωσης αποβλήτων µε οξείδωση, καθώς και άλλων τεχνικών θερµικής
επεξεργασίας, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνική πλάσµατος, εφόσον οι
ουσίες που προέρχονται από την επεξεργασία στη συνέχεια αποτεφρώνονται·
«εγχώριο στερεό καύσιµο» σηµαίνει το στερεό καύσιµο, το οποίο υπάρχει στη φύση,
εξορύσσεται σε τοπικό επίπεδο και χρησιµοποιείται σε εγκατάσταση καύσης ειδικά
σχεδιασµένη για το καύσιµο αυτό·
«έδαφος» σηµαίνει το ανώτερο στρώµα του στερεού φλοιού της Γης, µεταξύ του
γεωλογικού υπόβαθρου και της επιφάνειας, το οποίο αποτελείται από ανόργανα και
οργανικά συστατικά, νερό, αέρα και έµβιους οργανισµούς·
«εκποµπή» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση έκλυση ουσιών, κραδασµών, θερµότητας ή
θορύβου στην ατµόσφαιρα, τα νερά ή το έδαφος, από σηµειακές ή διάχυτες πηγές της
εγκατάστασης·
«ενδιαφερόµενο κοινό» σηµαίνει το κοινό, το οποίο επηρεάζεται ή ενδέχεται να
επηρεαστεί ή το οποίο έχει συµφέρον στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά µε
τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής,
περιλαµβανοµένων των µη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την προστασία
του περιβάλλοντος·
«επαναχρησιµοποίηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«Επαρχία» σηµαίνει µια από τις έξι ∆ιοικητικές Επαρχίες της Κύπρου·
«Έπαρχος» σηµαίνει τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας·
«επιθεωρητής» σηµαίνει τον επιθεωρητή, όπως αυτός ορίζεται δυνάµει των διατάξεων
των εδαφίων (1) ή (3) του άρθρου 84·
«επικίνδυνα απόβλητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του περί Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 353,

«επικίνδυνες ουσίες» σηµαίνει τις ουσίες ή µείγµατα, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των
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31.12.2008, σ. 1·
L 179,
11.7.2012, σ. 3.

ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των Οδηγιών
64/5/48/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 618/2012
της Επιτροπής της 10ης Ιουλίου 2012 σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, µε
σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο και όπως
περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται η αντικαθίσταται·
«επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές» σηµαίνει το
εύρος των επιπέδων εκποµπών που εκλύονται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας µε
τη χρήση βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής ή συνδυασµού βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών, όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β∆Τ, διατυπωµένες ως µέσος
όρος κατά τη διάρκεια δεδοµένου χρονικού διαστήµατος, υπό συγκεκριµένες συνθήκες
αναφοράς·
«Επιτροπή» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
«επιφανειακά χερσαία νερά» σηµαίνει τα χερσαία νερά, εκτός των υπόγειων υδάτων
και περιλαµβάνουν οποιοδήποτε ποταµό, ρυάκι ή άλλο υδατόρεµα, λίµνη,
λιµνοδεξαµενή ή ταµιευτήρα, ή οποιοδήποτε µέρος αυτών φυσικό ή τεχνικό, γλυκό,
υφάλµυρο ή αλµυρό και οποιαδήποτε αναφορά σε επιφανειακά χερσαία νερά
περιλαµβάνει αναφορά στο κανάλι ή στην κοίτη επιφανειακών χερσαίων νερών που
είναι ενίοτε ξηρά·

35(Ι) του 2006
54(Ι) του 2007
50(Ι) του 2010
183(Ι) του 2011.

«επίχρισµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί
Περιορισµού των Εκποµπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη
Χρήση Οργανικών ∆ιαλυτών σε Χρώµατα ∆ιακόσµησης, Βερνίκια, Προϊόντα
Φανοποιίας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«καθοριστικό καύσιµο» σηµαίνει-

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

(α) καύσιµο το οποίο, µεταξύ όλων των καυσίµων που χρησιµοποιούνται σε
εγκατάσταση καύσης µεικτής εστίας, η οποία χρησιµοποιεί υπολείµµατα απόσταξης
και µετατροπής από τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ιδία κατανάλωση,
αποκλειστικώς ή µε άλλα καύσιµα, έχει την υψηλότερη οριακή τιµή εκποµπής,
σύµφωνα µε το Μέρος 1 του Παραρτήµατος VI, ή
(β) σε περίπτωση που διάφορα καύσιµα έχουν την ίδια οριακή τιµή εκποµπής, είναι το
καύσιµο µε τη µεγαλύτερη θερµική ισχύ µεταξύ των καυσίµων αυτών·
«καπνοδόχος» σηµαίνει κατασκευή που περιέχει ένα ή περισσότερους καπναγωγούς
για την έκλυση αέριων αποβλήτων στην ατµόσφαιρα·
«καύσιµο» σηµαίνει κάθε στερεά, υγρή ή αέρια καύσιµη ύλη·
«κοινό» σηµαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και τις
ενώσεις, οργανώσεις ή οµάδες αυτών·

86(Ι) του 1999
51(Ι) του 2000
5(Ι) του 2001
131(Ι) του 2001
199(Ι) του 2002
228(Ι) του 2002
52(Ι) του 2005
128(Ι) του 2005
148(Ι) του 2006
156(Ι) του 2006
27(Ι) του 2007

«κοινότητα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Κοινοτήτων
Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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154(Ι) του 2007
166(Ι) του 2007
2(Ι) του 2009
50(Ι) του 2009
98(Ι) του 2009
47(Ι) του 2009
120(Ι) του 2010
29(Ι) του 2011
136(Ι) του 2011
218(Ι) του 2012
94(Ι) του 2013.

«κοινοτικό συµβούλιο» σηµαίνει το κοινοτικό συµβούλιο οποιασδήποτε κοινότητας ή
συµπλέγµατος κοινοτήτων, που συστάθηκε δυνάµει των διατάξεων του περί
Κοινοτήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαµβάνει
κάθε κράτος που είναι συµβαλλόµενο µέρος στη Συµφωνία ΕΟΧ·
«µεικτά αστικά απόβλητα» σηµαίνει τα απόβλητα από νοικοκυριά, καθώς και τα
απόβλητα από εµπορικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες και τα απόβλητα
οργανισµών, τα οποία, λόγω της φύσης και της σύνθεσής τους, είναι όµοια µε τα
απόβλητα των νοικοκυριών, εξαιρουµένωνΕπίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
28.2.2003.

(α) των αποβλήτων που αναφέρονται υπό τον κωδικό 20 01 στο Παράρτηµα του περί
Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) ∆ιατάγµατος του 2003
και τα οποία συλλέγονται χωριστά στην πηγή, και
(β) των λοιπών αποβλήτων που αναφέρονται υπό τον κωδικό 20 02 στο Παράρτηµα
του ανωτέρω ∆ιατάγµατος·

122(Ι) του 2003
239(Ι) του 2004
143(Ι) του 2005
173(Ι) του 2006
92(Ι) του 2008
211(Ι) του 2012.

«µικρό αποµονωµένο σύστηµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το
άρθρο 2 του περί Ρύθµισης της Αγοράς Ηλεκτρισµού Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«νερά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο «νερά της Κύπρου» από το άρθρο 2
του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«νοµικό πρόσωπο» δεν περιλαµβάνει νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου κατά την
άσκηση κρατικής εξουσίας αλλά περιλαµβάνει νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, του
οποίου οι δραστηριότητες προκύπτουν από το ιδιωτικό δίκαιο·
«ντιζελοκίνητη µηχανή» σηµαίνει µηχανή εσωτερικής καύσης, η οποία λειτουργεί
σύµφωνα µε τον κύκλο ντίζελ και χρησιµοποιεί σύστηµα ανάφλεξης καυσίµου µε
συµπίεση·
«οδηγία 2010/75/ΕΕ» σηµαίνει την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών
εκποµπών (ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης), όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ονοµαστική δυναµικότητα» σηµαίνει το εκφραζόµενο ως την ποσότητα των
αποβλήτων που αποτεφρώνονται ανά ώρα άθροισµα των δυναµικοτήτων αποτέφρωσης
των κλιβάνων που συνθέτουν την εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή την
εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή και
επιβεβαιώνονται από το φορέα εκµετάλλευσης, λαµβάνοντας υπόψη τη θερµογόνο αξία
των αποβλήτων·
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«οργανική ένωση» σηµαίνει κάθε ένωση που περιέχει τουλάχιστον άνθρακα και ένα ή
περισσότερα από τα στοιχεία υδρογόνο, αλογόνα, οξυγόνο, θείο, φωσφόρο, πυρίτιο ή
άζωτο, εξαιρουµένων των οξειδίων του άνθρακα και των ανόργανων ανθρακικών και
όξινων ανθρακικών αλάτων·
«οργανικός διαλύτης» σηµαίνει κάθε πτητική οργανική ένωση που χρησιµοποιείται (α) µόνη ή σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες, χωρίς να υφίσταται χηµική
µετατροπή, για τη διάλυση πρώτων υλών, προϊόντων ή αποβλήτων, ή
(β) ως µέσο καθαρισµού για τη διάλυση ξένων προσµείξεων, ή
(γ) ως διαλυτοποιητής, ή
(δ) ως µέσο διασποράς, ή
(ε) ως ρυθµιστής του ιξώδους, ή
(στ) ως ρυθµιστής της επιφανειακής τάσης, ή
(ζ) ως πλαστικοποιητής, ή
(η) ως συντηρητικό·
«οριακή τιµή εκποµπής» σηµαίνει τη µάζα, εκφρασµένη σε σχέση µε ορισµένες ειδικές
παραµέτρους, τη συγκέντρωση ή/ και τη στάθµη µιας εκποµπής, της οποίας δεν
επιτρέπεται η υπέρβαση κατά τη διάρκεια µιας ή περισσότερων συγκεκριµένων
χρονικών περιόδων·
«ουσία» σηµαίνει κάθε χηµικό στοιχείο και οι ενώσεις του, εξαιρουµένων115(I) του 2002
8(Ι) του 2009
127(Ι) του 2011.

(α) ραδιενεργών ουσιών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Προστασίας από
Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

15(Ι) του 2004.

(β) γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών, όπως ορίζονται στο εδάφιο (1) του
άρθρου 2 του περί Γενετικά Τροποποιηµένων Μικροοργανισµών (κατά την
Περιορισµένη Χρήση) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

160(Ι) του 2003.

(γ) γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών, όπως ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου
2 του περί Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον)
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«ουσιαστική µεταβολή» σηµαίνει κάθε µεταβολή της φύσης ή της λειτουργίας ή
επέκταση εγκατάστασης ή εγκατάστασης καύσης ή εγκατάστασης αποτέφρωσης
αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, που ενδέχεται να έχει
σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή στο περιβάλλον·
«παραγωγός αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο
2 του περί Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«περιβαλλοντική επιθεώρηση» σηµαίνει το σύνολο των δράσεων, οι οποίες
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, επιτόπιες επιθεωρήσεις, παρακολούθηση των
εκποµπών, έλεγχο των εσωτερικών εκθέσεων και των σχετικών εγγράφων
παρακολούθησης, επαλήθευση της παρακολούθησης που διενεργεί η εγκατάσταση,
έλεγχο των τεχνικών που χρησιµοποιούνται και της καταλληλότητας της
περιβαλλοντικής διαχείρισης της εγκατάστασης, που αναλαµβάνονται από την
Αρµόδια Αρχή ή εξ ονόµατός της, µε στόχο τον έλεγχο και την προαγωγή της
συµµόρφωσης των εγκαταστάσεων µε τους όρους λειτουργίας της Άδειάς τους και,
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εφόσον απαιτείται, τον έλεγχο των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον·
«πιστοποιητικό έγκρισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από άρθρο 10
του περί Οδών και Οικοδοµών Νόµου·
«ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος» σηµαίνει το σύνολο των απαιτήσεων που
συγκεκριµένο τµήµα των νερών, του εδάφους ή/ και της ατµόσφαιρας, πρέπει να
πληροί σε συγκεκριµένο χρόνο, σύµφωνα µε διάταγµα που εκδίδει η Αρµόδια Αρχή
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 30·
90 του 1972
56 του 1982
7 του 1990
28 του 1991
91(Ι) του 1992
55(Ι) του 1993
72(Ι) του 1998
59(Ι) του 1999
142(Ι) του 1999
241(Ι) του 2002
29(Ι) του 2005
135(Ι) του 2006
46(Ι) του 2011
76(Ι) του 2011
130(Ι) του 2011
164(Ι) του 2011
33(Ι) του 2012
110(Ι) του 2012
150(Ι) του 2012
20(Ι) του 2013
65(Ι) του 2013.

«πολεοδοµική άδεια» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2
του περί Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Νόµου·

«ποσοστό αποθείωσης» σηµαίνει την ποσότητα θείου, που δεσµεύεται στον τόπο της
εγκατάστασης καύσης, σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα και δεν εκπέµπεται στην
ατµόσφαιρα, προς την ποσότητα θείου, που περιέχεται στο στερεό καύσιµο, το οποίο
εισέρχεται στην εγκατάσταση καύσης και χρησιµοποιείται στην εν λόγω εγκατάσταση
καύσης κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, εκφραζόµενο επί τοις εκατόν·
Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
5.7.2002
23.7.2010.

«πουλερικά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κανονισµό 2 των
περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονοµικοί Όροι που διέπουν το Εµπόριο Πουλερικών
και Αυγών για Επώαση) Κανονισµών·
«πτητική οργανική ένωση» ή «ΠΟΕ» σηµαίνει κάθε οργανική ένωση καθώς και το
κλάσµα κρεωσότου, που έχει(α) τάση ατµών 0,01 kPa ή µεγαλύτερη σε θερµοκρασία 293,15 Κ, ή
(β) ανάλογη πτητικότητα στις συγκεκριµένες συνθήκες χρήσης·
«ρύπανση» σηµαίνει την άµεση ή έµµεση εισαγωγή στην ατµόσφαιρα, στα νερά και/ή
στο έδαφος, ως αποτέλεσµα ανθρώπινης δραστηριότητας, ουσιών, κραδασµών,
θερµότητας ή θορύβου που ενδέχεται να βλάψουν την ανθρώπινη υγεία ή το
περιβάλλον, να υποβαθµίσουν υλικά αγαθά, να παραβλάψουν ή να εµποδίσουν την
ψυχαγωγική λειτουργία, καθώς και τις άλλες νόµιµες χρήσεις του περιβάλλοντος·
«συµπεράσµατα Β∆Τ» σηµαίνει έγγραφο που καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 13 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, το οποίο αποτελεί µέρος του εγγράφου
αναφοράς Β∆Τ και περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα σχετικά µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές, την περιγραφή τους, πληροφορίες για την εκτίµηση της
δυνατότητας εφαρµογής τους, τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές, τη σχετική παρακολούθηση, τα αντίστοιχα επίπεδα κατανάλωσης
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και, κατά περίπτωση, τα συναφή µέτρα αποκατάστασης χώρου·
«Συµφωνία ΕΟΧ» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που
υπογράφηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο
που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 17 Μαρτίου 1993·
«Τεχνική Επιτροπή» σηµαίνει την επιτροπή που ιδρύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 6·
13(Ι) του 2004
67(Ι) του 2009
113(Ι) του 2010
122(Ι) του 2012.

«υπόγεια ύδατα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του
άρθρου 2 του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«φορέας εκµετάλλευσης» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή
δηµόσιου δικαίου (α) το οποίο λειτουργεί ή ελέγχει, εν όλω ή εν µέρει, την εγκατάσταση ή την
εγκατάσταση καύσης ή την εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή την εγκατάσταση
συναποτέφρωσης αποβλήτων, ή
(β) στο οποίο έχει εκχωρηθεί αποφασιστική οικονοµική εξουσία για την τεχνική της
λειτουργία:
Νοείται ότι, στην περίπτωση νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, η εν λόγω
εκχώρηση γίνεται βάσει νοµοθεσίας·
«ώρες λειτουργίας» σηµαίνει το χρόνο, εκπεφρασµένο σε ώρες, κατά τον οποίο µια
εγκατάσταση καύσης, εν όλω ή εν µέρει, λειτουργεί και απορρίπτει εκποµπές στην
ατµόσφαιρα, εξαιρουµένων των περιόδων έναρξης και παύσης λειτουργίας.
(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, «βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές» ή «Β∆Τ»
σηµαίνει το πλέον αποτελεσµατικό και προηγµένο στάδιο εξέλιξης των
δραστηριοτήτων και των µεθόδων λειτουργίας τους, που αποδεικνύει την πρακτική
καταλληλότητα συγκεκριµένων τεχνικών να συνιστούν τη βάση των οριακών τιµών
εκποµπής και άλλων όρων λειτουργίας, για την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι
πρακτικά εφικτό, τη µείωση των εκποµπών και των επιπτώσεων στο περιβάλλον στο
σύνολό του, όπου (α) «τεχνικές» περιλαµβάνουν τόσο την τεχνολογία που χρησιµοποιείται όσο και τον
τρόπο σχεδιασµού, κατασκευής, συντήρησης, λειτουργίας και παροπλισµού της
εγκατάστασης·
(β) «διαθέσιµες τεχνικές» σηµαίνει τις αναπτυχθείσες σε κλίµακα που επιτρέπει την
εφαρµογή τους στον οικείο βιοµηχανικό κλάδο, υπό οικονοµικώς και τεχνικώς
βιώσιµες συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη του κόστους και των πλεονεκτηµάτων,
ανεξαρτήτως του αν οι ως άνω τεχνικές χρησιµοποιούνται ή παράγονται στη
∆ηµοκρατία, εφόσον εξασφαλίζεται η πρόσβαση του φορέα εκµετάλλευσης σε αυτές
µε λογικούς όρους· και
(γ) «βέλτιστες» σηµαίνει τις πλέον αποτελεσµατικές, όσον αφορά την επίτευξη υψηλού
γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος, στο σύνολό του, διαθέσιµες τεχνικές.
Σκοπός του
παρόντος Νόµου.

3. Σκοπός του παρόντος Νόµου είναι η ολοκληρωµένη πρόληψη και ο έλεγχος της
ρύπανσης από εγκαταστάσεις και βιοµηχανικές δραστηριότητες που αναφέρονται στα
Μέρη ΙΙΙ έως VIΙ µε την αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, τη µείωση των
εκποµπών καθώς και µε την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθεί
υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πεδίο εφαρµογής του
παρόντος Νόµου.

4.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις και στις βιοµηχανικές
δραστηριότητες που αναφέρονται στα Μέρη IIΙ έως VIΙ, οι οποίες προκαλούν ή
δύνανται να προκαλέσουν ρύπανση.
(2) Ο παρών Νόµος δεν εφαρµόζεται στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, ούτε
στη δοκιµή νέων προϊόντων και διαδικασιών.

Αρµόδια Αρχή.

Παράρτηµα Ι.

5.-(1) Αρµόδια Αρχή για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου είναι ο Υπουργός
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή ο Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή και οι δύο ανάλογα µε την περίπτωση και σύµφωνα µε τον
καταµερισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο Υπουργών που προβλέπεται στο
Παράρτηµα Ι.
(2) Σε περίπτωση συναρµοδιότητας, οι αρµοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αφορούν σε θέµατα ελέγχου της ρύπανσης των
νερών και του εδάφους και οι αρµοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σε θέµατα ρύπανσης της ατµόσφαιρας.
(3) Οποιαδήποτε πράξη ή οτιδήποτε είναι υπόχρεη ή εντεταλµένη να πράξει η Αρµόδια
Αρχή δυνάµει του παρόντος Νόµου, µπορεί να διενεργηθεί από λειτουργό του οικείου
Υπουργείου, που ενεργεί δυνάµει γραπτής εξουσιοδότησης του οικείου Υπουργού.

Ίδρυση και λειτουργία
Τεχνικής Επιτροπής.

6.-(1) Ιδρύεται επιτροπή µε την ονοµασία «Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του
Περιβάλλοντος», στην οποία συµµετέχουν ένας εκπρόσωπος από(α) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
(β) το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος,
(γ) το Υπουργείο Υγείας,
(δ) το Υπουργείο Εσωτερικών,
(ε) το Υπουργείο Ενέργειας, Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού,
(στ) το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων,
(ζ) το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, και
(η) την Οµοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου.
(2) Το καθένα από τα Υπουργεία µπορεί να εκπροσωπείται στην κάθε συνεδρία της
Τεχνικής Επιτροπής από διαφορετικό λειτουργό.
(3) Ο κάθε εκπρόσωπος Υπουργείου µπορεί να συνοδεύεται κατά τις συνεδρίες από
ένα ή δύο επιστηµονικούς ή τεχνικούς συµβούλους.
(4) Πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα, σε περίπτωση απουσίας του εκλέγεται από τα
υπόλοιπα µέλη άλλος εκπρόσωπος για να προεδρεύσει της συνεδρίας.
(5) Σε συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής, η παρουσία πέντε µελών αποτελεί απαρτία.
(6) Οι συνεδρίες της Τεχνικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Πρόεδρο αυτής.
οποιοδήποτε µέλος της Τεχνικής Επιτροπής µπορεί να ζητήσει έκτακτη συνεδρία, αφού
δηλώσει τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέµα που πρέπει να συζητηθεί. η
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έκτακτη συνεδρία συγκαλείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής µέσα σε
δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που ζητείται η σύγκλησή της.
(7) Για οποιοδήποτε θέµα που θα συζητηθεί σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής ο
Πρόεδρος αυτής µεριµνά ώστε, η ειδοποίηση για τη συνεδρία αυτή να αποσταλεί χωρίς
καθυστέρηση και να παραληφθεί από τους συµµετέχοντες που εκπροσωπούνται στην
Τεχνική Επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον µέρες πριν από τη συνεδρία.
(8) Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτοµέρειες σχετικές µε το κάθε θέµα που θα
συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί και ιδιαίτερα λεπτοµέρειες που αφορούν(α) ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος,

Παράρτηµα IV.

(β) γενικούς όρους λειτουργίας που ισχύουν ή που θα πρέπει να υιοθετηθούν και
πρόσθετους όρους λειτουργίας, εάν πρόκειται για θέµατα που αφορούν δραστηριότητες
του Παραρτήµατος IV,
(γ) την Άδεια και τους όρους λειτουργίας υπό τους οποίους έχει χορηγηθεί ή θα πρέπει
να χορηγηθεί,
(δ) ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση της Άδειας ή των όρων λειτουργίας, υπό τους
οποίους έχει χορηγηθεί, και
(ε) τον τύπο αίτησης που εγκρίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9.
(9) Η ειδοποίηση για τη συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής, µαζί µε ηµερήσια διάταξη
και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων, αποστέλλονται επίσης σε κάθε Έπαρχο, δήµο ή
κοινοτικό συµβούλιο, εφόσον τα θέµατα που θα συζητηθούν αφορούν άµεσα ή έµµεσα
την περιοχή της δικαιοδοσίας τους.

Αρµοδιότητες
Τεχνικής Επιτροπής.

7.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 12, προτού η Αρµόδια
Αρχή προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες, δηλαδή (α) εκδώσει διάταγµα για τον καθορισµό ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος, δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 30,
(β) εκδώσει διάταγµα για τον καθορισµό γενικών όρων λειτουργίας, δυνάµει των
διατάξεων του άρθρου 12,
(γ) χορηγήσει Άδεια, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 11,
(δ) λάβει απόφαση για ανανέωση, ανάκληση ή τροποποίηση Άδειας ή των όρων
λειτουργίας αυτής, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 11, 13, 15 και 19,
η Τεχνική Επιτροπή εξετάζει το θέµα σε µια ή περισσότερες συνεδρίες και προβαίνει
σε σχετική εισήγηση προς την Αρµόδια Αρχή.
(2) Εάν σε συνεδρία της Τεχνικής Επιτροπής προς εξέταση θέµατος που αναφέρεται
πιο πάνω, προκύψει οποιαδήποτε διαφωνία ως προς την εισήγηση που θα υποβληθεί
στην Αρµόδια Αρχή, το µέλος που διαφωνεί µπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο όπως
το θέµα παραπεµφθεί προς εξέταση και οριστική επίλυση στο Υπουργικό Συµβούλιο.
σε τέτοια περίπτωση, ο Πρόεδρος προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για παραποµπή
του θέµατος στο Υπουργικό Συµβούλιο.
(3) Οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου επί θέµατος που παραπέµπεται
σε αυτό σύµφωνα µε το εδάφιο (2), είναι δεσµευτική για την Αρµόδια Αρχή.

Υποχρέωση κατοχής
Άδειας.

8.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστασης, εγκατάστασης καύσης,
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων
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χωρίς Άδεια.
(2)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρµόδια Αρχή δύναται να
θεσπίσει διαδικασία για την εγγραφή σε µητρώο µόνο των εγκαταστάσεων που
καλύπτονται από το Μέρος VΙ του παρόντος Νόµου.
(β) Η διαδικασία εγγραφής σε µητρώο καθορίζεται µε διάταγµα της Αρµόδιας Αρχής
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και περιλαµβάνει, ως
ελάχιστη προϋπόθεση, γνωστοποίηση από το φορέα εκµετάλλευσης προς την Αρµόδια
Αρχή της πρόθεσής του να θέσει σε λειτουργία µία εγκατάσταση.
(3)(α) Η Άδεια ισχύει για την περίοδο που η Αρµόδια Αρχή καθορίζει για κάθε
εγκατάσταση ξεχωριστά και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.
(β) Έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της ισχύος της Άδειας, ο φορέας εκµετάλλευσης
υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρµόδια Αρχή.
(4) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης
αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία δεν είχε
εξασφαλίσει(α) άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων, ή/και
(β) άδεια απόρριψης αποβλήτων,
υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή αίτηση για τη χορήγηση Άδειας µέσα σε έξι (6) µήνες
από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου.
(5)(α) Κάθε υφιστάµενη εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση
αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία είχε
εξασφαλίσει µία από τις άδειες που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του
εδαφίου (4), θεωρείται ότι της έχει χορηγηθεί προσωρινή Άδεια µε τους ίδιους όρους
λειτουργίας και περίοδο ισχύος που είχαν τεθεί στις εν λόγω άδειες.
(β) Η προσωρινή Άδεια ισχύει µέχρι ανάκλησης ή τροποποίησης αυτής, είτε µε την
τροποποίηση των όρων λειτουργίας της είτε µε την προσθήκη νέων όρων λειτουργίας
σε αυτήν, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 19.
(γ) Έξι (6) µήνες πριν τη λήξη της ισχύος της προσωρινής Άδειας, ο φορέας
εκµετάλλευσης υποβάλλει αίτηση για ανανέωση της Άδειας στην Αρµόδια Αρχή.
(6) Για τους σκοπούς του εδαφίου (5), η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιβάλει
πρόσθετους όρους λειτουργίας κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής Άδειας για τη
διασφάλιση της προστασίας των νερών, του εδάφους και της ατµόσφαιρας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Αίτηση χορήγησης ή
ανανέωσης Άδειας.

9.-(1) Κάθε νέα εγκατάσταση υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας στην Αρµόδια
Αρχή προτού τεθεί σε λειτουργία.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3), αίτηση για τη χορήγηση ή
ανανέωση Άδειας υποβάλλεται στην Αρµόδια Αρχή, µαζί µε αντίγραφο έγκυρης και εν
ισχύ πολεοδοµικής άδειας ή/και άδειας οικοδοµής ή/και πιστοποιητικού έγκρισης,
ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου
(1) και της παραγράφου (στ) του εδαφίου (4) του άρθρου 11, σε ειδικό έντυπο και
περιέχει τέτοιες πληροφορίες, όπως καθορίζονται µε διάταγµα της Αρµόδιας Αρχής
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας. το έντυπο αίτησης
περιλαµβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:
(α) της εγκατάστασης, της φύσης και της έκτασης των δραστηριοτήτων της,
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(β) των στοιχείων του φορέα εκµετάλλευσης,
(γ) των συνθηκών του χώρου όπου θα λειτουργήσει η εγκατάσταση,
(δ) των προϊόντων που παράγονται από την εγκατάσταση,
(ε) των πρώτων και βοηθητικών υλών, των ουσιών και της ενέργειας που
χρησιµοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση,
(στ) των πηγών προέλευσης νερού που χρησιµοποιείται και/ ή καταναλώνεται στην
εγκατάσταση, περιλαµβανοµένων των ποσοτήτων κατανάλωσης και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών αυτού,
(ζ) των πηγών εκποµπών,
(η) της βασικής έκθεσης, όπου εφαρµόζεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2)
του άρθρου 34,
(θ) της φύσης και των ποσοτήτων των προβλεπόµενων εκποµπών από την
εγκατάσταση στην ατµόσφαιρα, στα νερά και στο έδαφος ξεχωριστά καθώς και
προσδιορισµό των σηµαντικών επιπτώσεων των εν λόγω εκποµπών στο περιβάλλον,
(ι) της προβλεπόµενης τεχνολογίας και άλλων τεχνικών που αποσκοπούν στην
πρόληψη των εκποµπών που προέρχονται από την εγκατάσταση ή, εάν αυτό δεν είναι
δυνατό, στη µείωσή τους,
(ια) των προβλεπόµενων µέτρων πρόληψης, προετοιµασίας για εκ νέου χρήση,
ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,
(ιβ) των προβλεπόµενων µέτρων παρακολούθησης των εκποµπών,
(ιγ) των µέτρων αξιοποίησης των αερίων αποβλήτων που παράγει η εγκατάσταση,
εφόσον απαιτείται,
(ιδ) συνοπτικά, των κύριων εναλλακτικών επιλογών, όσον αφορά την τεχνολογία, τις
τεχνικές και τα µέτρα που προτείνονται, οι οποίες έχουν µελετηθεί από το φορέα
εκµετάλλευσης που αιτείται την Άδεια,
(ιε) των προβλεπόµενων µέτρων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, των νερών
και του εδάφους στην περιοχή της εγκατάστασης, εφόσον απαιτείται,
(ιστ) των άλλων µέτρων που προβλέπονται για τη συµµόρφωση του φορέα
εκµετάλλευσης µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, και/ή
(ιζ) µη τεχνικού περιεχοµένου περίληψη των λεπτοµερειών που αναφέρονται στα
προαναφερθέντα σηµεία:
Παράρτηµα IV.

Νοείται ότι, για τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα IV και, όπου
προβλέπεται, σε όσες εγκαταστάσεις φθάνουν στο όριο δυναµικότητας που καθορίζεται
στο εν λόγω Παράρτηµα, το έντυπο αίτησης περιλαµβάνει όλα τα πιο πάνω.
(3) Εφόσον αυτό δικαιολογείται από την κατηγορία, το είδος, το µέγεθος ή άλλα
χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, µαζί µε τις πληροφορίες που υποβάλλονται δυνάµει
του εδαφίου (2), η Αρµόδια Αρχή δύναται να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε
πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή µελέτης που κρίνεται αναγκαία για την πλήρη
εξέταση της υποβληθείσας αίτησης.

Εξέταση της αίτησης
χορήγησης ή
ανανέωσης Άδειας.

10.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 37, µετά την παραλαβή της αίτησης,
εντός δύο (2) εβδοµάδων η Αρµόδια Αρχή, µεριµνά ώστε να δηµοσιευτεί στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας γνωστοποίηση, στην οποία αναφέρονται τα
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ακόλουθα:
(α) η ηµεροµηνία λήψης της αίτησης,
(β) ότι η αίτηση είναι διαθέσιµη στο κοινό για επιθεώρηση, στα γραφεία της Αρµόδιας
Αρχής κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, και
(γ) ότι οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο µπορεί να υποβάλει στην Αρµόδια Αρχή,
εντός τριάντα πέντε (35) ηµερών από τη δηµοσίευση της γνωστοποίησης, απόψεις ή
εισηγήσεις αναφορικά µε την αιτούµενη Άδεια ή το περιεχόµενο της αίτησης.
(2) Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εξετάζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 7, 8 και 11.
(3) Η Αρµόδια Αρχή αξιολογεί τυχόν απόψεις και εισηγήσεις που υποβλήθηκαν
δυνάµει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και ενηµερώνει γραπτώς το πρόσωπο που
τις υπέβαλε για τον τρόπο, µε τον οποίο αυτές λήφθηκαν υπόψη.
Χορήγηση ή
ανανέωση Άδειας.

11.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7, του εδαφίου (3) του άρθρου 10 και
των λοιπών διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Αρµόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει
Άδεια, εφόσον ικανοποιείται ότι(α)(i) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδοµική άδεια ή/και άδεια
οικοδοµής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης· και
(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε µετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου, πιστοποιητικό έγκρισης.
(β) ο φορέας εκµετάλλευσης διαθέτει τα µηχανήµατα ή/και τον εξοπλισµό που
απαιτούνται για συµµόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου και
οποιωνδήποτε Κανονισµών και διαταγµάτων εκδίδονται δυνάµει αυτού και προς όλους
τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια.
(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), για οποιαδήποτε υφιστάµενη
εγκατάσταση, εγκατάσταση καύσης, εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή
εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρµόδια Αρχή δύναται(α) να προβαίνει σε χορήγηση της Άδειας, έστω και αν ο φορέας εκµετάλλευσης δεν
έχει τα µηχανήµατα και/ ή τον εξοπλισµό που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
καθορίζοντας χρονική περίοδο, εντός της οποίας τα µηχανήµατα και/ ή ο εξοπλισµός
θα πρέπει να τοποθετηθούν, και
(β) να ορίσει χρονική περίοδο, εντός της οποίας ο φορέας εκµετάλλευσης δεν είναι
υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς οποιουσδήποτε καθορισµένους όρους
λειτουργίας.
(3) Η Αρµόδια Αρχή δε χορηγεί ούτε ανανεώνει Άδεια στην περίπτωση που
διαπιστώνει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης δεν είναι σε θέση να τηρήσει οριακή τιµή
εκποµπής και/ ή ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος.
(4) Ειδικότερα, η Αρµόδια Αρχή χορηγεί ή ανανεώνει Άδεια µόνο εφόσον διαπιστώσει
ότι –
(α) έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης,
περιλαµβανοµένης της χρησιµοποίησης των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών,
νοουµένου ότι η εφαρµογή τέτοιων τεχνικών δεν συνεπάγεται υπερβολικό κόστος,

Παράρτηµα VII.

(β) η λειτουργία της εγκατάστασης δε θα προκαλέσει ρύπανση, ειδικότερα µε την
εκποµπή των ουσιών που απαριθµούνται στο Παράρτηµα VII,
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(γ) δε θα σηµειωθεί υπέρβαση οποιασδήποτε από τις εκάστοτε ισχύουσες οριακές τιµές
εκποµπής,
77(Ι) του 2010.

(δ) α τηρηθούν όλες οι ισχύουσες οριακές τιµές ποιότητας που καθορίζονται δυνάµει
του περί της Ποιότητας του Ατµοσφαιρικού Αέρα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τα ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος που
καθορίζονται δυνάµει του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
(ε) ο φορέας εκµετάλλευσης δηλώνει γραπτώς ότι µπορεί να τηρήσει και δεσµεύεται να
τηρήσει όλους του όρους λειτουργίας της Άδειας, και
(στ) (i) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου, υπάρχει έγκυρη και εν ισχύ πολεοδοµική άδεια ή/και άδεια
οικοδοµής ή/και πιστοποιητικό έγκρισης. και
(ii) σε περίπτωση εγκατάστασης που λειτούργησε µετά την έναρξη της ισχύος του
παρόντος Νόµου, πιστοποιητικό έγκρισης.
(5)(α) Η Αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει δύο
ή περισσότερες εγκαταστάσεις ή τµήµατα εγκαταστάσεων, την εκµετάλλευση των
οποίων έχει ο ίδιος φορέας εκµετάλλευσης στον ίδιο χώρο.
(β) Στις περιπτώσεις που η Άδεια καλύπτει δύο ή περισσότερες εγκαταστάσεις, σε
αυτήν περιλαµβάνονται τέτοιοι όροι λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε
εγκατάσταση πληροί τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(6) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να χορηγήσει ή ανανεώσει Άδεια, η οποία καλύπτει
διάφορα τµήµατα µιας εγκατάστασης, την οποία λειτουργούν ή ελέγχουν διαφορετικοί
φορείς εκµετάλλευσης. στις περιπτώσεις αυτές, η Άδεια καθορίζει τις ευθύνες έκαστου
φορέα εκµετάλλευσης.
(7) Σε περίπτωση συναρµοδιότητας των δύο Υπουργών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5, κατά την επιβολή των όρων λειτουργίας στην Άδεια, οι δύο Υπουργοί
συνεκτιµούν τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης και µεριµνούν ώστε να
επιτευχθεί πλήρης συντονισµός των διαδικασιών που ακολουθούν µε σκοπό (α) την πρόληψη ή εξάλειψη όλων των µορφών ρύπανσης που η εγκατάσταση δυνατό
να προκαλέσει, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο
σύνολό του,
(β) την αποφυγή µετατόπισης ή διασποράς της ρύπανσης από ένα στοιχείο του
περιβάλλοντος σε άλλο,
(γ) την αποφυγή επαναλήψεων ή σύγχυσης αναφορικά µε τη διαµόρφωση των όρων
λειτουργίας,
(δ) την πιο αποτελεσµατική παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων λειτουργίας, και
(ε) την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη προσέγγιση του καθορισµού και της
παρακολούθησης των όρων αυτών.

140(Ι) του 2005
42(Ι) του 2007
47(Ι) του 2008
80(Ι) του 2009
137(Ι) του 2012.

(8) Σε περίπτωση νέας εγκατάστασης ή ουσιαστικής µεταβολής εγκατάστασης, στην
οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του περί της Εκτίµησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται για τη χορήγηση Άδειας εξετάζεται και
χρησιµοποιείται κάθε σχετική πληροφορία ή συµπέρασµα που έχει προκύψει κατ’
εφαρµογή των άρθρων 12, 13, 14, 15, 15Α, 17, 21, 22 και 24 του πιο πάνω Νόµου.
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(9) Η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί γραπτώς στο φορέα εκµετάλλευσης και σε
οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο πρόσωπο που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1) και στο εδάφιο (3) του άρθρου 10 την απόφασή της αναφορικά µε την
απόρριψη ή έγκριση της αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας.
(10)(α) Ταυτόχρονα µε τη χορήγηση Άδειας ο κάτοχος της καταθέτει στην Αρµόδια
Αρχή εγγύηση ή επαρκή ασφάλιση για το κόστος των δαπανών για την αντιµετώπιση
οποιουδήποτε περιστατικού ρύπανσης που δυνατό να προκληθεί από τις
δραστηριότητες της εγκατάστασης.
(β) Το ύψος και η µορφή των εγγυήσεων αυτών καθορίζονται µε γνωστοποίηση της
Αρµόδιας Αρχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
Γενικοί όροι
λειτουργίας.

12.-(1) Χωρίς επηρεασµό της υποχρέωσης χορήγησης Άδειας και τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 7, η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκδώσει διάταγµα, το οποίο
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, µε το οποίο καθορίζει
γενικούς όρους λειτουργίας για ορισµένες κατηγορίες εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων
καύσης, εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και/ ή εγκαταστάσεων
συναποτέφρωσης αποβλήτων.
(2) Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων γενικών όρων λειτουργίας, αυτοί επισυνάπτονται
στην Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
(3) Σε περίπτωση που ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Άδεια χορηγείται ή
ανανεώνεται χωρίς την προηγούµενη εξέτασή της από την Τεχνική Επιτροπή.

Όροι λειτουργίας
εγκατάστασης.

13. Εξαιρουµένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 12, σε κάθε άλλη
περίπτωση, η Αρµόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας, δύναται να
επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους λειτουργίας, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται
κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. οι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον(α) στη φύση, προέλευση και σύσταση των εκποµπών,
(β) στο ρυθµό των εκποµπών και στις συνολικές ποσότητες ουσιών που επιτρέπεται να
εκπέµπονται, σε συγκεκριµένη περίοδο όπως καθορίζεται στην Άδεια,
(γ) στις µέγιστες οριακές τιµές εκποµπής οποιωνδήποτε ουσιών ή οµάδων ουσιών που
εκπέµπονται,
(δ) στα φυσικά, χηµικά
παραγόµενου αποβλήτου,

και

µικροβιολογικά

χαρακτηριστικά

οποιουδήποτε

(ε) στις προδιαγραφές ποιότητας οποιωνδήποτε υλικών, περιλαµβανοµένων και των
καυσίµων που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση, καθώς και τις τεχνικές
προδιαγραφές οποιουδήποτε µηχανήµατος ή εξοπλισµού,
(στ) στο σχεδιασµό και στην κατασκευή οποιωνδήποτε αγωγών απορροής ή στοµίων
εξαγωγής αποβλήτων για τις εκποµπές υγρών αποβλήτων, καθώς και στην ακριβή
τοποθέτησή τους επί του νερού ή του εδάφους,
(ζ) στις προϋποθέσεις ή τεχνικές προδιαγραφές, περιλαµβανοµένου και του ύψους, που
αφορούν στην ανέγερση καπνοδόχου ή φουγάρου, µέσω του οποίου θα διοχετεύονται
οι αέριες εκποµπές στην ατµόσφαιρα,
(η) στον εξοπλισµό που πρέπει να εγκατασταθεί και να χρησιµοποιείται για
παρεµπόδιση των εκποµπών ή για µετατροπή τους σε αβλαβείς ή ακίνδυνες για το
περιβάλλον,
(θ) στον καθορισµό µεθόδων και διαδικασιών για την επεξεργασία, αποθήκευση,
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µεταφορά και διάθεση των αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία της
εγκατάστασης, µε στόχο να αποφεύγονται ή να µειώνονται οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον,
(ι) σε εύλογες διευκολύνσεις για τη διεξαγωγή µετρήσεων και τη λήψη δειγµάτων
οποιωνδήποτε αποβλήτων και ουσιών που χρησιµοποιούνται στην εγκατάσταση ή
εκπέµπονται από αυτήν. οι διευκολύνσεις αφορούν στην κατασκευή κατάλληλων
δειγµατοληπτικών θυρίδων σε φουγάρα εκποµπής και κατάλληλης εξέδρας, η οποία
διασφαλίζει την ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση, καθώς και κατάλληλους
ογκοµετρητές ροής και δειγµατολήπτες στα σηµεία εκροής υγρών αποβλήτων,
(ια) στην τήρηση µητρώων ή στοιχείων σχετικά µε την προέλευση, σύνθεση,
θερµοκρασία, ποσότητα και συχνότητα εκποµπών και ειδικότερα, µητρώων στα οποία
να αναφέρονται οι ενδείξεις των µετρητών και άλλων συσκευών καταγραφής που ο
φορέας εκµετάλλευσης διατηρεί βάσει των όρων της Άδειάς του,
(ιβ) στην εγκατάσταση οργάνων και τήρηση προγράµµατος µετρήσεων των εκποµπών,
καθώς και στις συνθήκες µέτρησης που πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκµετάλλευσης,
(ιγ) σε όργανα, εξοπλισµό ή συστήµατα για αποθήκευση των µετρήσεων και
τηλεµετάδοσής τους στην Αρµόδια Αρχή,
(ιδ) στον καταρτισµό και στην τήρηση προγράµµατος παρακολούθησης της ποιότητας
των νερών και των εδαφών στο χώρο της εγκατάστασης και στα σηµεία διάθεσης των
αποβλήτων,
(ιε) στις τεχνικές εκθέσεις που πρέπει να ετοιµάζονται από το φορέα εκµετάλλευσης
σχετικά µε τη διαχείριση θεµάτων που αφορούν στον έλεγχο της ρύπανσης και στην
προστασία του περιβάλλοντος από τις εκποµπές, περιλαµβανοµένων των
αποτελεσµάτων από την εφαρµογή των προγραµµάτων παρακολούθησης που
αναφέρονται στην παράγραφο (ιβ),
(ιστ) στην ακριβή τοποθεσία, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία της εγκατάστασης,
(ιζ) σε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που η Αρµόδια Αρχή κρίνει αναγκαίες
για αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας, και/ ή
(ιη) σε όργανα µέτρησης ή άλλο εξοπλισµό που πρέπει να εγκαταστήσει ο φορέας
εκµετάλλευσης, µε δικές του δαπάνες, σε σηµεία τα οποία θα εγκρίνει ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς µέτρησης της ποιότητας του
ατµοσφαιρικού αέρα.
∆ιάρκεια ισχύος των
όρων λειτουργίας.

14. Σε περίπτωση χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας, η Αρµόδια Αρχή καθορίζει(α) την έναρξη και τη λήξη της χρονικής περιόδου, εντός της οποίας, τηρουµένων των
διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα υπάρξει ανάκληση της Άδειας,
(β) για κάθε όρο λειτουργίας που επιβάλλει, την έναρξη και λήξη της χρονικής
περιόδου εντός της οποίας, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα γίνει
τροποποίηση του όρου λειτουργίας αυτού, και
(γ) σε σχέση µε τους όρους λειτουργίας, την έναρξη και λήξη της χρονικής περιόδου,
εντός της οποίας, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 19, δεν θα προστεθούν νέοι
όροι λειτουργίας.

Επανεξέταση των
όρων λειτουργίας.

15.-(1) H Αρµόδια Αρχή επανεξετάζει περιοδικά και αναπροσαρµόζει, ενδεχοµένως,
τους όρους λειτουργίας της Άδειας.
(2) Η επανεξέταση διενεργείται οπωσδήποτε, όταν-
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(α) η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι
ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στην Άδεια ή να περιληφθούν
νέες οριακές τιµές εκποµπής,
(β) ουσιαστικές µεταβολές των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών επιτρέπουν σηµαντική
µείωση των εκποµπών της εγκατάστασης χωρίς υπερβολικό κόστος,
(γ) ο φορέας εκµετάλλευσης προβεί σε επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές
στην εγκατάσταση που προβλέπονται στο άρθρο 18,
(δ) η ασφάλεια εκµετάλλευσης της διεργασίας απαιτεί την εφαρµογή άλλων τεχνικών,
(ε) εκπνεύσουν οι χρονικές περίοδοι που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 14, και/ή
(στ) αυτό επιβάλλεται από άλλες νοµοθετικές διατάξεις.
(3) Για τους σκοπούς των διατάξεων του εδαφίου (2), ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει
να υποβάλει στην Αρµόδια Αρχή σχετική αίτηση, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 9,
τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της Άδειας.
(4) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), εάν, κατά τη λήξη της
χρονικής ισχύος της Άδειας, δεν έχει συντελεστεί καµιά µεταβολή στη λειτουργία της
εγκατάστασης και δεν έχουν τροποποιηθεί τα σχετικά ποιοτικά πρότυπα
περιβάλλοντος, η Αρµόδια Αρχή δύναται να ανανεώσει την Άδεια για ακόµα δύο (2)
χρόνια.
Μη συµµόρφωση µε
τους όρους
λειτουργίας.

16.-(1) Σε περίπτωση παράβασης των όρων λειτουργίας Άδειας, ο φορέας
εκµετάλλευσης (α) ενηµερώνει αµέσως την Αρµόδια Αρχή,
(β) λαµβάνει τα απαιτούµενα µέτρα για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης το
συντοµότερο δυνατό, και
(γ) λαµβάνει όλα τα συµπληρωµατικά µέτρα που η Αρµόδια Αρχή καθορίζει για την
αποκατάσταση της συµµόρφωσης.
(2) Εάν η παράβαση των όρων λειτουργίας της Άδειας προκαλεί άµεσο κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία ή απειλεί να έχει άµεση αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον, τότε, µέχρι
να γίνει αποκατάσταση της συµµόρφωσης, µε βάση τις παραγράφους (β) και (γ) του
εδαφίου (1), ο επιθεωρητής επιδίδει στο φορέα εκµετάλλευσης απαγορευτική
ειδοποίηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 86.

Αλλαγή φορέα
εκµετάλλευσης.

17.-(1) Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκµετάλλευσης, ο νέος φορέας
εκµετάλλευσης είναι υποχρεωµένος όπως (α) ενηµερώσει αµέσως την Αρµόδια Αρχή για την αλλαγή, και
(β) τηρεί τους όρους λειτουργίας της Άδειας της εγκατάστασης που αναλαµβάνει.
(2) Από τη στιγµή της ανάληψης της λειτουργίας ή του ελέγχου της εγκατάστασης, ο
νέος φορέας εκµετάλλευσης αναλαµβάνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του
προηγούµενου φορέα εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.

Επέκταση
εγκατάστασης.

18.-(1) Σε περίπτωση που φορέας εκµετάλλευσης προτίθεται να προβεί σε επεκτάσεις,
τροποποιήσεις ή άλλες αλλαγές στην εγκατάσταση, οι οποίες ενδέχεται να έχουν
επιπρόσθετες σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα, στα νερά ή/και στο
έδαφος, οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση για τη χορήγηση Άδειας, προτού προβεί
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στις εν λόγω επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή αλλαγές.
(2)(α) Ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποταθεί γραπτώς στην Αρµόδια Αρχή για
γραπτή βεβαίωση ότι η ανωτέρω προτεινόµενη επέκταση, τροποποίηση ή αλλαγή δε θα
απαιτήσει την εκ νέου χορήγηση Άδειας.
(β) Εφόσον δοθεί τέτοια γραπτή βεβαίωση, δεν είναι αναγκαία η εκ νέου υποβολή
αίτησης για τη χορήγηση Άδειας.
(3) Η Αρµόδια Αρχή δύναται, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, να καθορίσει κατευθυντήριες γραµµές ως προς το τι θεωρεί
σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα, στα νερά και/ή στο έδαφος.
(4) Φορέας εκµετάλλευσης, ο οποίος λειτουργεί ή ελέγχει εγκατάσταση ενώ έχει κάνει
επεκτάσεις, τροποποιήσεις ή άλλες σηµαντικές αλλαγές σε αυτήν, οι οποίες µπορούν
να έχουν επιπρόσθετες σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα, στα νερά
ή/και στο έδαφος, προτού του χορηγηθεί νέα Άδεια για αυτές ή προτού λάβει γραπτή
βεβαίωση από την Αρµόδια Αρχή δυνάµει του εδαφίου (2), είναι ένοχος αδικήµατος
και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εδάφιο (1)
του άρθρου 87.
Ανάκληση ή
τροποποίηση Άδειας.

19.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 7, η Αρµόδια Αρχή οποτεδήποτε κρίνει
ότι αυτό δικαιολογείται ή επιβάλλεται για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, της
δηµόσιας υγείας και/ή της δηµόσιας ασφάλειας, δύναται(α) να ανακαλέσει Άδεια,
(β) να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο λειτουργίας αυτής,
(γ) να προσθέσει οποιουσδήποτε νέους όρους λειτουργίας σε αυτήν, και/ή
(δ) να συντοµεύσει το χρόνο ισχύος της.
(2)(α) Όταν η τροποποίηση όρου λειτουργίας της Άδειας ή η προσθήκη νέου όρου
λειτουργίας σε αυτήν πραγµατοποιείται µέσα στην ισχύουσα χρονική περίοδο που
καθορίζεται µε βάση το άρθρο 14, καταβάλλεται στο φορέα εκµετάλλευσης
αποζηµίωση, εκτός εάν η τροποποίηση όρου λειτουργίας ή η προσθήκη νέου όρου
λειτουργίας γίνεται λόγω αλλαγής των συνθηκών, οι οποίες δεν µπορούσαν εύλογα να
προβλεφθούν κατά το χρόνο που οι όροι λειτουργίας καθορίσθηκαν για πρώτη φορά
στην Άδεια.
(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ως αλλαγή των συνθηκών µπορεί να
θεωρηθεί και η αλλαγή πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της η Αρµόδια Αρχή,
αναφορικά µε τις εκποµπές της εγκατάστασης.

Αδικήµατα σε σχέση
µε εγκατάσταση.

20.-(1) Φορέας εκµετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο, που λειτουργεί ή ελέγχει ή εν γνώσει
του επιτρέπει τη λειτουργία εγκατάστασης–
(α) η οποία δεν έχει εξασφαλίσει Άδεια, ή
(β) σε τοποθεσία άλλη από εκείνη που ορίζεται στην Άδεια, ή
(γ) κατά τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε οποιοδήποτε όρο λειτουργίας που
επισυνάπτεται στην Άδεια,
είναι ένοχος αδικήµατος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται στις ποινές που
προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 87.
(2) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάµει της παραγράφου (γ) του
εδαφίου (1), αν ο κατηγορούµενος αποδείξει ότι η µη συµµόρφωσή του προς όρο
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λειτουργίας οφειλόταν σε ενέργεια ή παράλειψη άλλου προσώπου ή σε ατύχηµα ή σε
άλλη αιτία πέρα από τον έλεγχό του και ότι έλαβε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και
κατέβαλε όλη την οφειλόµενη φροντίδα για να αποφύγει την παράβαση του όρου
λειτουργίας, είτε ο ίδιος είτε εργοδοτούµενός του είτε αντιπρόσωπός του, και ότι, εν
πάση περιπτώσει, µόλις αντιλήφθηκε την παράβαση έλαβε όλα τα εφικτά µέτρα για
επανόρθωση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
(3) Σε περίπτωση που πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκηµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1) ζητά να επικαλεστεί για υπεράσπισή του πράξη ή παράλειψη
άλλου προσώπου (α) δεν έχει το δικαίωµα να το πράξει, εκτός αν(i) τουλάχιστον επτά (7) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της ακρόασης, δώσει στην
κατηγορούσα αρχή γραπτώς πληροφορίες που κατέχει, οι οποίες την βοηθούν να
επισηµάνει και εντοπίσει το άλλο πρόσωπο, ή
(ii) έχει την άδεια του δικαστηρίου να την επικαλεστεί, και
(β) το άλλο πρόσωπο µπορεί να κατηγορηθεί για αδίκηµα και να κριθεί ένοχο,
ανεξάρτητα από το αν ο αρχικός κατηγορούµενος κριθεί ένοχος ή όχι.
(4) Αποτελεί υπεράσπιση σε οποιαδήποτε διαδικασία δυνάµει των παραγράφων (β) και
(γ) του εδαφίου (1), αν ο κατηγορούµενος αποδείξει ότι ήταν εργοδοτούµενος, που
ενεργούσε µε βάση οδηγίες που δόθηκαν σε αυτόν από ή εκ µέρους του φορέα
εκµετάλλευσης και ότι δεν είχε λόγο να πιστεύει ότι η συµµόρφωση προς τις οδηγίες
αυτές θα οδηγούσε στη διάπραξη του αδικήµατος για το οποίο κατηγορείται.
Συµβάντα και
ατυχήµατα.
189(Ι) του 2007.

21. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον
αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζηµιάς Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε περίπτωση συµβάντος ή
ατυχήµατος που επηρεάζει σηµαντικά το περιβάλλον, ο φορέας εκµετάλλευσης
προβαίνει αµέσως και όχι αργότερα των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών:
(α) ενηµερώνει αµέσως την Αρµόδια Αρχή,
(β) λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή ατυχηµάτων, και
(γ) λαµβάνει όλα τα συµπληρωµατικά µέτρα, που καθορίζει η Αρµόδια Αρχή για τον
περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συµβάντων ή
ατυχηµάτων.

Εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου.
110(Ι) του 2011
202(Ι) του 2012 .

22.-(1) Όταν οι εκποµπές ενός αερίου θερµοκηπίου από µια εγκατάσταση
προσδιορίζονται στο Παράρτηµα I του περί της Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας
∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε σχέση µε µια δραστηριότητα της εν λόγω
εγκατάστασης, η Άδεια δεν περιλαµβάνει οριακή τιµή εκποµπής για τις άµεσες
εκποµπές του εν λόγω αερίου, εκτός εάν αυτό είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί ότι
δεν προκαλείται σηµαντική τοπική ρύπανση.
(2) Για τις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα I του περί της
Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η Αρµόδια Αρχή
δύναται να µην επιβάλει απαιτήσεις σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση, όσον αφορά
τις εγκαταστάσεις καύσης ή άλλες εγκαταστάσεις που εκπέµπουν διοξείδιο του
άνθρακα στο χώρο της εγκατάστασης.
(3) Η αρµόδια Αρχή, όταν κρίνει αυτό αναγκαίο, τροποποιεί την Άδεια, κατά
περίπτωση.
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(4) Τα εδάφια (1), (2) και (3) δεν ισχύουν για τις εγκαταστάσεις που εξαιρούνται
προσωρινά από το σύστηµα εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 40 του περί της
Θέσπισης Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπής Αερίων του Θερµοκηπίου
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV
Πεδίο εφαρµογής του
Μέρους ΙΙΙ του
παρόντος Νόµου.
Παράρτηµα IV.

23. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις δραστηριότητες που απαριθµούνται στο
Παράρτηµα IV και, όπου προβλέπεται, σε όσες εγκαταστάσεις φθάνουν στο όριο
δυναµικότητας που καθορίζεται στο εν λόγω Παράρτηµα.

Θεµελιώδεις
υποχρεώσεις του
φορέα
εκµετάλλευσης.

24. Κατά την επιβολή των όρων λειτουργίας στην Άδεια της εγκατάστασης, η Αρµόδια
Αρχή, µεριµνά ώστε από µέρους του φορέα εκµετάλλευσης να-

(α) λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για πρόληψη της ρύπανσης,
(β) εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές,
(γ) δεν προκαλείται σηµαντική ρύπανση,
(δ) αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
(ε) στις περιπτώσεις όπου παράγονται απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας και
σύµφωνα µε τον περί Αποβλήτων Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, αυτά προετοιµάζονται για εκ νέου χρήση, ανακύκλωση, ανάκτηση ή,
όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονοµικά αδύνατο, διατίθενται µε τρόπο που
αποφεύγονται ή µειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον,
(στ) χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά η ενέργεια και οι φυσικοί πόροι,
(ζ) λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα για πρόληψη των ατυχηµάτων και περιορισµό των
συνεπειών τους, και
(η) λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα κατά τον οριστικό τερµατισµό των
δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και
ο χώρος της εκµετάλλευσης να επαναφέρεται σε ικανοποιητική κατάσταση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 34.
Άδεια για τις
εγκαταστάσεις του
Μέρους ΙΙΙ.
Παράρτηµα IV.

25.-(1) Στις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο παρόν Μέρος οι οποίες περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα IV, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16 και 18.
(2) Φορέας εκµετάλλευσης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο εδάφιο (1), υποβάλλει µαζί µε αυτήν, επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στο
εδάφιο (2) του άρθρου 9, τη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που
καταρτίζεται δυνάµει των διατάξεων του περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
(3) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιµες πληροφορίες, βάσει άλλων νοµοθεσιών,
µεταξύ των οποίων, η έκθεση ασφαλείας που συντάσσεται µε βάση τους περί
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Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
31.12.2001
10.2.2006.

Αντιµετώπισης των Κινδύνων Ατυχηµάτων Μεγάλης Κλίµακας Σχετιζοµένων µε
Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισµούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίσταται, οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάποια από τις απαιτήσεις του εδαφίου
(1) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (4) του άρθρου 8, τότε οι πληροφορίες αυτές
µπορούν να περιλαµβάνονται ή να επισυνάπτονται στην αίτηση.

Επιπρόσθετοι όροι
λειτουργίας.

26.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 13, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση
Άδειας, η Αρµόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε
επιπρόσθετους όρους λειτουργίας για την τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται
στα άρθρα 24 και 30· οι επιπρόσθετοι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα:

Παράρτηµα VII.

(α) στις οριακές τιµές εκποµπής για τις ρυπαντικές ουσίες, που απαριθµούνται στο
Παράρτηµα VII και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέµπονται από
την εγκατάσταση σε σηµαντικές ποσότητες, ανάλογα µε τη φύση τους και τη
δυνατότητα µεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επιµέρους στοιχείο του
περιβάλλοντος στο άλλο,
(β) στις κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των
υπογείων υδάτων και µέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων
της εγκατάστασης,
(γ) στις κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκποµπών, στις οποίες
καθορίζεται(i) η µεθοδολογία µέτρησης, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης, και
(ii) όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου
27, ότι τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των εκποµπών διατίθενται για τα ίδια
χρονικά διαστήµατα και µε τις ίδιες βάσεις αναφοράς όπως για τα επίπεδα εκποµπών
τα οποία συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές,
(δ) στην υποχρέωση υποβολής στην Αρµόδια Αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως(i) πληροφοριών, βάσει των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των εκποµπών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (γ) και άλλων απαιτούµενων στοιχείων που
η Αρµόδια Αρχή κρίνει ως απαραίτητα για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της
συµµόρφωσης της εγκατάστασης µε τους όρους λειτουργίας της,
(ii) όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου
27, περίληψη των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των εκποµπών, κατά τρόπο
που επιτρέπει τη σύγκριση µε τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές,
(ε) στις ενδεδειγµένες απαιτήσεις(i) για τη διατήρηση και τον έλεγχο, σε τακτική βάση, της εφαρµογής των µέτρων που
λαµβάνονται για την πρόληψη των εκποµπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα,
σύµφωνα µε την παράγραφο (β), και
(ii) για περιοδική παρακολούθηση του εδάφους και των υπογείων υδάτων, όσον αφορά
σχετικές επικίνδυνες ουσίες, που είναι πιθανόν να βρίσκονται στο χώρο της
εγκατάστασης και λαµβανοµένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και
των υπογείων υδάτων στο χώρο της εγκατάστασης,
(στ) στα µέτρα σχετικά µε τις µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και
τον τερµατισµό της λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωµατική λειτουργία, τις
προσωρινές διακοπές και τον οριστικό τερµατισµό της λειτουργίας,
(ζ) στην ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε µεγάλη
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απόσταση,
(η) στην αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές εκποµπής ή παραποµπή σε
άλλες ισχύουσες απαιτήσεις, και
(θ) σε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που δεν καλύπτεται από τους όρους λειτουργίας
που καθορίζονται δυνάµει του άρθρου 13 ή του παρόντος εδαφίου.
(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), οι οριακές τιµές εκποµπής
µπορούν να συµπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από την Αρµόδια Αρχή µε
ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που να εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας.
(3) Επιπροσθέτως των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), οι όροι
λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια µπορούν να περιέχουν λεπτοµέρειες
αναφορικά µε (α) τον εξοπλισµό ή τα όργανα που πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σηµεία και
να χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της συγκέντρωσης, του ρυθµού εκποµπής ή της
ολικής ποσότητας οποιασδήποτε ουσίας που εκπέµπεται στην ατµόσφαιρα, στα νερά
και/ή στο έδαφος, σε συγκεκριµένη περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη παράµετρο
λειτουργίας,
(β) τα όργανα µέτρησης ή άλλο εξοπλισµό που πρέπει να εγκαταστήσει ο φορέας
εκµετάλλευσης, µε δικές του δαπάνες, σε σηµεία τα οποία εγκρίνει η Αρµόδια Αρχή,
για σκοπούς µέτρησης της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα,
(γ) τα όργανα, τον εξοπλισµό ή τα συστήµατα για αποθήκευση των µετρήσεων και
τηλεµετάδοσής τους στην Αρµόδια Αρχή,
(δ) το πρόγραµµα µετρήσεων που πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκµετάλλευσης, τις
τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαµβάνονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων
καθώς και άλλα σχετικά περιβαλλοντικά στοιχεία και τη συχνότητα αποστολής των
εκθέσεων στην Αρµόδια Αρχή.
(4)(α) Τα συµπεράσµατα Β∆Τ αποτελούν βάση για τον καθορισµό των όρων
λειτουργίας των εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.
(β) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 30, η Αρµόδια Αρχή δύναται να θέτει
όρους λειτουργίας αυστηρότερους από αυτούς που επιτυγχάνονται µε τη χρήση
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, οι οποίες περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β∆Τ.
(5) Όταν η Αρµόδια Αρχή καθορίζει όρους λειτουργίας βάσει βέλτιστης διαθέσιµης
τεχνικής, η οποία δεν περιγράφεται σε κανένα από τα σχετικά συµπεράσµατα Β∆Τ,
διασφαλίζει ότι Παράρτηµα III.

(α) για τον καθορισµό της τεχνικής, λαµβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα κριτήρια του
Παραρτήµατος III, και
(β) τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 27.
(6) Όταν τα συµπεράσµατα Β∆Τ που αναφέρονται στο εδάφιο (5) δεν περιλαµβάνουν
επίπεδα εκποµπής που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, η Αρµόδια
Αρχή εξασφαλίζει ότι, η προβλεπόµενη στο εδάφιο (5) τεχνική, εγγυάται ένα επίπεδο
περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναµο µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, οι οποίες
περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β∆Τ.
(7) Στις περιπτώσεις που(α) δραστηριότητα ή είδος της διαδικασίας παραγωγής που διεξάγεται εντός
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εγκατάστασης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε συµπεράσµατα Β∆Τ, ή
(β) τα εν λόγω συµπεράσµατα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της δραστηριότητας ή της διαδικασίας,

Παράρτηµα III.

η Αρµόδια Αρχή, µετά από διαβουλεύσεις µε το φορέα εκµετάλλευσης, καθορίζει τους
όρους λειτουργίας, µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που έχει προσδιορίσει για
τις οικείες δραστηριότητες ή διαδικασίες, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα κριτήρια
που καθορίζονται στο Παράρτηµα III.
(8) Εν αναµονή της έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή, σχετικά µε τα
συµπεράσµατα Β∆Τ που αφορούν συγκεκριµένο τύπο δραστηριότητας, η Αρµόδια
Αρχή καθορίζει, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εξαιρουµένων των διατάξεων
των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 27, όρους λειτουργίας, βάσει του έγγραφου
αναφοράς Β∆Τ που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για το συγκεκριµένο τύπο
δραστηριότητας πριν τις 6 Ιανουαρίου 2011.

Παράρτηµα IV.

(9) Για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σηµείο 6.6 του Παραρτήµατος IV, οι
διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν χωρίς επηρεασµό της νοµοθεσίας που αφορά
την ευηµερία των ζώων.

Οριακές τιµές
εκποµπής, ισοδύναµες
παράµετροι και
τεχνικά µέτρα.

27.-(1)(α) Οι οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών ουσιών ισχύουν κανονικά στο
σηµείο όπου οι εκποµπές εξέρχονται από την εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για
τον προσδιορισµό των τιµών αυτών η τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σηµείο.
(β) Όσον αφορά τις έµµεσες απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στα νερά, οι επιπτώσεις
µιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερών µπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον
προσδιορισµό των οριακών τιµών εκποµπής της εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση
ότι κατοχυρώνεται ισοδύναµο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του
και ότι δεν προκαλούνται µεγαλύτερα επίπεδα ρύπανσης.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 30, οι αναφερόµενες στα εδάφια (1)
και (2) του άρθρου 26 οριακές τιµές εκποµπής και οι ισοδύναµες παράµετροι και τα
τεχνικά µέτρα βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν
τη χρήση µιας συγκεκριµένης τεχνικής ή τεχνολογίας.
(3) Η Αρµόδια Αρχή καθορίζει οριακές τιµές εκποµπής που διασφαλίζουν ότι οι
εκποµπές, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκποµπών
που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, όπως αυτές καθορίζονται στις
αποφάσεις της Επιτροπής, δυνάµει του Άρθρου 13, παράγραφος 5 της Οδηγίας
2010/75/ΕΕ, για τα συµπεράσµατα Β∆Τ, µέσω του καθορισµού (α) οριακών τιµών εκποµπής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκποµπών που
συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές· οι εν λόγω οριακές τιµές εκποµπής
εκφράζονται για το ίδιο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα και µε βάση τις ίδιες συνθήκες
λειτουργίας µε αυτές των εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες
τεχνικές, ή
(β) οριακών τιµών εκποµπής, διαφορετικών από εκείνων της παραγράφου (α), όσον
αφορά τις τιµές, τις χρονικές περιόδους και τις συνθήκες λειτουργίας.
(4) Όταν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), η Αρµόδια
Αρχή αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των
εκποµπών, προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι εκποµπές, υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, δεν έχουν υπερβεί τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές.
(5)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου
και χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 30, η Αρµόδια Αρχή µπορεί,
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τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιµές εκποµπής. η
παρέκκλιση αυτή είναι δυνατή µόνο όταν, µέσω αξιολόγησης, αποδεικνύεται ότι η
επίτευξη επιπέδων εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές,
όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β∆Τ, θα οδηγούσε σε δυσανάλογα
υψηλό κόστος σε σύγκριση µε τα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω(i) της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της
εγκατάστασης, ή
(ii) των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης.
(β) Η Αρµόδια Αρχή τεκµηριώνει, σε παράρτηµα που επισυνάπτεται στους όρους
λειτουργίας της Άδειας, τους λόγους για την εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (5),
περιλαµβανοµένου του αποτελέσµατος της αξιολόγησης και την αιτιολόγηση για τους
όρους λειτουργίας που επιβάλλονται.
(γ) Οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται σύµφωνα µε το εδάφιο (5) δεν
υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα Παραρτήµατα του
παρόντος Νόµου.
(δ) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν προκαλείται σηµαντική
ρύπανση και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο
σύνολό του.
(ε) Η Αρµόδια Αρχή αξιολογεί εκ νέου την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
(α), στα πλαίσια κάθε επανεξέτασης των όρων λειτουργίας της Άδειας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 33.
(6) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να εγκρίνει προσωρινές παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις
των εδαφίων (2), (3) και (4) και από τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 24, για τη
δοκιµή και χρήση αναδυόµενων τεχνικών, για συνολικό χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες, υπό την προϋπόθεση ότι, µετά την παρέλευση του
καθορισµένου διαστήµατος, είτε διακόπτεται η χρήση της τεχνικής είτε η
δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις
βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
Απαιτήσεις
παρακολούθησης.

28.-(1) Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του
εδαφίου (1) του άρθρου 26, στηρίζονται, κατά περίπτωση, στα συµπεράσµατα σχετικά
µε την παρακολούθηση, όπως περιγράφονται στα συµπεράσµατα Β∆Τ.
(2) συχνότητα της περιοδικής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο (ε)
του εδαφίου (1) του άρθρου 26, καθορίζεται από την Αρµόδια Αρχή στην Άδεια για
κάθε µεµονωµένη εγκατάσταση ή σε γενικούς όρους λειτουργίας.
(3) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (2), η περιοδική παρακολούθηση
διενεργείται τουλάχιστον µία φορά ανά πενταετία για τα υπόγεια ύδατα και ανά
δεκαετία για το έδαφος, εκτός εάν η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε συστηµατική
εκτίµηση του κινδύνου ρύπανσης.

Γενικοί όροι
λειτουργίας για τις
δραστηριότητες του
Παραρτήµατος IV.

29.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 12, όταν η Αρµόδια Αρχή καθορίζει
γενικούς όρους λειτουργίας, µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωµένη
προσέγγιση και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ισοδύναµο µε εκείνο
που επιτυγχάνεται µε τους όρους λειτουργίας µίας µεµονωµένης Άδειας.
(2) Οι γενικοί όροι λειτουργίας βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, χωρίς να
προδιαγράφουν τη χρήση τεχνικής ή συγκεκριµένης τεχνολογίας, προκειµένου να
διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27.
(3) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι γενικοί όροι λειτουργίας αναθεωρούνται

Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 29 of 131

184(I)/2013
τακτικά, προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη η πρόοδος των βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών και προκειµένου να διασφαλισθεί η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του άρθρου
33.
(4) Όταν η Αρµόδια Αρχή εκδίδει διάταγµα, δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (1)
του άρθρου 12, µε το οποίο καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας βάσει των εδαφίων
(1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, το εν λόγω διάταγµα περιέχει αναφορά στις
σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόµου και της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
Ποιοτικά πρότυπα
περιβάλλοντος.

30.-(1) Η Αρµόδια Αρχή, µε διάταγµά της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, καθορίζει ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος.
(2) Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους
αυστηρότερους από εκείνους που µπορούν να επιτευχθούν µε τη χρήση των βέλτιστων
διαθέσιµων τεχνικών, η Αρµόδια Αρχή, επισυνάπτει στην Άδεια κάθε αναγκαίο
πρόσθετο όρο λειτουργίας, µε σκοπό την τήρηση του εν λόγω ποιοτικού προτύπου
περιβάλλοντος.

Εξελίξεις των Β∆Τ.

31. Η Αρµόδια Αρχή παρακολουθεί και ενηµερώνεται σχετικά µε την πρόοδο των
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών και τη δηµοσίευση νέων ή αναθεωρηµένων
συµπερασµάτων Β∆Τ και θέτει τις πληροφορίες αυτές στη διάθεση του κοινού, µε
γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας και στο
διαδίκτυο.

Μεταβολές
εγκαταστάσεων εκ
µέρους του φορέα
εκµετάλλευσης.

32.-(1)(α) Ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να ενηµερώνει γραπτώς την Αρµόδια
Αρχή για κάθε σχεδιαζόµενη µεταβολή που αφορά τη φύση, τη λειτουργία ή την
επέκταση της εγκατάστασης και που είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.
(β) Η Αρµόδια Αρχή τροποποιεί ή ανακαλεί την Άδεια, κατά περίπτωση.
(2) Καµία ουσιαστική µεταβολή που προγραµµατίζεται από το φορέα εκµετάλλευσης
σε οποιαδήποτε εγκατάσταση δεν πραγµατοποιείται χωρίς Άδεια, η οποία χορηγείται
δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 και 15.
(3)(α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο φορέας εκµετάλλευσης οφείλει να υποβάλει
αίτηση, η οποία εξετάζεται από την Αρµόδια Αρχή ως εάν να επρόκειτο για αίτηση που
υποβάλλεται προς εξασφάλιση Άδειας για πρώτη φορά.
(β) Τόσο η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας όσο και η σχετική απόφαση της Αρµόδιας
Αρχής, πρέπει να καλύπτουν τα τµήµατα της εγκατάστασης και τις απαιτούµενες,
βάσει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 9 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου
25, πληροφορίες, που ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από την ουσιαστική µεταβολή.
(4) Σε περίπτωση ουσιαστικής µεταβολής, αναφορικά µε την οποία εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 9 και του εδάφιου (3) του άρθρου 15 του περί της Εκτίµησης των
Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισµένα Έργα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για τη χορήγηση Άδειας λαµβάνεται υπόψη κάθε
κατάλληλη πληροφορία ή συµπέρασµα που προκύπτει από την εφαρµογή των άρθρων
12, 13, 17, 21, 23, 24 και 25 του εν λόγω Νόµου.

Παράρτηµα IV.

(5) Κάθε µεταβολή στη φύση ή στη λειτουργία ή τυχόν επέκταση της εγκατάστασης
θεωρείται ουσιαστική µεταβολή όταν, µε αυτή καθαυτή τη µεταβολή ή επέκταση,
επιτυγχάνεται δυναµικότητα που φθάνει στα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται
στο Παράρτηµα IV.
(6) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 70.

Επανεξέταση και
τροποποίηση των
όρων λειτουργίας της

33.-(1) Η Αρµόδια Αρχή επανεξετάζει περιοδικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
εδαφίων (2) µέχρι (5), όλους τους όρους λειτουργίας της Άδειας και, εφόσον κρίνει
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Άδειας.

σκόπιµο, τους τροποποιεί, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2)(α) Ο φορέας εκµετάλλευσης κατόπιν αιτήµατος της Αρµόδιας Αρχής, υποβάλλει
όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επανεξέταση των όρων λειτουργίας της
Άδειας, περιλαµβανοµένων, ιδίως, των αποτελεσµάτων της παρακολούθησης των
εκποµπών και άλλων στοιχείων που επιτρέπουν τη σύγκριση της λειτουργίας της
εγκατάστασης µε(i) τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα συµπεράσµατα
Β∆Τ, και
(ii) τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
(β) Κατά την επανεξέταση των όρων της Άδειας, η Αρµόδια Αρχή χρησιµοποιεί κάθε
πληροφορία που έχει προκύψει από την παρακολούθηση των εκποµπών και/ ή από τις
επιθεωρήσεις.
(3)(α) Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη δηµοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής
σχετικά µε τα συµπεράσµατα Β∆Τ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 13,
παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε, σε σχέση µε
την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης, να(i) γίνεται επανεξέταση όλων των όρων λειτουργίας και, εάν υπάρχει ανάγκη, να
τροποποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος
Νόµου, ιδίως των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 27, κατά περίπτωση, και
(ii) τηρούνται ανελλιπώς, µε συνέπεια και ακρίβεια, όλοι οι όροι λειτουργίας της
Άδειας
(β) Κατά την επανεξέταση, λαµβάνονται υπόψη όλα τα νέα ή ενηµερωµένα
συµπεράσµατα Β∆Τ που αφορούν την εγκατάσταση και αποφασίστηκαν από την
Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος 5 της οδηγίας
2010/75/ΕΕ, µετά τη χορήγηση ή πρόσφατη τροποποίηση της Άδειας.
(4) Όταν σε µια εγκατάσταση δεν εφαρµόζεται κανένα από τα συµπεράσµατα Β∆Τ, οι
όροι λειτουργίας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται, τροποποιούνται, όταν οι
εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών επιτρέπουν σηµαντική µείωση των
εκποµπών.
(5) Οι όροι λειτουργίας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρµόζονται,
τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια, ώστε να πρέπει να
αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιµές εκποµπής της Άδειας ή να περιληφθούν σε
αυτή νέες οριακές τιµές εκποµπής,
(β) όταν, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, απαιτείται η εφαρµογή άλλων
τεχνικών,
(γ) όταν απαιτείται, για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε νέο ή αναθεωρηµένο
ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30, και
(δ) όταν λήξει η περίοδος ισχύος τους.

Τερµατισµός της
λειτουργίας µιας
εγκατάστασης.

34.-(1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων(α) του περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
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(β) του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την
Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζηµιάς Νόµο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται,
Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
10.7.2009.

(γ) των περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπογείων
Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθµιση) Κανονισµών όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και
(δ) της νοµοθεσίας για την προστασία του εδάφους,
η Αρµόδια Αρχή καθορίζει όρους λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι, κατά τον
οριστικό τερµατισµό των δραστηριοτήτων µιας εγκατάστασης, τηρούνται οι διατάξεις
των εδαφίων (3) και (4).
(2)(α) Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα µιας εγκατάστασης περιλαµβάνει τη
χρήση, την παραγωγή ή την ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών και, έχοντας
υπόψη την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο χώρο της
εγκατάστασης, ο φορέας εκµετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή
βασική έκθεση, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν την
τροποποίηση της Άδειας της εγκατάστασης για πρώτη φορά µετά τις 7 Ιανουαρίου
2013.
(β) Η βασική έκθεση περιλαµβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον
προσδιορισµό της κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων υδάτων,
ώστε να γίνεται ποσοτικοποιηµένη σύγκριση της κατάστασης κατά τον οριστικό
τερµατισµό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (3).
(γ) Η βασική έκθεση περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(i) στοιχεία για την παρούσα χρήση και, όταν είναι διαθέσιµα, για τις χρήσεις του
χώρου κατά το παρελθόν, και
(ii) εφόσον είναι διαθέσιµα(Α) στοιχεία των µετρήσεων των συστατικών του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που επικρατεί όταν καταρτίζεται η βασική
έκθεση, ή
(Β) στοιχεία νέων µετρήσεων, λαµβανοµένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του
εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από τις επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες πρόκειται να
χρησιµοποιηθούν, να παραχθούν ή να απελευθερωθούν από τη συγκεκριµένη
εγκατάσταση.
(δ) Όταν τα στοιχεία που παρέχονται δυνάµει των διατάξεων οποιαδήποτε άλλου νόµου
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου, τα στοιχεία αυτά µπορούν να
περιλαµβάνονται ή να επισυνάπτονται στη βασική έκθεση.
3(α) Κατά τον οριστικό τερµατισµό των δραστηριοτήτων µιας εγκατάστασης, ο φορέας
εκµετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων
υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, τις οποίες χρησιµοποιεί, παράγει ή
ελευθερώνει η εγκατάσταση.
(β) Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει σηµαντική ρύπανση του
εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από τις σχετικές επικίνδυνες ουσίες, σε σύγκριση µε
την κατάσταση που έχει καθοριστεί στη βασική έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2),
ο φορέας εκµετάλλευσης λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αντιµετώπιση της
ρύπανσης αυτής και την επαναφορά του χώρου στην κατάσταση που καθορίζεται στη
βασική έκθεση. για το σκοπό αυτό, µπορεί να λαµβάνεται υπόψη η δυνατότητα
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εφαρµογής, από τεχνικής άποψης, των µέτρων αυτών.
(γ) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β)(i) κατά τον οριστικό τερµατισµό των δραστηριοτήτων µιας εγκατάστασης και όταν η
ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως αποτέλεσµα των επιτρεπόµενων δραστηριοτήτων
που διεξάγει ο φορέας εκµετάλλευσης πριν από την τροποποίηση της Άδειας της
εγκατάστασης για πρώτη φορά µετά τις 7 Ιανουαρίου 2013, και
(ii) λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών του χώρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9,
ο φορέας εκµετάλλευσης λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα, µε στόχο την
αποµάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη µείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών,
ώστε ο χώρος, λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριµένης µελλοντικής
χρήσης του, να µην αποτελεί πλέον κίνδυνο.
(4) Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκµετάλλευσης δεν υποχρεούται να συντάξει τη
βασική έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), αυτός λαµβάνει, κατά τον οριστικό
τερµατισµό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, όλα τα απαραίτητα µέτρα, µε
στόχο την αποµάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη µείωση σχετικών
επικίνδυνων ουσιών, ώστε ο χώρος, λαµβανοµένης υπόψη της τρέχουσας ή της
εγκεκριµένης µελλοντικής χρήσης του, να παύσει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων
υδάτων που, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών του χώρου της εγκατάστασης, που
έχουν διαπιστωθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του
άρθρου 9, προκύπτει από τις επιτρεπόµενες δραστηριότητες.
Περιβαλλοντικές
επιθεωρήσεις και
σχέδιο
περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων
Παράρτηµα IV.

35.-(1)(α) Η Αρµόδια Αρχή καταρτίζει σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Μέρους, για την
εξέταση όλων των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
εγκαταστάσεις του Παραρτήµατος IV και για τον έλεγχο της τήρησης των όρων
λειτουργίας της Άδειάς τους.
(β) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 85, οι φορείς εκµετάλλευσης
παρέχουν σε επιθεωρητή κάθε αναγκαία βοήθεια για την πρόσβαση στο χώρο της
εγκατάστασης, τη δειγµατοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για
την εκτέλεση των καθηκόντων του.
(2) Σε όλες τις εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
Μέρους, εφαρµόζεται το σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και η Αρµόδια Αρχή
µεριµνά ώστε το σχέδιο να επανεξετάζεται τακτικά και, κατά περίπτωση, να
αναπροσαρµόζεται.
(3) Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων περιλαµβάνει διατάξεις για (α) τη γενική αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων,
(β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο,

Παράρτηµα IV.

(γ) τη δηµιουργία µητρώου των εγκαταστάσεων του Παραρτήµατος IV που καλύπτει
το σχέδιο,
(δ) τις διαδικασίες για την κατάρτιση προγραµµάτων τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων, βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4),
(ε) τις διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, βάσει των διατάξεων
του εδαφίου (5), και
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(στ) τη συνεργασία µεταξύ των επιθεωρητών όπου απαιτείται,, σε περίπτωση
συναρµοδιότητας.
(4)(α) Η Αρµόδια Αρχή καταρτίζει, βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων σε τακτική βάση, προγράµµατα τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων, όπου απαιτείται, τα οποία περιλαµβάνουν τη συχνότητα των επιτόπιων
επιθεωρήσεων για τις διάφορες κατηγορίες εγκαταστάσεων.
(β) Η χρονική περίοδος µεταξύ δύο επιτόπιων επιθεωρήσεων, βασίζεται σε
συστηµατική εκτίµηση των περιβαλλοντικών κινδύνων των συγκεκριµένων
εγκαταστάσεων και δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος για τις εγκαταστάσεις που
δηµιουργούν τους µεγαλύτερους κινδύνους και τα τρία (3) έτη για τις εγκαταστάσεις
που δηµιουργούν τους µικρότερους κινδύνους.
(γ) Σε περίπτωση που, κατά την επιθεώρηση, διαπιστωθεί µη συµµόρφωση προς τους
όρους λειτουργίας της Άδειας, διενεργείται πρόσθετη επιτόπια επιθεώρηση εντός έξι
(6) µηνών από την πρώτη επιθεώρηση.
(δ) Η συστηµατική εκτίµηση των περιβαλλοντικών κινδύνων βασίζεται τουλάχιστον
στα ακόλουθα κριτήρια:
(i) τις πιθανές και πραγµατικές επιπτώσεις των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τα επίπεδα και τα είδη
εκποµπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλοντος και τον κίνδυνο ατυχηµάτων,
(ii) το ιστορικό της εγκατάστασης, όσον αφορά τη συµµόρφωση µε τους όρους
λειτουργίας της Άδειάς της, και
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 342,
2.12.2009, σ. 1.

10(Ι) του 2012.

(iii) τη συµµετοχή του φορέα εκµετάλλευσης στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), σύµφωνα µε τον Kανονισµό (ΕΚ) αριθ.
1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου
2009 περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681 και 2006/193/ΕΚ
και σύµφωνα µε τον περί της Εκούσιας Συµµετοχής Οργανισµών σε Κοινοτικό
Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόµος
(5)(α) Οι επιθεωρητές διενεργούν έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις, το ταχύτερο
δυνατό, προκειµένου να διερευνηθούν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες, σοβαρά
περιβαλλοντικά ατυχήµατα και συµβάντα και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης.
(β) Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται επίσης, όπου ενδείκνυται,
πριν από τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση της Άδειας.
(6)(α) Μετά από κάθε επιτόπια επιθεώρηση, ο Αρχιεπιθεωρητής συντάσσει έκθεση, την
οποία υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή, στην οποία περιγράφονται οι σχετικές
διαπιστώσεις όσον αφορά τη συµµόρφωση της εγκατάστασης µε τους όρους
λειτουργίας της Άδειας και περιέχει συµπεράσµατα σχετικά µε το κατά πόσον
απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

119(Ι) του 2004.

(β) Η έκθεση κοινοποιείται στο φορέα εκµετάλλευσης εντός δύο (2) µηνών από την
πραγµατοποίηση της επιθεώρησης. η Αρµόδια Αρχή καθιστά την έκθεση διαθέσιµη
στο κοινό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε
Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την πραγµατοποίηση
της επιτόπιας επιθεώρησης.
(γ) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 16, η
Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις
αναγκαίες ενέργειες που αναφέρονται στην έκθεση, εντός εύλογης χρονικής περιόδου η
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οποία καθορίζεται στην έκθεση.
Πρόσβαση σε
πληροφορίες και
συµµετοχή του
κοινού.

36.-(1) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι παρέχεται στο ενδιαφερόµενο κοινό, το
συντοµότερο δυνατό και πριν τη λήψη απόφασης, η δυνατότητα αποτελεσµατικής
συµµετοχής στις ακόλουθες διαδικασίες:
(α) τη χορήγηση Αδειών για νέες εγκαταστάσεις,
(β) τη χορήγηση Άδειας για οποιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή,
(γ) τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (5) και
(6) του άρθρου 27,
(δ) την τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

Παράρτηµα VIII.

Παράρτηµα VIII.

(2) Η διαδικασία για τη συµµετοχή του κοινού καθορίζεται από τις διατάξεις των
άρθρων 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήµατος VIII.
(3)(α) Όταν, µετά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 37, 38,
39, 40 και του Παραρτήµατος VIII, λαµβάνεται απόφαση για τη χορήγηση ή
τροποποίηση Άδειας, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει το κοινό, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 41 και θέτει στη διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:
(i) το περιεχόµενο της απόφασης, περιλαµβανοµένου αντίγραφου της Άδειας και κάθε
µετέπειτα τροποποίησής της,
(ii) τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφαση,
(iii) τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων πριν από τη λήψη της απόφασης και
επεξήγηση του τρόπου µε τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω
απόφασης,
(iv) τους τίτλους των εγγράφων αναφοράς Β∆Τ που αφορούν την οικεία εγκατάσταση
ή δραστηριότητα,
(v) τον τρόπο καθορισµού των όρων λειτουργίας της Άδειας που αναφέρονται στο
άρθρο 26, περιλαµβανοµένων των οριακών τιµών εκποµπής σε σχέση µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές και τα επίπεδα εκποµπών που συνδέονται µε τις βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές, και
(vi) στις περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
(5) του άρθρου 27, τους συγκεκριµένους λόγους της παρέκκλισης, βάσει των κριτηρίων
που ορίζονται στο εν λόγω εδάφιο, και τους επιβληθέντες όρους λειτουργίας.
(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (vi) τίθενται
στη διάθεση του κοινού και µέσω διαδικτύου.
(4)(α) Η Αρµόδια Αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού(i) σχετικές πληροφορίες ως προς τα µέτρα τα οποία λαµβάνει ο φορέας
εκµετάλλευσης κατά τον οριστικό τερµατισµό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34, και
(ii) τα αποτελέσµατα που διαθέτει η Αρµόδια Αρχή από την παρακολούθηση των
εκποµπών, σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας της Άδειας.
(β) Τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α)
τίθενται στη διάθεση του κοινού και µέσω διαδικτύου.
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(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) υπόκεινται στις περιοριστικές
διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 8 του περί της Πρόσβασης
του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου, όπως αυτός
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Πρόσβαση του κοινού
σε πληροφορίες.

37.-(1) Για τους σκοπούς του άρθρου 36, η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας
εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο διαδίκτυο, ενηµερώνει το κοινό κατά την έναρξη
της διαδικασίας λήψης απόφασης ή, το αργότερο, αµέσως µόλις καταστεί ευλόγως
δυνατή η παροχή των πληροφοριών σχετικά µε (α) την αίτηση χορήγησης Άδειας ή, ανάλογα µε την περίπτωση, την πρόταση για την
τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 33, περιλαµβανοµένης της περιγραφής των στοιχείων που καθορίζονται στα
εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9,
(β) όπου ισχύει, το γεγονός ότι µια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή διασυνοριακή
εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαβουλεύσεις µεταξύ κρατών µελών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 43,
(γ) τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την Αρµόδια Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της
απόφασης, τις αρχές από τις οποίες µπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες
και τις αρχές, προς τις οποίες µπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήµατα, και
λεπτοµέρειες του χρονοδιαγράµµατος για τη διαβίβαση των εν λόγω παρατηρήσεων ή
ερωτηµάτων,
(δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο
απόφασης,
(ε) όπου ισχύει, τις λεπτοµέρειες της πρότασης για τροποποίηση µιας Άδειας ή των
όρων λειτουργίας αυτής,
(στ) το γεγονός ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται µε την εν λόγω αίτηση ή πρόταση
διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Αρµόδιας
Αρχής και διευκρίνιση των µέσων µε τα οποία καθίστανται διαθέσιµες,
(ζ) το γεγονός ότι οποιοδήποτε µέλος του ενδιαφερόµενου κοινού µπορεί να υποβάλει
στην Αρµόδια Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά µε το περιεχόµενο της αίτησης
ή πρότασης, εντός τριάντα πέντε (35) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
γνωστοποίησης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο, ενηµερώνει
άµεσα το κοινό για τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που
υποβλήθηκαν δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1).
(3) Η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία
και στο διαδίκτυο, ενηµερώνει το κοινό (α) για τις κύριες εκθέσεις και συµβουλές που παρέχονται σε αυτήν κατά τη χρονική
περίοδο που το ενδιαφερόµενο κοινό ενηµερώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
εδαφίων (1) και (2),
(β) σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες
που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, για τις πληροφορίες, εξαιρουµένων των αναφεροµένων στα εδάφια (1)
και (2), οι οποίες είναι σχετικές µε τη λήψη της απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (7) και (8) του άρθρου 11 και του εδαφίου (4) του
άρθρου 32, οι οποίες καθίστανται διαθέσιµες µετά την ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου
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κοινού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), και
(γ) ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) διατίθενται στο
κοινό κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα γραφεία της Αρµόδιας Αρχής.
∆ηµόσια ακρόαση.

38.-(1) Η Αρµόδια Αρχή αξιολογεί και λαµβάνει δεόντως υπόψη της τα αποτελέσµατα
της συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37.
(2) Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η
Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δηµόσιας ακρόασης, αναφορικά µε
τις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, προτού ολοκληρωθεί η
διαδικασία λήψης απόφασης.

Παράρτηµα VIII.

(3) Η δηµόσια ακρόαση διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40
και του Παραρτήµατος VIII.
(4) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή αποφασίσει ότι δεν απαιτείται δηµόσια
ακρόαση, η απόφασή της αυτή πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή αιτιολογία.
(5) Στην περίπτωση λήψης απόφασης δυνάµει του εδαφίου (4), η Αρµόδια Αρχή
ενηµερώνει σχετικά τα µέλη του ενδιαφερόµενου κοινού που υπέβαλαν απόψεις ή
παραστάσεις δυνάµει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 37, µε γραπτή
ειδοποίηση και γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και
στο διαδίκτυο, και αναφέρει τους λόγους και τις εκτιµήσεις επί των οποίων βασίστηκε.
(6) ∆ε διενεργείται δηµόσια ακρόαση όταν η υπό αξιολόγηση πρόταση ή διαδικασία
άπτεται της δηµόσιας ασφάλειας ή άλλων λόγων δηµοσίου συµφέροντος που
εξειδικεύονται σε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου.

∆ιεξαγωγή και
διάρκεια δηµόσιας
ακρόασης.
Παράρτηµα VIII.

39.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 41, δηµόσια ακρόαση διεξάγεται στην
περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου, του άρθρου 40 και του Παραρτήµατος VIII.
(2) Η διάρκεια της δηµόσιας ακρόασης δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45)
ηµερολογιακές µέρες, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της γνωστοποίησης που
προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές συνθήκες
που δικαιολογούν την παράταση της διαδικασίας, όπως η πολυπλοκότητα και
ιδιαιτερότητα της υπό αξιολόγηση πρότασης ή διαδικασίας.

Συµµετοχή σε
δηµόσια ακρόαση.

40.-(1) Σε δηµόσια ακρόαση µπορούν να συµµετέχουν –
(α) οποιοδήποτε µέλος του ενδιαφερόµενου κοινού και/ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο
έχει έννοµο συµφέρον·
(β) δηµόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται µε βάση νόµο, κρατική υπηρεσία,
δήµος, κοινότητα, οργανισµός δηµοσίου δικαίου, οργανισµός ιδιωτικού δικαίου,
οποιαδήποτε µη κυβερνητική οργάνωση, η οποία προάγει την προστασία του
περιβάλλοντος και/ ή οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά την κρίση της Αρµόδιας Αρχής,
θα ήταν πρόσφορο να συµµετάσχει, µαζί µε τους συµβούλους ή εκπροσώπους τους·
(γ) τα µέλη της Τεχνικής Επιτροπής.
(2) Η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές µέρες
πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµόσιας ακρόασης, σε δύο ευρείας
κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο διαδίκτυο και, κατά
την κρίση της, µε γραπτή ειδοποίηση, ενηµερώνει σχετικά τα πρόσωπα που
αναφέρονται στο εδάφιο (1).
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(3) Στη γνωστοποίηση προσδιορίζονται (α) τα κύρια σηµεία, σε σχέση µε τα οποία επιδιώκεται η παρουσίαση των
διαφόρων απόψεων,
(β) η ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµόσιας ακρόασης, και
(γ) η προθεσµία, εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν τυχόν έγγραφες θέσεις
από τα µέρη, σε σχέση µε(i) τα κύρια θέµατα που έχει καθορίσει η Αρµόδια Αρχή, ή
(ii) άλλα θέµατα, τα οποία κρίνονται ουσιώδη ως προς την υπό αξιολόγηση
διαδικασία.
(4) Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β)
του εδαφίου (1), µπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυµεί να συµµετάσχει στη
δηµόσια ακρόαση.
(5) Η Αρµόδια Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει τη συµµετοχή σε
δηµόσια ακρόαση, σε οποιοδήποτε στάδιο, οποιουδήποτε προσώπου το ζητήσει ή
να καλέσει, αν το κρίνει σκόπιµο, οποιοδήποτε πρόσωπο να συµµετάσχει σε αυτήν.
Λήψη αποφάσεων και
ενηµέρωση του
κοινού.
Παράρτηµα VIII.

41.-(1) Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά µε τις διαδικασίες που αναφέρονται
στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, η Αρµόδια Αρχή αξιολογεί και λαµβάνει δεόντως
υπόψη της τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 37 και 38 και τα αποτελέσµατα της δηµόσιας ακρόασης που τυχόν
διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και του Παραρτήµατος
VIII.
(2) Αφού η Αρµόδια Αρχή λάβει τελική απόφαση αναφορικά µε την πρόταση ή
διαδικασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, ενηµερώνει σχετικά και
άµεσα το κοινό, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία
και στο διαδίκτυο.
(3) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) περιλαµβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα εδάφια (3) και (4) του
άρθρου 36 και τις πληροφορίες που είναι καταχωρηµένες στο Αρχείο που τηρείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95,
(β) αναφέρει ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιµες
µέρες και ώρες στα γραφεία της Αρµόδιας Αρχής, και
(γ) περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη που
προβλέπεται στο άρθρο 42.

Πρόσβαση στη
δικαιοσύνη.

42. Πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου ορίζεται ότι, ο
κύριος σκοπός της ίδρυσής του είναι η προώθηση της προστασίας του
περιβάλλοντος, θεωρείται ότι έχει έννοµο συµφέρον, το οποίο δυνατό να
επηρεάζεται δυσµενώς από οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της
Αρµόδιας Αρχής, στο πλαίσιο της άσκησης των αρµοδιοτήτων της δυνάµει των
άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και 41 και µπορεί να ασκήσει προσφυγή σύµφωνα µε το
άρθρο 146 του Συντάγµατος για αναθεώρηση.

∆ιασυνοριακές
επιπτώσεις.

43.-(1)(α) Όταν η Αρµόδια Αρχή διαπιστώνει ότι η λειτουργία µιας εγκατάστασης
ενδέχεται να έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους
µέλους ή όταν άλλο κράτος µέλος, το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά, το
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ζητά, τότε, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Άδειας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις(i) των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 και των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου
11, ή
(ii) του εδαφίου και της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 32,
Παράρτηµα VIII.

η Αρµόδια Αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39 και 40 και του Παραρτήµατος VIII, στο άλλο
κράτος µέλος ταυτοχρόνως µε τη διάθεσή τους στο κοινό.
(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), χρησιµεύουν ως βάση
για τις τυχόν αναγκαίες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων µεταξύ
της ∆ηµοκρατίας και του εν λόγω κράτους µέλους, σε καθεστώς αµοιβαιότητας και
ισότητας.
(2) Στο πλαίσιο των διµερών σχέσεων της ∆ηµοκρατίας µε τα λοιπά κράτη µέλη, η
Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι
αιτήσεις για τα θέµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, διατίθενται,
για χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα πέντε (35) ηµερών, και στο
ενδιαφερόµενο κοινό του κράτους µέλους, ώστε το εν λόγω κοινό να έχει δικαίωµα
να διατυπώσει τα σχόλιά του πριν τη λήψη απόφασης από την Αρµόδια Αρχή
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 41.
(3) Τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων που διεξάγονται σύµφωνα µε τα εδάφια
(1) και (2) λαµβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης από την Αρµόδια Αρχή
δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 41.
(4) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει κάθε κράτος µέλος, το οποίο έχει συµµετάσχει
στις διαβουλεύσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1), σχετικά µε την
απόφασή της και διαβιβάζει σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο
(3) του άρθρου 36.
(5) Στα πλαίσια διεξαγωγής διαβουλεύσεων της ∆ηµοκρατίας µε άλλο κράτος
µέλος για αιτήσεις που υποβάλλονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους µέλους
αναφορικά µε τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, η
Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας εφηµερίδες στη ∆ηµοκρατία και στο
διαδίκτυο, ενηµερώνει το κοινό (α) για τις πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από το εν λόγω κράτος µέλος και ότι
οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα
γραφεία της Αρµόδιας Αρχής,
(β) ότι οποιοδήποτε µέλος του ενδιαφερόµενου κοινού µπορεί να υποβάλει στην
Αρµόδια Αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο των
πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί και το χρονοδιάγραµµα για την υποβολή τους,
(γ) ότι η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει δεόντως υπόψη της τις απόψεις και παραστάσεις
που της έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο (β) κατά τις διαβουλεύσεις
που διεξάγονται στα πλαίσια των διµερών σχέσεων της ∆ηµοκρατίας µε το εν λόγω
κράτος µέλος, και
(δ) την απόφαση που λήφθηκε και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 24
παράγραφος 2 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τις οποίες διαβίβασε το οικείο κράτος
µέλος.

Αναδυόµενες
τεχνικές.

44. Η Αρµόδια Αρχή ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη και την εφαρµογή
αναδυόµενων τεχνικών, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς
Β∆Τ.
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ΜΕΡΟΣ ΙV
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ
Πεδίο εφαρµογής του
Μέρους IV του
παρόντος Νόµου.

45.-(1) Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται σε εγκαταστάσεις καύσης, των οποίων ο
ρυθµός θερµικής ενέργειας εισόδου είναι ίσος ή µεγαλύτερος από 50 MW,
ανεξάρτητα από το είδος του χρησιµοποιούµενου καυσίµου.
(2) Το παρόν Μέρος δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης:
(α) εγκαταστάσεις καύσης, όπου τα προϊόντα καύσης χρησιµοποιούνται για την
απευθείας θέρµανση, ξήρανση ή οποιαδήποτε άλλη κατεργασία αντικειµένων ή
υλικών·
(β) εγκαταστάσεις µετάκαυσης, που προορίζονται για τον καθαρισµό των
καυσαερίων µε καύση και δεν λειτουργούν ως αυτόνοµες εγκαταστάσεις καύσης·
(γ) εγκαταστάσεις αναγέννησης των καταλυτών που χρησιµοποιούνται στην
καταλυτική πυρόλυση·
(δ) εγκαταστάσεις µετατροπής του υδροθείου σε θείο·
(ε) αντιδραστήρες που χρησιµοποιούνται στη χηµική βιοµηχανία·
(στ) συστοιχίες καµίνων άνθρακα (coke)·
(ζ) προθερµαντήρες αέρος υψικαµίνων·
(η) οποιαδήποτε τεχνική συσκευή που χρησιµοποιείται για την προώθηση
οχήµατος, πλοίου ή αεροσκάφου·
(θ) αεριοστροβίλους και αεριοκινητήρες που χρησιµοποιούνται σε εξέδρες ανοικτής
θάλασσας·
(ι) εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν ως καύσιµο οποιοδήποτε στερεό ή υγρό
απόβλητο, εξαιρουµένων(i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας ή της δασοκοµίας,
(ii) φυτικών αποβλήτων της βιοµηχανίας τροφίµων, εφόσον ανακτάται η εκλυόµενη
θερµότητα,
(iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και την
παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα εν λόγω απόβλητα εφαρµόζεται
διαδικασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και ανακτάται η εκλυόµενη
θερµότητα,
(iv) αποβλήτων φελλού, και
(v) αποβλήτων ξύλου:
Νοείται ότι, τα απόβλητα ξύλου, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες
οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα, ως αποτέλεσµα επεξεργασίας µε συντηρητικά
ξύλου ή ως αποτέλεσµα επίστρωσης, και τα οποία περιλαµβάνουν ειδικότερα
απόβλητα ξύλου προερχόµενα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, θεωρούνται ως
στερεό ή υγρό απόβλητο.

Κανόνες
συνυπολογισµού.

46.-(1) Στις περιπτώσεις που τα καυσαέρια δύο ή περισσότερων ξεχωριστών
εγκαταστάσεων καύσης απορρίπτονται µέσω κοινής καπνοδόχου, ο συνδυασµός των εν
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λόγω εγκαταστάσεων θεωρείται ως µία ενιαία εγκατάσταση καύσης και οι
δυναµικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισµό της συνολικής ονοµαστικής
θερµικής ισχύος.
(2) Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες ξεχωριστές εγκαταστάσεις καύσης που
έχουν λάβει άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά ή των οποίων οι
φορείς εκµετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση για άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων µετά την 1η Ιουλίου 1987, είναι εγκατεστηµένες κατά τρόπον ώστε,
λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών και οικονοµικών παραγόντων, είναι δυνατό, κατά
την κρίση της Αρµόδιας Αρχής, τα καυσαέριά τους να απορρίπτονται από κοινή
καπνοδόχο, το σύνολο των εγκαταστάσεων καύσης αυτών θεωρείται ως µια ενιαία
εγκατάσταση καύσης και οι δυναµικότητές τους αθροίζονται κατά τον υπολογισµό της
συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος.
(3) Κατά τον υπολογισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος συνδυασµού
εγκαταστάσεων καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), δεν λαµβάνονται
υπόψη µεµονωµένες εγκαταστάσεις καύσης µε ονοµαστική θερµική ισχύ κάτω των 15
MW.
Οριακές τιµές
εκποµπής.

47.-(1) Η απόρριψη των καυσαερίων από εγκαταστάσεις καύσης πραγµατοποιείται
κατά ελεγχόµενο τρόπο, µέσω καπνοδόχου, που περιλαµβάνει ένα ή περισσότερους
καπναγωγούς, της οποίας το ύψος υπολογίζεται, κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται
αποτελεσµατικά η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
(2) Στις Άδειες εγκαταστάσεων καύσης, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία το
αργότερο στις 7 Ιανουαρίου 2014 (α) στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 7
Ιανουαρίου 2013, ή
(β) των οποίων οι φορείς εκµετάλλευσης έχουν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης
άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
παράγραφο (α),

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας που εξασφαλίζουν ότι οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα
από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής
που καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος VI.
(3) Σε όλες τις άδειες εκποµπής αερίων αποβλήτων για εγκαταστάσεις καύσης(α) των οποίων ο φορέας εκµετάλλευσης, µε έγγραφη δήλωσή του, που υπέβαλε στον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το αργότερο µέχρι την 30η Ιουνίου
2004, ανέλαβε την υποχρέωση να µην λειτουργήσει την εγκατάσταση καύσης αυτή για
περισσότερο από είκοσι χιλιάδες (20 000) ώρες λειτουργίας, από την 1η Ιανουαρίου
2008 µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2015 το αργότερο, και
(β) οι οποίες λειτουργούν µετά την 1η Ιανουαρίου 2016,

Παράρτηµα VI,
Μέρος 2.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 2.

επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, µε τους οποίους εξασφαλίζεται ότι οι εκποµπές στην
ατµόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές
εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος VI.
(4) Σε όλες τις Άδειες για εγκαταστάσεις καύσης οι οποίες δεν εµπίπτουν στις διατάξεις
των εδαφίων (2) και (3), επισυνάπτονται όροι λειτουργίας, µε τους οποίους
εξασφαλίζεται ότι οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα από τις εν λόγω εγκαταστάσεις
καύσης δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 2
Παραρτήµατος VI.
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Παράρτηµα VI,
Μέρος 1,
Μέρος 2,
Μέρος 5.
Παράρτηµα VI.

(5)(α) Οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του
Παραρτήµατος VI, καθώς και τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται στο
Μέρος 5 του ίδιου Παραρτήµατος ισχύουν για τις εκποµπές µέσω κάθε κοινής
καπνοδόχου και καθορίζονται σε σχέση µε τη συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ του
συνόλου της εγκατάστασης καύσης.
(β) Στις περιπτώσεις που το Παράρτηµα VI προβλέπει ότι οι οριακές τιµές εκποµπής
µπορούν να ισχύουν για τµήµα της εγκατάστασης καύσης µε περιορισµένο αριθµό
ωρών λειτουργίας, οι εν λόγω οριακές τιµές εκποµπής ισχύουν για τις εκποµπές του
συγκεκριµένου τµήµατος της εγκατάστασης καύσης, αλλά καθορίζονται µε βάση τη
συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.
(6)(α) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση, για διάστηµα που δεν
υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες, από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις οριακές
τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα εδάφια (2), (3) και (4) για το διοξείδιο του θείου,
όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες, για το σκοπό της τήρησης των
οριακών τιµών εκποµπής αυτών, χρησιµοποιούν κανονικά καύσιµο χαµηλής
περιεκτικότητας σε θείο, σε περίπτωση κατά την οποία ο φορέας εκµετάλλευσης δεν
είναι σε θέση να τηρήσει τις εν λόγω οριακές τιµές εκποµπής, λόγω διακοπής του
εφοδιασµού µε καύσιµα χαµηλής περιεκτικότητας σε θείο, η οποία οφείλεται σε
σοβαρή έλλειψή τους.
(β) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή για κάθε παρέκκλιση που
επιτρέπει δυνάµει της παραγράφου (α).
7(α) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση
συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές εκποµπής, οι οποίες καθορίζονται στα εδάφια (2),
(3) και (4), για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες, εκτός εάν
είναι απόλυτα απαραίτητο για τη διατήρηση της παροχής ενέργειας, σε περιπτώσεις
που εγκατάσταση καύσης, η οποία χρησιµοποιεί κανονικά µόνο αέριο καύσιµο και η
οποία θα έπρεπε άλλως να είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα καθαρισµού καυσαερίων,
αναγκάζεται, κατ’ εξαίρεση, να χρησιµοποιεί άλλα καύσιµα, λόγω αιφνίδιας διακοπής
του εφοδιασµού της µε αέριο.
(β) Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει αµέσως την Αρµόδια Αρχή για κάθε
συγκεκριµένη περίπτωση της παραγράφου (α) που προκύπτει.
(γ) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά µε τις περιπτώσεις της
παραγράφου (α) για τις οποίες επιτρέπει παρέκκλιση.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 2.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 2.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1,
Μέρος 2.

(8) Όταν µια εγκατάσταση καύσης επεκτείνεται, οι οριακές τιµές εκποµπής, που
καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος VI, ισχύουν για την επέκταση της
εγκατάστασης καύσης και καθορίζονται σε σχέση µε τη συνολική ονοµαστική θερµική
ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης.
(9) Σε περίπτωση αλλαγής σε εγκατάσταση καύσης, η οποία ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις στο περιβάλλον και επηρεάζει τµήµα της εγκατάστασης καύσης µε
ονοµαστική θερµική ισχύ ίση ή µεγαλύτερη των 50 ΜW, οι οριακές τιµές εκποµπής
που καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος VI, ισχύουν για το τµήµα της
εγκατάστασης το οποίο υπέστη την αλλαγή, όσον αφορά τη συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης καύσης.
(10) Οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2 του
Παραρτήµατος VI, δεν ισχύουν για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις καύσης(α) ντιζελοκίνητες µηχανές·
(β) λέβητες ανάκτησης εντός εγκαταστάσεων καύσης για την παραγωγή χαρτοπολτού.
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Ποσοστό αποθείωσης.

Παράρτηµα VI,
Μέρος V.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 4.
Παράρτηµα VI,
Μέρος 5,
Μέρος 6.
Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 4.
Μεταβατικό Εθνικό
Σχέδιο.

48.-(1) Αναφορικά µε εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν εγχώριο στερεό
καύσιµο και δεν µπορούν να συµµορφωθούν προς τις οριακές τιµές εκποµπής για το
διοξείδιο του θείου, που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3)
και (4) του άρθρου 47, λόγω των χαρακτηριστικών του συγκεκριµένου καυσίµου, η
Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει, αντί της εφαρµογής των εν λόγω οριακών τιµών
εκποµπής, την εφαρµογή των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο
Μέρος 5 του Παραρτήµατος VI, βάσει των κανόνων συµµόρφωσης του Μέρους 6 του
ίδιου Παραρτήµατος και αφού προηγουµένως εγκρίνει την τεχνική έκθεση που
προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 97.
(2)(α) Αναφορικά µε εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες χρησιµοποιούν εγχώριο στερεό
καύσιµο, συναποτεφρώνουν απόβλητα και δεν µπορούν να συµµορφωθούν προς τις
τιµές Cδιεργασία για το διοξείδιο του θείου, όπως αυτές καθορίζονται στα σηµεία 3.1 ή 3.2
του Μέρους 4 του Παραρτήµατος ΙΙ, λόγω των χαρακτηριστικών του εγχώριου στερεού
καυσίµου, η Αρµόδια δύναται να επιτρέψει, αντί της εφαρµογής αυτών, την εφαρµογή
των ελάχιστων ποσοστών αποθείωσης που προβλέπονται στο Μέρος 5 του
Παραρτήµατος VI, βάσει των κανόνων συµµόρφωσης του Μέρους 6 του ιδίου
Παραρτήµατος.
(β) Στην περίπτωση της παραγράφου (α), τα Cαπόβλητο που αναφέρονται στο σηµείο 1
του Μέρους 4 του Παραρτήµατος ΙΙ ισούνται µε 0 mg/Nm3.
49.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κατά την περίοδο από την 1η
Ιανουαρίου 2016 και µέχρι και την 30η Ιουνίου 2020, η Αρµόδια Αρχή δύναται να
καθορίσει και να εφαρµόσει µεταβατικό εθνικό σχέδιο, αναφορικά µε εγκαταστάσεις
καύσης, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία µέχρι και την 27η Νοεµβρίου 2003(i) οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά πριν την 27η
Νοεµβρίου 2002, ή
(ii) των οποίων οι φορείς εκµετάλλευσης είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης
άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην
υποπαράγραφο (i).
(β) Για κάθε µια από τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στην παράγραφο (α),
το µεταβατικό εθνικό σχέδιο περιλαµβάνει τις εκποµπές ενός ή περισσότερων εκ των
ακολούθων ρύπων:
(i) οξειδίων του αζώτου,
(ii) διοξειδίου του θείου, και
(iii) σκόνης.
(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, µόνο οι εκποµπές οξειδίων του αζώτου
καλύπτονται από το µεταβατικό εθνικό σχέδιο.
(2) Το µεταβατικό εθνικό σχέδιο δεν καλύπτει καµία από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις
καύσης:
(α) εγκαταστάσεις καύσης, για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1)
του άρθρου 50,
(β) εγκαταστάσεις καύσης εντός διυλιστηρίων που χρησιµοποιούν αποκλειστικά ή σε
συνδυασµό µε άλλα καύσιµα(i) αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης, προερχόµενα από την αεριοποίηση
υπολειµµάτων διυλιστηρίων, ή
(ii) υπολείµµατα απόσταξης και µετατροπής από τη διύλιση του αργού πετρελαίου για
ίδια κατανάλωση,
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(γ) εγκαταστάσεις καύσης για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 52,
(δ) εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 47.
(3)(α) Τηρουµένων των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ), αναφορικά µε
εγκαταστάσεις καύσης που καλύπτονται από το µεταβατικό εθνικό σχέδιο, η Αρµόδια
Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις
οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47, όσον
αφορά τους ρύπους που υπόκεινται στο µεταβατικό εθνικό σχέδιο ή κατά περίπτωση,
προς τα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
48.
(β) Οι οριακές τιµές εκποµπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης
που περιλαµβάνονται στην άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης
καύσης και είναι σε ισχύ στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις56(Ι) του 2003
15(Ι) του 2006
12(Ι) του 2008
151(Ι) του 2012.

(i) του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Επίσηµη Εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι):
2.4.2004.

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών
Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
πρέπει να τηρούνται.

Παράρτηµα VI
Μέρος 1.

(γ) Εγκαταστάσεις καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 500 MW
που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων για πρώτη φορά µετά την 1η Ιουλίου 1987, συµµορφώνονται προς τις
οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήµατος VI.
(4)(α) Για κάθε ρύπο που εµπίπτει στο µεταβατικό εθνικό σχέδιο, αυτό καθορίζει
ανώτατο όριο για τις µέγιστες συνολικές ετήσιες εκποµπές όλων των εγκαταστάσεων
καύσης που εµπίπτουν στο µεταβατικό εθνικό σχέδιο, µε βάση τον, κατά την τελευταία
δεκαετία λειτουργίας µέχρι και του έτους 2010 περιλαµβανοµένου, µέσο όρο(i) της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος, στις 31 ∆εκεµβρίου 2010,
(ii) των πραγµατικών ετήσιων ωρών λειτουργίας, και
(iii) της χρήσης καυσίµου,
κάθε εγκατάστασης καύσης.
(β) ο ανώτατο όριο για το έτος 2016 υπολογίζεται, βάσει των σχετικών οριακών τιµών
εκποµπής που καθορίζονται στα Παραρτήµατα I έως V των περί Ελέγχου της
Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες
Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών του 2004 ή, κατά περίπτωση, βάσει των
ποσοστών αποθείωσης του Παραρτήµατος I των εν λόγω Κανονισµών.
(γ) Όσον αφορά τους αεριοστρόβιλους, ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων
του αζώτου που ορίζονται για αυτές τις εγκαταστάσεις καύσης στο Μέρος Β του
Παραρτήµατος ΙΙI των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός
Εκποµπών Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών,
όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.
Παράρτηµα VI,

(δ) Το ανώτατο όριο για τα έτη 2019 και 2020 υπολογίζεται βάσει των σχετικών
οριακών τιµών εκποµπής που ορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος VI ή κατά
περίπτωση, βάσει των σχετικών ποσοστών αποθείωσης που ορίζονται στο Μέρος 5 του
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Μέρος 5.

Παραρτήµατος VI.
(ε) Τα ανώτατα όρια για τα έτη 2017 και 2018 υπολογίζονται µε γραµµική µείωση των
ανώτατων ορίων µεταξύ των ετών 2016 και 2019.
(στ) Σε περίπτωση που εγκατάσταση καύσης που εµπίπτει στο µεταβατικό εθνικό
σχέδιο κλείνει ή δεν εµπίπτει πλέον στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Μέρους, το
γεγονός αυτό δεν συνεπάγεται αύξηση των συνολικών ετήσιων εκποµπών από τις
υπόλοιπες εγκαταστάσεις καύσης που εµπίπτουν στο µεταβατικό εθνικό σχέδιο.
(5) Το µεταβατικό εθνικό σχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για την παρακολούθηση και
την υποβολή εκθέσεων, σύµφωνα µε τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται
δυνάµει του Άρθρου 41 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, καθώς και τα µέτρα που
προβλέπονται για κάθε εγκατάσταση καύσης, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη
συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπής, οι οποίες ισχύουν από την 1η Ιουλίου
2020.
(6)(α) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για την κατάρτιση του µεταβατικού
εθνικού σχεδίου και για τις τυχόν αλλαγές αυτού.
(β) Το µεταβατικό εθνικό σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν
αυτή δεν εγείρει αντιρρήσεις εντός δώδεκα (12) µηνών από την παραλαβή του.
(γ) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή κοινοποιεί αναθεωρηµένο µεταβατικό εθνικό
σχέδιο, µετά από την απόρριψη του αρχικού από την Επιτροπή, για λόγους που
αφορούν την έλλειψη συµφωνίας του µε τους εκτελεστικούς κανόνες που θεσπίζονται
δυνάµει του Άρθρου 41 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, το αναθεωρηµένο µεταβατικό εθνικό
σχέδιο θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό από την Επιτροπή, αν αυτή δεν εγείρει
αντιρρήσεις εντός έξι (6) µηνών από την παραλαβή του.

Παρέκκλιση
περιορισµένης
διάρκειας.

50.-(1) Κατά τη χρονική περίοδο µεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2016 έως την 31ης
∆εκεµβρίου 2023, η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει σε εγκαταστάσεις καύσης
παρέκκλιση από την υποχρέωση συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές εκποµπής των
εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης του άρθρου 48,
κατά περίπτωση, καθώς και από την υπαγωγή τους στο µεταβατικό εθνικό σχέδιο που
προβλέπεται στο άρθρο 49, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), ο φορέας εκµετάλλευσης
δεσµεύεται, µε γραπτή δήλωση, η οποία υποβάλλεται το αργότερο έως την 1η
Ιανουαρίου 2014 στην Αρµόδια Αρχή, να µην λειτουργήσει την εγκατάσταση καύσης
για περισσότερο από δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσιες (17500) ώρες λειτουργίας από την
1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2023, το αργότερο,
(β) χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3), ο φορέας εκµετάλλευσης
υποβάλλει ετησίως στην Αρµόδια Αρχή στοιχεία που αφορούν τον αριθµό των ωρών
λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης από την 1η Ιανουαρίου 2016,
(γ) εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων καύσης, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου (δ), οι οριακές τιµές εκποµπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του
αζώτου και σκόνης που καθορίζονται στην Άδεια και είναι σε ισχύ στις 31 ∆εκεµβρίου
2015, σύµφωνα µε τις διατάξεις(i) του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών
Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
είναι σε ισχύ τουλάχιστον για την υπόλοιπη διάρκεια της λειτουργίας της
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εγκατάστασης καύσης,

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

(δ) οι εγκαταστάσεις καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 500 MW
που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων για πρώτη φορά µετά την 1η Ιουλίου 1987, συµµορφώνονται προς τις
οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήµατος VI, και

(ε) η εγκατάσταση καύσης δεν εξαιρείται δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του
άρθρου 47.
(2)(α) Η Αρµόδια Αρχή διαβιβάζει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, στην
Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων καύσης, στις οποίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαµβανοµένων των ακολούθων στοιχείων:
(i) της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος αυτών,
(ii) των χρησιµοποιούµενων τύπων καυσίµων, και
(iii) των εν ισχύ οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου
και σκόνης.
(β) Για τις εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου
(1), η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει ετησίως την Επιτροπή για τον αριθµό των ωρών
λειτουργίας, αρχής γενοµένης την 1η Ιανουαρίου 2016.
(3) Σε περίπτωση που(α) στις 6 Ιανουαρίου 2011 µια εγκατάσταση καύσης αποτελούσε µέρος µικρού
αποµονωµένου συστήµατος,
(β) κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην παράγραφο (α) αντιπροσώπευε
τουλάχιστον το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του εφοδιασµού µε ηλεκτρική ενέργεια
εντός του συστήµατος αυτού, και
(γ) εξαιτίας των τεχνικών της χαρακτηριστικών αδυνατεί να συµµορφωθεί µε τις
οριακές τιµές εκποµπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47,
ο αριθµός των ωρών λειτουργίας που καθορίζεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1)
καθορίζεται στις δεκαοκτώ χιλιάδες (18000), αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2020
και τελειώνοντας την 31η ∆εκεµβρίου 2023 και η ηµεροµηνία που καθορίζεται στην
παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) είναι η 1η Ιανουαρίου 2020.
(4) Στην περίπτωση εγκατάστασης καύσης συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος
άνω των 1500 MW, η οποία έχει αρχίσει να λειτουργεί πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου
1986 και χρησιµοποιεί εγχώρια στερεά καύσιµα µε(α) καθαρή θερµογόνο ισχύ µικρότερη των 5800 kJ/kg,
(β) περιεκτικότητα σε υγρασία άνω του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) κατά βάρος,
(γ) συνδυασµένη περιεκτικότητα υγρασίας και τέφρας άνω του εξήντα τοις εκατό
(60%) κατά βάρος, και
(δ) περιεκτικότητα οξειδίου του ασβεστίου στη στάχτη άνω του δέκα τοις εκατό (10%),
ο αριθµός των ωρών λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου
καθορίζεται στις τριάντα δύο χιλιάδες (32000).
Μικρά αποµονωµένα
συστήµατα.

51.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η Αρµόδια Αρχή δύναται
να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις οριακές τιµές
εκποµπής των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που
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προβλέπονται στο άρθρο 48, κατά περίπτωση, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019,
αναφορικά µε εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες στις 6 Ιανουαρίου 2011 αποτελούσαν
τµήµα µικρού αποµονωµένου συστήµατος.
(β) Για τα συστήµατα αυτά ισχύουν, µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, οι οριακές τιµές
εκποµπής που προβλέπονται στις άδειες εκποµπής αερίων αποβλήτων των
εγκαταστάσεων καύσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις(i) του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. και
(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών
Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών, όπως αυτοί
εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

(2) Εγκαταστάσεις καύσης, µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 500 MW,
που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων για πρώτη φορά µετά την 1η Ιουλίου 1987, συµµορφώνονται προς τις
οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων του αζώτου του Μέρους 1 του Παραρτήµατος VI.
(3) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τις εγκαταστάσεις καύσης που
εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και αποτελούν τµήµα µικρού
αποµονωµένου συστήµατος, για τη συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας του µικρού
αποµονωµένου συστήµατος και για την ποσότητα της ενέργειας που λαµβάνεται µέσω
διασύνδεσης µε άλλα συστήµατα.

Εγκαταστάσεις
τηλεθέρµανσης.

52.-(1) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση
συµµόρφωσης εγκατάστασης καύσης µε τις οριακές τιµές εκποµπής που προβλέπονται
στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που
προβλέπονται από το άρθρο 48, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2022, υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
(α) η συνολική ονοµαστική θερµική ισχύς της εγκατάστασης καύσης δεν υπερβαίνει τα
200 MW·
(β) η εγκατάσταση καύσης έλαβε άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά
πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή ο φορέας εκµετάλλευσής της υπέβαλε πλήρη αίτηση
πριν από την ηµεροµηνία αυτή, εφόσον η εν λόγω εγκατάσταση καύσης τέθηκε σε
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003·
(γ) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της παραγωγής χρήσιµης θερµότητας της
εγκατάστασης καύσης, ως κυλιόµενος µέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατµός ή
θερµό ύδωρ σε δηµόσιο δίκτυο, µε σκοπό την τηλεθέρµανση· και
(δ) οι εν ισχύ την 31η ∆εκεµβρίου 2015 οριακές τιµές εκποµπής οξειδίων του αζώτου,
διοξειδίου του θείου και σκόνης, που προβλέπονται στην άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων της εγκατάστασης καύσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις(i) του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατµόσφαιρας (Περιορισµός Εκποµπών
Ορισµένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισµών, όπως αυτοί
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,
εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2022.
(2)(α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρµόδια Αρχή διαβιβάζει στην
Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων καύσης στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις
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του εδαφίου (1), περιλαµβανοµένων των ακόλουθων στοιχείων:
(i) της ονοµαστικής θερµικής ισχύος,
(ii) των χρησιµοποιούµενων τύπων καυσίµων, και
(iii) των εν ισχύ οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου
και σκόνης.
(β) Επιπλέον, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες εφαρµόζονται οι
διατάξεις του εδαφίου (1) και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο
ίδιο εδάφιο, η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή ετησίως για την αναλογία της
παραγωγής χρήσιµης θερµότητας κάθε εγκατάστασης καύσης που διοχετεύεται ως
ατµός ή θερµό ύδωρ σε δηµόσιο δίκτυο, µε σκοπό την τηλεθέρµανση, ως κυλιόµενο
µέσο όρο της παρελθούσας πενταετίας.
Γεωλογικοί
σχηµατισµοί
διοξειδίου του
άνθρακα.

53.-(1) Η Αρµόδια Αρχή µεριµνά ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης όλων των
εγκαταστάσεων καύσης ονοµαστικής ηλεκτρικής ισχύος ίσης ή µεγαλύτερης των 300
MW, των οποίων η άδεια οικοδοµής χορηγήθηκε µετά τις 25 Ιουνίου 2011, να έχουν
αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) διατίθενται κατάλληλοι τόποι αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα,
(β) οι δυνατότητες µεταφοράς του είναι τεχνικώς και οικονοµικώς εφικτές, και
(γ) η µετασκευή για τη δέσµευση διοξειδίου του άνθρακα είναι τεχνικώς και
οικονοµικώς εφικτή.
(2)(α) Σε περίπτωση που η Αρµόδια Αρχή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο εδάφιο (1), µεριµνά ώστε να εξασφαλίζει, στον τόπο της
εγκατάστασης καύσης κατάλληλος χώρος για τον εξοπλισµό που είναι αναγκαίος για
τη δέσµευση και τη συµπίεση διοξειδίου του άνθρακα.
(β) Η Αρµόδια Αρχή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου
(1), βάσει των στοιχείων που συλλέγονται και άλλων διαθέσιµων στοιχείων, ιδίως
αυτών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Ελαττωµατική
λειτουργία ή βλάβη
του εξοπλισµού
µείωσης των
εκποµπών.

54.-(1) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι Άδειες που χορηγούνται δυνάµει του
παρόντος Μέρους περιλαµβάνουν διαδικασίες σχετικά µε την ελαττωµατική λειτουργία
ή βλάβη του αντιρρυπαντικού εξοπλισµού.

(2)(α) Σε περίπτωση ελαττωµατικής λειτουργίας ή βλάβης του αντιρρυπαντικού
εξοπλισµού, ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχή εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών από τη χρονική στιγµή που αυτή έλαβε χώρα.
(β) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3) και τηρουµένων των διατάξεων
της παραγράφου (γ), στις περιπτώσεις της παραγράφου (α), η Αρµόδια Αρχή απαιτεί
από το φορέα εκµετάλλευσης όπως(i) περιορίσει ή διακόψει εντελώς τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης καύσης,
εφόσον η κανονική λειτουργία δεν αποκατασταθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από τη χρονική στιγµή που η Αρµόδια Αρχή ενηµερώθηκε σχετικά ή
(ii) χρησιµοποιήσει λιγότερο ρυπογόνα καύσιµα για τη λειτουργία της εν λόγω
εγκατάστασης καύσης.
(γ) Η συνολική διάρκεια της λειτουργίας εγκατάστασης καύσης χωρίς αντιρρυπαντικό
εξοπλισµό δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες σε κάθε περίοδο δώδεκα (12)
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µηνών.
(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2), η
Αρµόδια Αρχή δύναται να καθορίσει χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα των είκοσι
τεσσάρων (24) και εκατόν είκοσι (120) ωρών, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που, κατά
την κρίση της(i) αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να διατηρηθεί η παροχή ενέργειας, ή
(ii) η εν λόγω εγκατάσταση καύσης, επρόκειτο να αντικατασταθεί για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα από άλλη εγκατάσταση καύσης και η τελευταία θα προκαλούσε
συνολική αύξηση των εκποµπών.
Παρακολούθηση των
εκποµπών στην
ατµόσφαιρα.
Παράρτηµα VI,
Μέρος 3.

Παράρτηµα VI
Μέρος 3.

55.-(1) Η Αρµόδια Αρχή λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για διασφάλιση της
παρακολούθησης των εκποµπών ρυπαντικών ουσιών στην ατµόσφαιρα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήµατος VI.

(2) Η εγκατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισµού αυτόµατης παρακολούθησης
υπόκεινται σε έλεγχο και σε ετήσιες δοκιµές επιτήρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Μέρους 3 του Παραρτήµατος VI.
(3) Η Αρµόδια Αρχή καθορίζει τη θέση των σηµείων δειγµατοληψίας ή µετρήσεων που
χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση των εκποµπών, καθώς επίσης και τις
απαιτούµενες κατασκευές για πρόσβαση στα σηµεία δειγµατοληψίας.
(4) Όλα τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης καταγράφονται, τυγχάνουν
επεξεργασίας και παρουσιάζονται από το φορέα εκµετάλλευσης, κατά τρόπο που
επιτρέπει στην Αρµόδια Αρχή να εξακριβώσει τη συµµόρφωση µε τους όρους
λειτουργίας και τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στην Άδεια.

Τήρηση των οριακών
τιµών εκποµπής.
Παράρτηµα VI,
Μέρος 4.

56. Οι οριακές τιµές εκποµπής στον ατµοσφαιρικό αέρα τεκµαίρεται ότι τηρούνται, εάν
τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 4 του Παραρτήµατος VI.

Εγκαταστάσεις
καύσης µεικτής
εστίας.

57.-(1) Για τη χορήγηση Άδειας σε εγκατάσταση καύσης µεικτής εστίας, η οποία
συνεπάγεται την ταυτόχρονη χρησιµοποίηση δύο ή περισσοτέρων καυσίµων, οι
οριακές τιµές εκποµπής καθορίζονται ως ακολούθως:

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1
Μέρος 2.

(α) πρώτο, λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής για κάθε επιµέρους καύσιµο και ρύπο
που αντιστοιχεί στη συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης
καύσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Μερών 1 και 2 του Παραρτήµατος VI,

(β) δεύτερο, καθορίζονται οι σταθµισµένες οριακές τιµές εκποµπής, ανά καύσιµο, οι
οποίες υπολογίζονται µε τον πολλαπλασιασµό κάθε µίας από τις επιµέρους οριακές
τιµές εκποµπής, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) µε τη θερµική ισχύ εισόδου
κάθε καυσίµου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινοµένου µε το άθροισµα των
θερµικών ισχύων εισόδου όλων των καυσίµων, και
(γ) τρίτο, προστίθενται οι αναφερόµενες στην παράγραφο (β) σταθµισµένες ως προς το
καύσιµο οριακές τιµές εκποµπής.
(2) Σε εγκαταστάσεις καύσης µεικτής εστίας, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις
των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιµοποιούν, αποκλειστικά ή σε
συνδυασµό µε άλλα καύσιµα, τα κατάλοιπα απόσταξης ή µετατροπής της διύλισης του
αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την
εφαρµογή των ακόλουθων οριακών τιµών εκποµπής για το καθοριστικό καύσιµο, ως
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εξής:

Παράρτηµα VI
Μέρος 1.

(α) εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης η θερµότητα που
παράγει το καθοριστικό καύσιµο είναι ίση ή µεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατόν
(50%) του αθροίσµατος των θερµικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα τα καύσιµα,
η οριακή τιµή εκποµπής για το καθοριστικό καύσιµο προβλέπεται στο Μέρος 1 του
Παραρτήµατος VI·
(β) εάν η θερµότητα που παράγει το καθοριστικό καύσιµο είναι κατώτερη του πενήντα
τοις εκατόν (50%) του αθροίσµατος των θερµικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα
τα καύσιµα, η οριακή τιµή εκποµπής για το καθοριστικό καύσιµο, καθορίζεται
ανάλογα µε τη θερµότητα που παράγει καθένα από τα καύσιµα, σε σχέση µε το
άθροισµα των θερµικών ισχύων όλων των καυσίµων, ως ακολούθως:

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

Παράρτηµα VI,
Μέρος 1.

(i) πρώτο, λαµβάνεται η οριακή τιµή εκποµπής για κάθε επιµέρους καύσιµο, που
αντιστοιχεί στη συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης καύσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 1 του Παραρτήµατος VI·
(ii) δεύτερο, υπολογίζεται η οριακή τιµή εκποµπής για το καθοριστικό καύσιµο· η τιµή
αυτή υπολογίζεται µε τον διπλασιασµό της οριακής τιµής εκποµπής που καθορίζεται
για το εν λόγω καύσιµο σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (i) και την αφαίρεση από το
γινόµενο που προκύπτει, της οριακής τιµής εκποµπής του καυσίµου µε τη χαµηλότερη
οριακή τιµή εκποµπής, όπως καθορίζεται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος VI που
αντιστοιχεί στη συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ της εγκατάστασης καύσης·
(iii) τρίτο, καθορίζεται η σταθµισµένη ως προς το καύσιµο, οριακή τιµή εκποµπής· η
τιµή αυτή υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της οριακής τιµής εκποµπής που
καθορίζεται σύµφωνα µε τις υποπαραγράφους (i) και (ii) µε τη θερµική ισχύ του
συγκεκριµένου καυσίµου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινοµένου του
πολλαπλασιασµού µε το άθροισµα της θερµικής ισχύος όλων των καυσίµων·
(iv) τέταρτο, προστίθενται οι σταθµισµένες, ως προς το καύσιµο, οριακές τιµές
εκποµπής που καθορίζονται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (iii).

Παράρτηµα VI,
Μέρος 7.

(3) Σε εγκαταστάσεις καύσης µεικτής εστίας, για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις
των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιµοποιούν αποκλειστικά ή σε
συνδυασµό µε άλλα καύσιµα τα κατάλοιπα απόσταξης ή µετατροπής της διύλισης του
αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει, αντί
της εφαρµογής των οριακών τιµών εκποµπής που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2)
την εφαρµογή των µέσων οριακών τιµών εκποµπής διοξειδίου του θείου που
καθορίζονται στο Μέρος 7 του Παραρτήµατος VI.

ΜΕΡΟΣ V
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ερµηνεία όρων για
τους σκοπούς του
Μέρους V.

58.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) οι όροι «εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων» και «εγκατάσταση
συναποτέφρωσης αποβλήτων» περιλαµβάνουν, τηρουµένων των διατάξεων των
εδαφίων (2) και (3)(i) όλες τις γραµµές αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
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(ii) τις εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξεργασίας των
αποβλήτων,
(iii) τα συστήµατα τροφοδότησης της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της
εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων µε απόβλητα, καύσιµο και αέρα,
(iv) τους λέβητες,
(v) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων,
(vi) τις επιτόπιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των υπολειµµάτων και
υγρών αποβλήτων,
(vii) την καπνοδόχο,
(viii) τα όργανα και τα συστήµατα για τον έλεγχο των διεργασιών αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης, και
(ix) την καταγραφή και διαρκή παρακολούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης·
(β) «υπολείµµατα» σηµαίνει τα υγρά ή στερεά απόβλητα που παράγονται από
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων.
(2) Σε περίπτωση που για τη θερµική επεξεργασία αποβλήτων χρησιµοποιούνται άλλες
διεργασίες, εξαιρουµένης της οξείδωσης, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η
τεχνολογία πλάσµατος, η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση
συναποτέφρωσης αποβλήτων περιλαµβάνει τόσο τη διεργασία θερµικής επεξεργασίας
όσο και τη διεργασία αποτέφρωσης.
(3) Σε περίπτωση που η συναποτέφρωση αποβλήτων πραγµατοποιείται κατά τρόπο
ώστε η κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης να µην είναι η παραγωγή ενέργειας ή
υλικών προϊόντων αλλά η θερµική επεξεργασία αποβλήτων, τότε η εγκατάσταση
θεωρείται εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων.
Πεδίο εφαρµογής του
Μέρους V του
παρόντος Νόµου.

59.-(1) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων και στις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, στις
οποίες αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται στερεά ή υγρά απόβλητα.
(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται σε(α) εγκαταστάσεις αεριοποίησης ή πυρόλυσης, εάν τα αέρια που προκύπτουν από τη
θερµική επεξεργασία αποβλήτων καθαρίζονται σε τέτοιο βαθµό που δεν αποτελούν
πλέον απόβλητα πριν από την αποτέφρωσή τους και δεν προκαλούν εκποµπές
υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν από την καύση φυσικού αερίου·
(β) εγκαταστάσεις επεξεργασίας(i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας ή της δασοκοµίας·
(ii) φυτικών αποβλήτων της βιοµηχανίας τροφίµων, εφόσον ανακτάται η εκλυόµενη
θερµότητα·
(iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και από
την παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρµόζεται
διεργασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόµενη θερµότητα
ανακτάται·
(iv) αποβλήτων ξύλου:
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Νοείται ότι, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ξύλου, τα οποία ενδέχεται να
περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα, ως αποτέλεσµα της
επεξεργασίας τους µε συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσµα επίστρωσης και τα οποία
περιλαµβάνουν ειδικότερα απόβλητα ξύλου προερχόµενα από κατασκευές και
κατεδαφίσεις, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους·
(v) αποβλήτων φελλού·
(vi) ραδιενεργών αποβλήτων·
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L273,
10.10.2002, σ. 1
L 237,
8.9.2010, σ. 1.

(vii) πτωµάτων ζώων, όπως ρυθµίζονται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου 2010 σχετικά
µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων VII, X και XI και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου
2002 για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και όπως περαιτέρω εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
(viii) αποβλήτων της έρευνας και εκµετάλλευσης κοιτασµάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί
τόπου· και
(γ) πειραµατικές εγκαταστάσεις, που χρησιµοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και
δοκιµές, µε στόχο τη βελτίωση της διεργασίας αποτέφρωσης και οι οποίες
επεξεργάζονται λιγότερο από πενήντα (50) τόνους αποβλήτων ετησίως.

Αιτήσεις για τη
χορήγηση Άδειας για
εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης
αποβλήτων .

60. Επιπροσθέτως των διατάξεων των άρθρων 8 και 9, οι αιτήσεις για τη χορήγηση
Άδειας που υποβάλλονται στην Αρµόδια Αρχή, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαµβάνουν
τουλάχιστον περιγραφή των µέτρων που έχουν προβλεφθεί µε σκοπό να
διασφαλιστούν-

(α) ο σχεδιασµός, ο εξοπλισµός, η συντήρηση και η λειτουργία της εγκατάστασης
αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, κατά
τρόπο ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, λαµβάνοντας υπόψη τις
κατηγορίες αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται,
(β) η µέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερµότητας που παράγεται κατά τη διεργασία
αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης µέσω της παραγωγής θερµότητας, ατµού ή
ηλεκτρικής ενέργειας,
(γ) η ελαχιστοποίηση της ποσότητας και της νοσηρότητας του βλαβερού χαρακτήρα
των υπολειµµάτων και η ανακύκλωσή τους, όπου απαιτείται, και
(δ) η τελική διάθεση των υπολειµµάτων, των οποίων η πρόληψη, η µείωση ή η
ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
Όροι λειτουργίας για
εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης
αποβλήτων.

61.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 10, 11, και 13, κατά τη χορήγηση ή
ανανέωση Άδειας εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης
συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρµόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν
οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους λειτουργίας. οι όροι λειτουργίας αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον -
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(α) σε κατάλογο µε τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν
επεξεργασία στην εν λόγω εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση
συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των κατηγοριών που καθορίζονται
στο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) ∆ιάταγµα του
2003, εφόσον είναι δυνατόν και, όπου απαιτείται, περιέχει πληροφορίες για την
ποσότητα των αποβλήτων,
(β) στη συνολική δυναµικότητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων της εν
λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης
αποβλήτων,
(γ) στις οριακές τιµές εκποµπής στην ατµόσφαιρα και στα νερά,
(δ) στις παραµέτρους ελέγχου για το pH, τη θερµοκρασία και τη ροή των απορρίψεων
υγρών αποβλήτων,
(ε) στις διαδικασίες και στη συχνότητα δειγµατοληψίας και µετρήσεων, µε τις οποίες
πρόκειται να εκπληρωθούν οι όροι λειτουργίας αναφορικά µε την παρακολούθηση των
εκποµπών, και
(στ) στη µέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικώς αναπόφευκτης
διακοπής, ανωµαλίας στη λειτουργία ή αστοχίας των συστηµάτων καθαρισµού ή των
οργάνων µετρήσεων, κατά την οποία οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα, στα νερά και/ ή
στο έδαφος επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπής.
(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι όροι λειτουργίας που
επισυνάπτονται στην Άδεια εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης
συναποτέφρωσης αποβλήτων, που χρησιµοποιεί επικίνδυνα απόβλητα(α) αναφέρουν ρητά τις ποσότητες των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων
που µπορούν να αποτεφρωθούν ή να συναποτεφρωθούν στην εν λόγω εγκατάσταση
αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, όπως
καθορίζονται στην άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται δυνάµει του περί
Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
(β) καθορίζουν τις ελάχιστες και τις µέγιστες µαζικές ροές των εν λόγω επικίνδυνων
αποβλήτων, την κατώτερη και την ανώτερη θερµογόνο αξία τους και τη µέγιστη
περιεκτικότητά τους σε ρυπαντικές ουσίες, περιλαµβανοµένων των πολυχλωριωµένων
διφαινυλίων, πενταχλωροφαινόλης, χλωρίου, φθορίου, θείου και βαρέων µετάλλων.
(3) Η Αρµόδια Αρχή, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, δύναται να καταρτίσει καταλόγους των κατηγοριών αποβλήτων που
πρέπει να αναφέρονται στην Άδεια και οι οποίες δύνανται να συναποτεφρωθούν σε
ορισµένες κατηγορίες εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων.
(4) Η Αρµόδια Αρχή επανεξετάζει κατά τακτά διαστήµατα τους όρους λειτουργίας της
Άδειας και, εφόσον απαιτείται, τους τροποποιεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
15 και 19.
Έλεγχος των
εκποµπών για
εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης
αποβλήτων.

62.-(1) Τα καυσαέρια από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων διοχετεύονται µε ελεγχόµενο τρόπο µέσω καπνοδόχου,
το ύψος της οποίας υπολογίζεται µε γνώµονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος και της οικείας νοµοθεσίας.

(2)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και
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Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 3,
Μέρος 4.

λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να µη σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών
εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 3 και 4 του Παραρτήµατος ΙΙ ή που
υπολογίζονται σύµφωνα µε το Μέρος 4 του ίδιου Παραρτήµατος.
(β) Σε περίπτωση που σε εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων-

Παράρτηµα II,
Μέρος 3.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 5.

(i) ποσοστό µεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της προκύπτουσας θερµότητας
προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα ή
(ii) συναποτεφρώνονται ανεπεξέργαστα µεικτά αστικά απόβλητα, ισχύουν οι οριακές
τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήµατος ΙΙ.
(3) Η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον
καθαρισµό των καυσαερίων περιορίζεται όσο είναι δυνατό, και οι συγκεντρώσεις
ρυπαντικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο
Μέρος 5 του Παραρτήµατος ΙΙ.
(4)(α) Οι οριακές τιµές εκποµπής έχουν εφαρµογή στο σηµείο απόρριψης των υγρών
αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων, από την
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή την εγκατάσταση συναποτέφρωσης
αποβλήτων.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 5.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 6.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 5.

(β) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (δ), όταν τα υγρά απόβλητα που
προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων υφίστανται επεξεργασία εκτός της
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης
αποβλήτων, σε εγκατάσταση επεξεργασίας που προορίζεται µόνο για την επεξεργασία
των υγρών αποβλήτων του είδους αυτού, οι οριακές τιµές εκποµπής του Μέρους 5 του
Παραρτήµατος ΙΙ εφαρµόζονται στο σηµείο εξόδου των υγρών αποβλήτων από την
εγκατάσταση επεξεργασίας.
(γ) Όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισµό των καυσαερίων
υποβάλλονται σε κοινή επεξεργασία µαζί µε άλλα υγρά απόβλητα εντός του χώρου της
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης
αποβλήτων της εγκατάστασης ή εκτός του χώρου αυτής, ο φορέας εκµετάλλευσης
εκτελεί τους υπολογισµούς του ισοζυγίου µάζας χρησιµοποιώντας τα αποτελέσµατα
των µετρήσεων που καθορίζονται στο σηµείο 2 του Μέρους 6 του Παραρτήµατος ΙΙ,
για να προσδιορίζει τα επίπεδα των εκποµπών στην τελική απόρριψη των υγρών
αποβλήτων, τα οποία µπορούν να αποδοθούν στα υγρά απόβλητα που προέρχονται από
τον καθαρισµό των καυσαερίων.
(δ) Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται αραίωση των υγρών αποβλήτων µε σκοπό τη
συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 5 του
Παραρτήµατος ΙΙ.
(5)(α) Οι χώροι των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων
συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαµβανοµένων των συναφών χώρων αποθήκευσης
αποβλήτων, σχεδιάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο που να αποτρέπουν την χωρίς
Άδεια ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά χερσαία
νερά και τα υπόγεια ύδατα.
(β) Επιπλέον, προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις όµβριες απορροές που
έχουν υποστεί ρύπανση από τους χώρους της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων
ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων ή για νερά προερχόµενα από
διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ρύπανση.
(γ) Η αποθηκευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πρέπει να είναι
επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους.
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(6)(α) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του
άρθρου 66, σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών εκποµπής απαγορεύεται η
συνέχιση της αποτέφρωσης αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή
στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων ή στη γραµµή αποτέφρωσης για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από τέσσερις (4) συνεχείς ώρες.
(β) Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε τέτοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός (1) έτους
δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες.
(γ) Η διάρκεια των εξήντα (60) ωρών εφαρµόζεται σε όλες τις γραµµές της
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης
αποβλήτων, οι οποίες συνδέονται µε ένα µόνο σύστηµα καθαρισµού των καυσαερίων.
Βλάβες.

63. Σε περίπτωση βλάβης, ο φορέας εκµετάλλευσης περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες
το ταχύτερο δυνατό, µέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Παρακολούθηση των
εκποµπών.
Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 6,
Μέρος 7.

64.-(1) Η Αρµόδια Αρχή, µε κατάλληλους όρους λειτουργίας που επισυνάπτει στην
Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής, διασφαλίζει ότι η παρακολούθηση
των εκποµπών ρυπαντικών ουσιών γίνεται δυνάµει των Μερών 6 και 7 του
Παραρτήµατος ΙΙ.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 6.

(2)(α) Η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση συναποτέφρωσης
αποβλήτων και η λειτουργία των αυτόµατων εξοπλισµών παρακολούθησης των
εκποµπών που εγκαθίστανται από το φορέα εκµετάλλευσης, υπόκεινται σε έλεγχο και
ετήσιες δοκιµές επιτήρησης, σύµφωνα µε το σηµείο 1 του Μέρους 6 του
Παραρτήµατος ΙΙ.
(β) Τα σηµεία δειγµατοληψίας ή µετρήσεων για την παρακολούθηση των εκποµπών
καθορίζονται από την Αρµόδια Αρχή µε την επισύναψη σχετικού όρου λειτουργίας
στην Άδεια.
(3) Όλα τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των εκποµπών καταγράφονται
τυγχάνουν επεξεργασίας και παρουσιάζονται µε τρόπο που παρέχει στην Αρµόδια
Αρχή τη δυνατότητα να εξακριβώνει τη συµµόρφωση προς τους καθορισµένους όρους
λειτουργίας και τις οριακές τιµές εκποµπής της Άδειας.
(4) Οι συνεχείς µετρήσεις των εκποµπών στην ατµόσφαιρα από βαρέα µέταλλα,
διοξίνες και φουράνια διενεργούνται από την ηµεροµηνία που καθορίζει η Επιτροπή.

Συµµόρφωση προς τις
οριακές τιµές
εκποµπής.
Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 8.

65. Οι οριακές τιµές εκποµπής στην ατµόσφαιρα και στα νερά τεκµαίρεται ότι
τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήµατος ΙΙ.

Συνθήκες λειτουργίας
εγκαταστάσεων
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεων
συναποτέφρωσης
αποβλήτων.

66.-(1)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων λειτουργούν κατά τρόπο που
διασφαλίζουν τέτοιο βαθµό αποτέφρωσης, ώστε η περιεκτικότητα της σκουριάς και της
τέφρας πυθµένα σε ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) να είναι µικρότερη από τρία τοις
εκατό (3%) ή οι απώλειες κατά την ανάφλεξη να είναι µικρότερες από πέντε τοις εκατό
(5% )του βάρους του υλικού επί ξηρής βάσεως.

(β) Εάν είναι απαραίτητο, χρησιµοποιούνται κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας
των αποβλήτων.
(2)(α) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και
λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, µετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η
θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, µε
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ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο, ακόµη και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες,
τουλάχιστον στους 850°C, µετρούµενη στο εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο
αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους
λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2) δευτερόλεπτα.
(β) Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και
λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, η θερµοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη
συναποτέφρωση αποβλήτων να αυξάνεται µε ελεγχόµενο και οµοιογενή τρόπο, ακόµη
και υπό τις δυσµενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C, µετρούµενη στο
εσωτερικό τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης, όπως
καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2)
δευτερόλεπτα.
(γ) Εάν αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα, που περιέχουν
περισσότερο του ενός τοις εκατόν (1%) αλογονούχων οργανικών ουσιών,
εκφρασµένων σε χλώριο, η θερµοκρασία που απαιτείται για τη συµµόρφωση µε τις
παραγράφους (α) και (β) είναι τουλάχιστον 1100°C.
(3)(α) Κάθε γραµµή αποτέφρωσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων είναι
εφοδιασµένη µε ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόµατα
σε λειτουργία, µόλις η θερµοκρασία των καυσαερίων, µετά την τελευταία διοχέτευση
αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850°C ή τους 1100°C, κατά περίπτωση.
(β) Οι εφεδρικοί καυστήρες χρησιµοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και
διακοπής της λειτουργίας των µηχανών για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της
ελάχιστης θερµοκρασίας των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, σε όλη τη
διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόµη στο θάλαµο καύσης
άκαυστα απόβλητα.

148(Ι) του 2003
40(Ι) του 2007
12(Ι) του 2009
111(Ι) του 2013.

(γ) Ο εφεδρικός καυστήρας δεν τροφοδοτείται µε καύσιµο το οποίο µπορεί να
προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα εκποµπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση
υγραερίου ή φυσικού αερίου ή ακάθαρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel oil),
όπως καθορίζεται δυνάµει του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίµων
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης
αποβλήτων διαθέτουν και χρησιµοποιούν αυτόµατο σύστηµα που εµποδίζει την
τροφοδότηση µε απόβλητα (α) κατά τη φάση εκκίνησης, µέχρι να επιτευχθεί η απαιτούµενη θερµοκρασία των
850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερµοκρασία που ορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 67,
(β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούµενη θερµοκρασία των 850°C ή των
1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερµοκρασία που ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 67,
(γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς µετρήσεις, υπέρβαση οποιασδήποτε
οριακής τιµής εκποµπής, οφειλόµενης σε ελαττωµατική λειτουργία ή βλάβη των
συστηµάτων καθαρισµού των καυσαερίων.
(5) Η θερµότητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης
αποβλήτων ανακτάται στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
(6) Τα µολυσµατικά κλινικά απόβλητα εισάγονται κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να
αναµιγνύονται πρώτα µε άλλες κατηγορίες αποβλήτων και χωρίς να υποβάλλονται σε
άµεσους χειρισµούς.
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(7) Η Αρµόδια Αρχή διασφαλίζει ότι η λειτουργία και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων
αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων
ανατίθενται σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα για τη
διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων.
Έγκριση της αλλαγής
των συνθηκών
λειτουργίας
εγκαταστάσεων
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεων
συναποτέφρωσης
αποβλήτων.

67.-(1)(α) Με τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια, η Αρµόδια
Αρχή δύναται, για ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερµικές διεργασίες, να εγκρίνει
συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2)
και (3) του άρθρου 66 και, όσον αφορά τη θερµοκρασία, στo εδάφιο (4) του άρθρου 66
εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(β) Η Αρµόδια Αρχή, µε διάταγµα που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας, θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο (α).
(2) Η µεταβολή των συνθηκών λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
αποβλήτων δεν οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των υπολειµµάτων ούτε της
περιεκτικότητάς τους σε οργανικούς ρύπους, έναντι των υπολειµµάτων που θα
αναµένονταν υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και
(3) του άρθρου 66.

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 3.

(3)(α) Αναφορικά µε εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι εγκρίσεις που
αναφέρονται στο εδάφιο (1) συναρτώνται τουλάχιστον µε την τήρηση των διατάξεων
του Μέρους 3 του Παραρτήµατος ΙΙ για τις οριακές τιµές εκποµπής ολικού οργανικού
άνθρακα και µονοξειδίου του άνθρακα.
(β) Οι εκποµπές ολικού οργανικού άνθρακα από υφιστάµενους κλιβάνους στη
βιοµηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού(i) στους οποίους συναποτεφρώνονται απόβλητα στο χώρο όπου παράγονται,
(ii) οι οποίοι λειτουργούσαν και κατείχαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν τις
28 ∆εκεµβρίου 2002, και
(iii) αναφορικά µε τους οποίους η Αρµόδια Αρχή εγκρίνει τροποποίηση των όρων
λειτουργίας της Άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1),

Παράρτηµα ΙΙ,
Μέρος 3.

συµµορφώνονται επίσης µε τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 3
του Παραρτήµατος ΙΙ.
(4) Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για όλους τους όρους λειτουργίας που
εγκρίνονται δυνάµει των εδαφίων (1), (2) και (3) και για τα αποτελέσµατα των
διενεργούµενων εξακριβώσεων, ως µέρος της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάµει των
διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 67.

Παράδοση και
παραλαβή
αποβλήτων.

68.-(1) Ο φορέας εκµετάλλευσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή
εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων λαµβάνει όλες τις απαραίτητες
προφυλάξεις σε σχέση µε την παράδοση και την παραλαβή αποβλήτων, για την
πρόληψη ή τον περιορισµό, όσο είναι εφικτό, της ρύπανσης της ατµόσφαιρας, του
εδάφους, των επιφανειακών χερσαίων νερών και των υπογείων υδάτων, καθώς και
άλλων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, των οσµών και του θορύβου και των
άµεσων κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.
(2) Ο φορέας εκµετάλλευσης πριν αποδεχθεί απόβλητα στην εγκατάσταση
αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων καθορίζει
τη µάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων, όπου αυτό είναι δυνατό, σύµφωνα µε το περί
Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) ∆ιάταγµα του 2003.
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(3)(α) Ο φορέας εγκατάστασης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης
αποβλήτων, εξασφαλίζει όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες για τα εν λόγω απόβλητα
που είναι απαραίτητες, ώστε να εξακριβώσει τη συµµόρφωση µε τους όρους
λειτουργίας της Άδειας που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (2)
του άρθρου 61.
(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαµβάνουν τουλάχιστον
τα ακόλουθα:
(i) όλες τις διοικητικές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής, που περιέχονται στα
έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4),
(ii) τη φυσική και, στο µέτρο του εφικτού, τη χηµική σύνθεση των επικίνδυνων
αποβλήτων και όλες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες, προκειµένου να εκτιµηθεί η
καταλληλότητά τους για την προβλεπόµενη µέθοδο αποτέφρωσης, και
(iii) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων, τις ουσίες µε τις
οποίες δεν µπορούν να αναµιχθούν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται
κατά το χειρισµό των εν λόγω αποβλήτων.
(4) Ο φορέας εκµετάλλευσης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην εγκατάσταση
αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, τηρεί
τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:
(α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις(i) του περί Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 190,
12.7.2006, σ. 1·
L 79,
21.3.2013, σ. 19.

(ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις µεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 255/2013 της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου
2013 για την τροποποίηση, µε σκοπό την προσαρµογή στην επιστηµονική και τεχνική
πρόοδο, των παραρτηµάτων ΙΓ, VII και VIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις µεταφορές αποβλήτων και
όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
(iii) της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τη µεταφορά επικίνδυνων ουσιών·
(β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, όσο το δυνατό
πριν από την εκφόρτωση, προκειµένου να εξακριβωθεί, µε τη διεξαγωγή ελέγχων, ότι
είναι σύµφωνα µε τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) και να
διευκολυνθεί η Αρµόδια Αρχή στον προσδιορισµό του είδους των επικίνδυνων
αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα δείγµατα αυτά διατηρούνται
τουλάχιστον για ένα (1) µήνα µετά την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση των εν λόγω
επικίνδυνων αποβλήτων.
(5) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων
(2), (3) και (4), προκειµένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες αποτελούν τµήµατα
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στο Μέρος ΙΙI και αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν
αποκλειστικά και µόνο τα απόβλητα που παράγονται εντός της εν λόγω εγκατάστασης
αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων.

Υπολείµµατα.

69. Οι φορείς εκµετάλλευσης λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα ώστε (α) τα υπολείµµατα να περιορίζονται στο ελάχιστο, όσον αφορά την ποσότητα και τις
επιβλαβείς ιδιότητές τους, και να ανακυκλώνονται, όπου απαιτείται, κατευθείαν στην
εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης
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αποβλήτων ή εκτός αυτής·
(β) τα ξηρά υπολείµµατα σε µορφή σκόνης, να µεταφέρονται και να υπόκεινται σε
ενδιάµεση αποθήκευση µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι δυνατός ο διασκορπισµός
τους στο περιβάλλον·
(γ) πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπολειµµάτων, να
διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές για τον προσδιορισµό των φυσικών και χηµικών
ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου δυναµικού των υπολειµµάτων, οι οποίες
καλύπτουν το συνολικό διαλυτό κλάσµα και το διαλυτό κλάσµα βαρέων µετάλλων.
Ουσιαστική
µεταβολή.

70. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 32, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης
αποβλήτων, η οποία επεξεργάζεται αποκλειστικά µη επικίνδυνα απόβλητα, σκοπεύει
να προβεί σε µεταβολή της λειτουργίας της σε εγκατάσταση που εµπίπτει στις
διατάξεις του Μέρους IΙΙ, η οποία θα περιλαµβάνει την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση
επικίνδυνων αποβλήτων, η µεταβολή αυτή θεωρείται ως ουσιαστική.

Υποβολή εκθέσεων
και ενηµέρωση του
κοινού σχετικά µε
εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης
αποβλήτων και
εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης
αποβλήτων.
Παράρτηµα VIII.

71.-(1) Στις αιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών που υποβάλλονται για πρώτη φορά
δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40, 41 και του Παραρτήµατος VIII.

(2) Προκειµένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων µε ονοµαστική ωριαία δυναµικότητα ίση ή µεγαλύτερη
των δύο (2) τόνων, η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 97 περιλαµβάνει πληροφορίες
σχετικά µε τη λειτουργία και την παρακολούθηση της εν λόγω εγκατάστασης
αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων και
τίθεται στη διάθεση του κοινού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου
36. η έκθεση αυτή περιλαµβάνει απολογισµό της όλης διαδικασίας αποτέφρωσης ή
συναποτέφρωσης καθώς και των εκποµπών στον ατµοσφαιρικό αέρα και στα νερά, σε
σύγκριση µε τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται δυνάµει των
διατάξεων του παρόντος Μέρους.
(3) Η Αρµόδια Αρχή καταρτίζει και θέτει στη διάθεση του κοινού, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36, κατάλογο των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης
αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων µε ονοµαστική
ωριαία δυναµικότητα κάτω των δύο (2) τόνων.
ΜΕΡΟΣ VΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
Πεδίο εφαρµογής του
Μέρους VI του
παρόντος Νόµου.
Παράρτηµα V,
Μέρος 1,
Μέρος 2.
Ερµηνεία.

72. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρµόζονται στις δραστηριότητες, οι οποίες
καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος V στο µέτρο που αυτές εκτελούνται άνω
των κατώτατων ορίων κατανάλωσης διαλυτών που παρατίθενται στο Μέρος 2 του
ίδιου Παραρτήµατος.

73. Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια«αέρια απόβλητα» σηµαίνει τα τελικά αέρια απόβλητα που περιέχουν πτητικές
οργανικές ενώσεις ή άλλους ρύπους και εκπέµπονται στον αέρα µέσω καπνοδόχου ή
εξοπλισµού µείωσης·
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«βερνίκι» σηµαίνει διαφανές επίστρωµα·

Παράρτηµα V,
Μέρος 2.

«διάχυτη εκποµπή» σηµαίνει κάθε εκποµπή πτητικών οργανικών ενώσεων,
εξαιρουµένων των περιεχόµενων στα αέρια απόβλητα, στον ατµοσφαιρικό αέρα, στο
έδαφος και στα ύδατα, καθώς και οι διαλύτες που περιέχονται σε προϊόντα, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος V·
«εισροή» σηµαίνει την ποσότητα οργανικών διαλυτών και την ποσότητά τους σε
µείγµατα που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή µιας δραστηριότητας,
περιλαµβανοµένων των ανακυκλωµένων διαλυτών, εντός και εκτός της εγκατάστασης,
οι οποίοι υπολογίζονται κάθε φορά που χρησιµοποιούνται για τη διεξαγωγή της
δραστηριότητας·
«επαναχρησιµοποίηση» σηµαίνει τη χρήση οργανικών διαλυτών που έχουν ανακτηθεί
από µία εγκατάσταση για οποιοδήποτε τεχνικό ή εµπορικό σκοπό, περιλαµβανοµένης
της χρήσης τους ως καυσίµων, αλλά εξαιρουµένης της τελικής διάθεσης αυτών των
ανακτηθέντων οργανικών διαλυτών ως αποβλήτων·
«κατανάλωση» σηµαίνει τις συνολικές εισροές οργανικών διαλυτών σε µία
εγκατάσταση ανά ηµερολογιακό έτος ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο δώδεκα (12) µηνών,
αφαιρουµένων των πτητικών οργανικών ενώσεων που ενδεχοµένως ανακτώνται για να
επαναχρησιµοποιηθούν·

Επίσηµη Εφηµερίδα
της Ε.Ε.: L 396,
30.12.2006, σ. 1·
L 108,
18.4.2013, σ. 1.

«µείγµα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 3, παράγραφος
2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την
αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και για την
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων καθώς και για την
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45 /ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΟΚ)
αριθ. 793/93 του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής
καθώς και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και
2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 348/2013
της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήµατος XIV
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους
περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«µελάνη» σηµαίνει µείγµα, περιλαµβανοµένων όλων των απαραίτητων για την ορθή
εφαρµογή του οργανικών διαλυτών ή µειγµάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες,
το οποίο χρησιµοποιείται σε διεργασίες εκτύπωσης για την αποτύπωση κειµένου ή
εικόνων σε µία επιφάνεια·
«συγκολλητική ουσία» σηµαίνει κάθε µείγµα, περιλαµβανοµένου κάθε οργανικού
διαλύτη ή µείγµατος που περιέχει τους απαραίτητους οργανικούς διαλύτες για την ορθή
εφαρµογή του µείγµατος, το οποίο χρησιµοποιείται για τη συγκόλληση χωριστών
µερών ενός προϊόντος·
«συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος» σηµαίνει τις συνθήκες υπό τις οποίες η
εγκατάσταση λειτουργεί ώστε οι πτητικές οργανικές ενώσεις που εκπέµπονται από τη
δραστηριότητα αυτή, να συλλέγονται και να εκπέµπονται µε ελεγχόµενο τρόπο, είτε
µέσω καπνοδόχου είτε µέσω εξοπλισµού µείωσης των εκποµπών, µε αποτέλεσµα να
µην είναι τελείως διάχυτες·
«συνολικές εκποµπές» σηµαίνει το άθροισµα των διάχυτων εκποµπών και των
εκποµπών που περιέχονται στα αέρια απόβλητα·
«υφιστάµενη εγκατάσταση» σηµαίνει-
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(α) εγκατάσταση που ήδη λειτουργούσε στις 29 Μαρτίου 1999, ή
(β) εγκατάσταση που άρχισε να λειτουργεί το αργότερο την 1η Απριλίου 2002(i) η οποία έλαβε άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων ή καταχωρήθηκε σε µητρώο πριν
την 1η Απριλίου 2001, ή
(ii) της οποίας ο φορέας εκµετάλλευσης υπέβαλε πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας
εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν την 1η Απριλίου 2001·
«φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας» σηµαίνει τις εργασίες που εκτελούνται
για να τεθεί µια δραστηριότητα, ένα στοιχείο εξοπλισµού ή µια δεξαµενή σε λειτουργία
ή εκτός λειτουργίας ή σε άφορτη λειτουργία (ρελαντί) ή εκτός άφορτης λειτουργίας,
αλλά δεν περιλαµβάνει τις τακτικές διακυµάνσεις των δραστηριοτήτων.
Αντικατάσταση
επικίνδυνων ουσιών.

74. Οι ουσίες και τα µείγµατα, στα οποία, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών
67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1907/2006, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 487/2013
της Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου
2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
µειγµάτων µε σκοπό την προσαρµογή του στην τεχνική και επιστηµονική πρόοδο και
όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αποδίδονται ή τα οποία
οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350, H350i, H360D ή
Η360F, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πτητικές οργανικές ενώσεις, που έχουν
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή,
αντικαθίστανται, στο µέτρο του δυνατού, από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες ή µείγµατα,
το ταχύτερο δυνατό.

Έλεγχος των
εκποµπών για
εγκαταστάσεις του
Μέρους VI.

75.-(1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), κάθε εγκατάσταση
που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους οφείλει-

(α) να τηρεί-

Παράρτηµα V,
Μέρος 2,
Μέρος 3.
Παράρτηµα V,
Μέρος 5.

(i) τις οριακές τιµές εκποµπής πτητικών οργανικών ενώσεων στα αέρια απόβλητα και
τις οριακές τιµές διάχυτων εκποµπών, ή
(ii) τις οριακές τιµές συνολικών εκποµπών, και
(iii) τις λοιπές διατάξεις των Μερών 2 και 3 του Παραρτήµατος V,

(β) να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του προγράµµατος µείωσης που
καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 5 του Παραρτήµατος V, υπό την
προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ίση µείωση των εκποµπών, σε σύγκριση µε εκείνη που
επιτυγχάνεται µέσω της εφαρµογής των οριακών τιµών εκποµπής που αναφέρονται
στην παράγραφο (α).
(2) Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 97, σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται προς την
επίτευξη της ίσης µείωσης των εκποµπών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του
εδαφίου (1).
(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), σε
περίπτωση που ο φορέας εκµετάλλευσης αποδείξει στην Αρµόδια Αρχή ότι σε µια
συγκεκριµένη εγκατάσταση, η συµµόρφωση προς τις οριακές τιµές διάχυτων
εκποµπών δεν είναι εφικτή από τεχνική και οικονοµική άποψη, η Αρµόδια Αρχή
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δύναται να επιτρέψει την υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιµών εκποµπής, εφόσον
ικανοποιείται ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιµοποιείται η βέλτιστη διαθέσιµη
τεχνική και ο φορέας εκµετάλλευσης αποδείξει ότι δεν αναµένεται να προκύψει
σηµαντικός κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος.

Παράρτηµα V,
Μέρος 2.

(4) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), η Αρµόδια Αρχή δύναται να
εξαιρέσει δραστηριότητες επίστρωσης που εµπίπτουν στο σηµείο 8 του Πίνακα του
Μέρους 2 του Παραρτήµατος V, οι οποίες δεν µπορούν να επιτελεστούν υπό
συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, που εκτελούνται σε εγκατάσταση, από την
υποχρέωση συµµόρφωσης των εκποµπών µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (1), εφόσον
ο φορέας εκµετάλλευσης αποδείξει ότι η εν λόγω συµµόρφωση δεν είναι εφικτή από
τεχνική και οικονοµική άποψη και ότι στην εν λόγω εγκατάσταση χρησιµοποιούνται
οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές.
(5) Η Αρµόδια Αρχή υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε τις παρεκκλίσεις
που αναφέρονται στα εδάφια (3) και (4), σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του Άρθρου 72 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ.
(6) Οι εκποµπές(α) πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν να φέρουν τις
δηλώσεις επικινδυνότητας H340, H350, H350i, H360D ή Η360F,ή
(β) αλογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες αντιστοιχούν ή οφείλουν
να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H341 ή H351,
ελέγχονται, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό από τεχνική και οικονοµική άποψη,
προκειµένου να διασφαλίζεται –

Παράρτηµα V,
Μέρος 4.

(αα) ότι αυτές δεν υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται
στο Μέρος 4 του Παραρτήµατος V, και
(ββ) η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.

Παράρτηµα V,
Μέρος 2.

(7) Εγκατάσταση, στην οποία διεξάγονται δύο ή περισσότερες δραστηριότητες, η
καθεµιά από τις οποίες χωριστά υπερβαίνει τα όρια του Μέρους 2 του Παραρτήµατος
V πρέπει (α) όσον αφορά τις ουσίες που προσδιορίζονται στο εδάφιο (6), να πληροί τις
διατάξεις του εν λόγω εδαφίου για κάθε επιµέρους δραστηριότητα, και
(β) όσον αφορά οποιαδήποτε άλλη ουσία (i) να πληροί τις διατάξεις του εδαφίου (1) για κάθε επιµέρους δραστηριότητα, ή
(ii) οι συνολικές εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων από την εν λόγω
εγκατάσταση να µην υπερβαίνουν εκείνες που θα προέκυπταν αν εφαρµοζόταν η
υποπαράγραφος (i).
(8) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση Άδειας, η Αρµόδια Αρχή επισυνάπτει σε
αυτήν κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
Άδειας, ώστε να λαµβάνεται κάθε ενδεικνυόµενη προφύλαξη για την ελαχιστοποίηση
των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων κατά τις φάσεις έναρξης και παύσης της
λειτουργίας.

Παρακολούθηση των
εκποµπών.

76. Όσον αφορά εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που χρησιµοποιούν οργανικούς
διαλύτες, η Αρµόδια Αρχή, κατά τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας δυνάµει των
διατάξεων των άρθρων 11 και 13 ή µε την τροποποίηση της Άδειας δυνάµει του
άρθρου 19, εξασφαλίζει ότι αυτή περιλαµβάνει κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας,
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Παράρτηµα V,
Μέρος 6.

ώστε να διενεργούνται οι µετρήσεις των εκποµπών, σύµφωνα µε το Μέρος 6 του
Παραρτήµατος V.

Συµµόρφωση προς τις
οριακές τιµές
εκποµπής.
Παράρτηµα V,
Μέρος 8.

77. Οι οριακές τιµές εκποµπής των αερίων αποβλήτων τεκµαίρεται ότι τηρούνται, εάν
τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήµατος V.

Υποβολή εκθέσεων
σχετικά µε τη
συµµόρφωση.

78.-(1) Ο φορέας εκµετάλλευσης υποβάλλει στην Αρµόδια Αρχή, όποτε αυτή το
ζητήσει, κάθε απαραίτητη πληροφορία που αποδεικνύει κατά τρόπο ικανοποιητικό τη
συµµόρφωση µε(α) τις οριακές τιµές εκποµπής στα αέρια απόβλητα, τις οριακές τιµές διάχυτων
εκποµπών και τις συνολικές οριακές τιµές εκποµπής, ή

Παράρτηµα V,
Μέρος 5.

(β) τις απαιτήσεις του προγράµµατος µείωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους
5 του Παραρτήµατος V, ή
(γ) τις παρεκκλίσεις που εγκρίθηκαν δυνάµει των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 75.

Παράρτηµα V,
Μέρος 7.

(2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) µπορεί να περιλαµβάνουν σχέδιο
διαχείρισης διαλυτών που καταρτίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 7 του
Παραρτήµατος V.

Ουσιαστική µεταβολή
υφιστάµενων
εγκαταστάσεων.

79.-(1) Η µεταβολή του ηµερήσιου µέσου όρου της µέγιστης κατά µάζα εισροής
οργανικών διαλυτών σε υφιστάµενη εγκατάσταση, σε περίπτωση που αυτή(α) λειτουργεί µε την απόδοση για την οποία έχει σχεδιαστεί και
(β) υπό συνθήκες που δεν περιλαµβάνουν τις φάσεις έναρξης και παύσης της
λειτουργίας και τις περιόδους συντήρησης του εξοπλισµού,
θεωρείται ουσιαστική, εάν έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση των εκποµπών πτητικών
οργανικών ενώσεων κατά ποσοστό που υπερβαίνει (αα) το είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%), για εγκατάσταση µε δραστηριότητες που
εµπίπτουν-

Παράρτηµα V,
Μέρος 2.
Παράρτηµα V,
Μέρος 2.

(i) στα κατώτατα όρια των σηµείων 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 ή 17 του Πίνακα του
Μέρους 2 του Παραρτήµατος V, ή
(ii) σε ένα από τα λοιπά σηµεία του Μέρους 2 του Παραρτήµατος V και µε
κατανάλωση διαλυτών µικρότερη των δέκα (10) τόνων ετησίως·
(ββ) το δέκα τοις εκατόν (10%) για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις.
(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υφιστάµενη εγκατάσταση υφίσταται ουσιαστική
µεταβολή ή εµπίπτει για πρώτη φορά στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου
ύστερα από ουσιαστική µεταβολή της, το τµήµα της εγκατάστασης το οποίο
υφίσταται την ουσιαστική µεταβολή αντιµετωπίζεται (α) ως νέα εγκατάσταση ή
(β) ως υφιστάµενη εγκατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνολικές εκποµπές
όλης της εγκατάστασης δεν υπερβαίνουν τις εκποµπές που θα προέκυπταν αν το
τµήµα της εγκατάστασης που υφίσταται την ουσιαστική µεταβολή αντιµετωπιζόταν
ως νέα εγκατάσταση.
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(3) Μετά από κάθε ουσιαστική µεταβολή, η Αρµόδια Αρχή εξακριβώνει εκ νέου τη
συµµόρφωση µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου.
Πρόσβαση του κοινού
σε πληροφορίες.

80. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (5) του άρθρου 36 εφαρµόζονται, όσον αφορά(α) κατάλογο των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις
του παρόντος Μέρους και υπόκεινται σε αδειοδότηση και καταχώρηση σε µητρώο,
(β) αντίγραφο της Άδειας που χορηγείται ή ανανεώνεται δυνάµει των διατάξεων των
άρθρων 11 και 13 ή τροποποιείται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 19, για
εγκατάσταση ή δραστηριότητα που εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Μέρους και
(γ) τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης των εκποµπών που προβλέπεται στο
άρθρο 76, τα οποία διαθέτει η Αρµόδια Αρχή.
ΜΕΡΟΣ VIΙ
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Πεδίο εφαρµογής του
Μέρους VII του
παρόντος Νόµου.

81. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται στις εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του
τιτανίου.

Απαγόρευση διάθεσης
αποβλήτων.

82. Απαγορεύεται η διάθεση των ακόλουθων αποβλήτων σε οποιοδήποτε υδατικό
σύστηµα, θάλασσα ή ωκεανό:
(α) στερεών αποβλήτων,
(β) µητρικών υγρών που προέρχονται από τη φάση διήθησης µετά από την υδρόλυση
του διαλύµατος θειικού τιτανυλίου από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν τη
διεργασία θειικών ενώσεων, περιλαµβανοµένων(i) των όξινων αποβλήτων που συνδέονται µε τα εν λόγω υγρά, τα οποία περιέχουν
συνολικά ελεύθερο θειικό οξύ άνω του 0,5% και διάφορα βαρέα µέταλλα, και
(ii) των µητρικών υγρών τα οποία έχουν αραιωθεί µέχρι να περιέχουν κατά ανώτατο
όριο 0,5% ελεύθερο θειικό οξύ,
(γ) αποβλήτων από εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν τη διεργασία χλωριδίου, τα
οποία περιέχουν πάνω από 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ και διάφορα βαρέα
µέταλλα, περιλαµβανοµένων των αποβλήτων τα οποία έχουν αραιωθεί µέχρι να
περιέχουν, κατά ανώτατο όριο 0,5% ελεύθερο υδροχλωρικό οξύ, και
(δ) αλάτων διήθησης, ιλύων και υγρών αποβλήτων, τα οποία(i) προέρχονται από τη συµπύκνωση ή εξουδετέρωση των αποβλήτων που
αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), και
(ii) περιέχουν διάφορα βαρέα µέταλλα, εξαιρουµένων των αποβλήτων που έχουν
υποστεί εξουδετέρωση και διήθηση ή καθίζηση και περιέχουν µόνο ίχνη βαρέων
µετάλλων, τα οποία, πριν να υποστούν αραίωση, είχαν τιµή pH ανώτερη του 5,5.

Χορήγηση ή
ανανέωση Άδειας για
εγκαταστάσεις του
Μέρους VII.

83.-(1) Κάθε εγκατάσταση που εµπίπτει στο παρόν Μέρος και υποβάλλει αίτηση για
τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, υποβάλλει,
πέραν των στοιχείων που απαιτούνται δυνάµει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 9,
και τη Μελέτη Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που καταρτίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του περί της Εκτίµησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
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(2) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση Άδειας, η Αρµόδια Αρχή επισυνάπτει σε
αυτήν κάθε απαραίτητο όρο λειτουργίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
Άδειας, ώστε, επιπροσθέτως των διατάξεων του άρθρου 13, να διασφαλίζεται ότιΠαράρτηµα ΙΧ,
Μέρος 1.
Παράρτηµα ΙΧ,
Μέρος 2.

(α) οι εκποµπές στα νερά δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής που
καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήµατος ΙΧ,
(β) οι εκποµπές στην ατµόσφαιρα δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής που
καθορίζονται στο Μέρος 2 του Παραρτήµατος ΙΧ,
(γ) παρεµποδίζονται οι εκποµπές όξινων σταγονιδίων στην ατµόσφαιρα.
(3) Με τους όρους λειτουργίας που η Αρµόδια Αρχή επισυνάπτει στην Άδεια,
εξασφαλίζει ότι -

Παράρτηµα ΙΧ,
Μέρος 3.

(α) διενεργείται συστηµατικός έλεγχος και παρακολούθηση των εκποµπών στην
ατµόσφαιρα, τουλάχιστον σύµφωνα µε τις διατάξεις του Μέρους 3 του
Παραρτήµατος ΙΧ, ώστε να εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τους όρους λειτουργίας
της Άδειας και τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου
83·
(β) διενεργείται παρακολούθηση του εδάφους, των επιφανειακών χερσαίων νερών και
των υπόγειων υδάτων, ώστε να εξακριβώνεται η συµµόρφωση µε τους όρους
λειτουργίας της Άδειας και τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του
άρθρου 83·
(γ) υποβάλλονται σε αυτήν, τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως, τα αποτελέσµατα που
προκύπτουν από τον έλεγχο και την παρακολούθηση των εκποµπών, που προβλέπεται
στις παραγράφους (α) και (β), καθώς και άλλων απαιτούµενων στοιχείων που
κρίνονται απαραίτητα για τον αποτελεσµατικό έλεγχο της συµµόρφωσης της
εγκατάστασης µε τους όρους λειτουργίας της Άδειας της.
(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (3), οι όροι
λειτουργίας µπορούν να περιέχουν πληροφορίες αναφορικά µε τα εξής:
(α) τις ακριβείς θέσεις και τις αποδεκτές µεθόδους δειγµατοληψίας,

Παράρτηµα ΙΧ,
Μέρος 1,
Μέρος 2.

Παράρτηµα ΙΧ,
Μέρος 1,
Μέρος 2.

(β) τις αποδεκτές µεθόδους µέτρησης και ανάλυσης για κάθε παράµετρο που
αναφέρεται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήµατος ΙΧ, βάσει προτύπων CEN ή εάν δεν
υπάρχουν πρότυπα CEN βάσει προτύπων ISO, εθνικών ή άλλων διεθνών προτύπων,
τα οποία εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας,
(γ) τη συχνότητα µε την οποία διενεργούνται δειγµατοληψίες, µετρήσεις και
αναλύσεις, για κάθε παράµετρο που αναφέρεται στα Μέρη 1 και 2 του Παραρτήµατος
ΙΧ.

ΜΕΡΟΣ VIΙΙ
ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρχιεπιθεωρητής και
επιθεωρητές.

84.-(1) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (3), για σκοπούς εποπτείας,
επιθεώρησης, ελέγχου και αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου
35 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού
εκδιδόµενων κανονισµών και/ ή διαταγµάτων και τηρουµένων των διατάξεων του
εδαφίου (2), η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου της ως
εντεταλµένους επιθεωρητές.
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(2)(α) Η Αρµόδια Αρχή, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, ορίζει ένα εκ των εντεταλµένων επιθεωρητών ως
Αρχιεπιθεωρητή.
(β) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθµίζει τις περιπτώσεις και τον τρόπο κατά τον οποίο οι
επιθεωρητές ασκούν τις εξουσίες τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους.
(γ) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να ορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος
αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας
αυτού.
(3) Η Αρµόδια Αρχή δύναται, µε γνωστοποίηση που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς, δεόντως προσοντούχα
πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δηµόσια υπηρεσία, για να εκτελούν οποιαδήποτε
από τις εξουσίες και τα καθήκοντα επιθεωρητή που ορίζονται στην εξουσιοδότηση.
(4) Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάµει του εδαφίου (3) τελεί υπό την επίβλεψη
και υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή.
(5) Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάµει του εδαφίου (3) λαµβάνει ως αµοιβή
χρηµατικό ποσό που καθορίζεται µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του
παρόντος Νόµου.
(6) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές και τα πρόσωπα που
εξουσιοδοτούνται µε βάση το εδάφιο (3) οφείλουν:
(α) να επιδεικνύουν κατάλληλες ταυτότητες που εκδίδει η Αρµόδια Αρχή, στις οποίες
αναγράφεται η ιδιότητά τους, και
Παράρτηµα Ι.
Καθήκοντα και
εξουσίες
επιθεωρητών.

(β) να ενεργούν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε την κατανοµή
αρµοδιοτήτων που προβλέπεται στο άρθρο 5 και στο Παράρτηµα Ι.
85.-(1) Οι επιθεωρητές πραγµατοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των
εγκαταστάσεων και των διεργασιών που διεξάγονται από το φορέα εκµετάλλευσης,
για να διαπιστώνεται κατά πόσο όλες οι εργασίες παραγωγής προϊόντων και
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, περιλαµβανοµένων και των εργασιών
αποκατάστασης των χώρων µετά τον τερµατισµό της λειτουργίας των
εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύµφωνα µε τους όρους λειτουργίας της Άδειας και τις
διατάξεις του παρόντος Νόµου.
(2) Ο επιθεωρητής δύναται, για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, να
ασκεί οποιαδήποτε ή από όλες τις πιο κάτω εξουσίες(α) να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε οποιαδήποτε
εγκατάσταση στην οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή θα διεξάγεται
δραστηριότητα ή πρόκειται να διεξαχθεί διεργασία, η οποία δυνατό να οδηγήσει σε
παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόµου και/ ή όρου λειτουργίας της
Άδειας,
(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωµα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόµενος από
αστυνοµικό, αν έχει εύλογη αιτία να υποψιάζεται σοβαρή παρεµπόδισή του στην
άσκηση των εξουσιών του,
(γ) να φέρει οποιοδήποτε εξοπλισµό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την
άσκηση των εξουσιών του,
(δ) να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα, τα οποία τον βοηθούν στην άσκηση των
εξουσιών του,
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(ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο
υπό τις περιστάσεις,
(στ) να διενεργεί δοκιµές, µετρήσεις και δειγµατοληψίες οι οποίες κρίνονται
αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του ή να διευθετεί τη διενέργειά τους
από προσοντούχο πρόσωπο,
(ζ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε µηχανηµάτων,
συσκευών ή εξοπλισµού που βρίσκονται στην εγκατάσταση και να προβαίνει σε
µετρήσεις, κινηµατογραφήσεις ή στη λήψη φωτογραφιών, όπως κρίνει αναγκαίο, για
τη σωστή άσκηση των εξουσιών του,
(η) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων ή
οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σε όποια µορφή και αν βρίσκονται, τα οποία έχει
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόµενες µε το σκοπό της
διερεύνησης,
(θ) να κατάσχει, κατακρατεί και µεταφέρει οποιοδήποτε αντικείµενο ή οποιοδήποτε
δείγµα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω
διερεύνησης ή για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιµο ως τεκµήριο σε οποιαδήποτε
δικαστική διαδικασία,
(ι) να ζητά από το φορέα εκµετάλλευσης ή οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους
του ή τους εργοδοτουµένους του:
(i) να του παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε µέρος της εγκατάστασης,
(ii) να θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιµα µέσα για τη διεξαγωγή
οποιωνδήποτε δοκιµών, µετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων κρίνονται αναγκαίες
για τους σκοπούς της διερεύνησης,
(ια) να δίνει οδηγίες όπως η εγκατάσταση ή οποιοδήποτε µέρος της ή οποιοσδήποτε
εξοπλισµός ή µηχάνηµα ή ουσία µέσα σε αυτό, παραµένει ως έχει για όσο χρονικό
διάστηµα θεωρεί εύλογα αναγκαίο, για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιµής, µέτρησης,
εξέτασης και ελέγχου λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (στ) και/ ή (ζ),
νοουµένου ότι η συµµόρφωση προς τις οδηγίες για σταθερές συνθήκες λειτουργίας
δεν συνεπάγεται τη διακοπή οποιουδήποτε ουσιώδους µέρους της παραγωγικής
διεργασίας ή οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην παραγωγική διεργασία, και/ή
(ιβ) να ζητά(i) από το φορέα εκµετάλλευσης της εγκατάστασης, ή
(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο, βρίσκεται στην εγκατάσταση, ή
(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε
απασχοληθεί στην εγκατάσταση ή είχε σχέση µε την εγκατάσταση καθ’ οιονδήποτε
χρόνο κατά τη διάρκεια των προηγούµενων τριών (3) µηνών,
οποιεσδήποτε πληροφορίες µπορεί να έχει ή προς τις οποίες έχει πρόσβαση και που
είναι σχετικές µε το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης.
(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να ζητά όπως του παρέχονται σηµεία
δειγµατοληψίας και επιθεώρησης τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα για τη
διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιµών, µετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων.
(4) Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων και αναλύσεων των δειγµάτων που
λαµβάνονται από την Αρµόδια Αρχή, στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος Νόµου,
τεκµαίρονται ως ορθά.
Ειδοποίηση
βελτίωσης και
απαγορευτική

86.-(1) Σε περίπτωση που επιθεωρητής διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου
λειτουργίας της Άδειας µπορεί να επιδώσει στον φορέα εκµετάλλευσης ειδοποίηση
βελτίωσης, στην οποία αναφέρεται-
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ειδοποίηση.

(α) ότι ο επιθεωρητής διαπίστωσε παράβαση όρου λειτουργίας της Άδειας,
(β) ο όρος λειτουργίας της Άδειας αναφορικά µε τον οποίο διαπιστώθηκε η
παράβαση, και
(γ) η χρονική περίοδος, εντός της οποίας πρέπει να τερµατιστεί η παράβαση.
(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που επιθεωρητής
διαπιστώσει ότι ο φορέας εκµετάλλευσης δεν συµµορφώνεται µε την ειδοποίηση
βελτίωσης εντός της καθορισµένης χρονικής περιόδου σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), µπορεί να επιδώσει στο φορέα εκµετάλλευσης ή σε
περίπτωση αδυναµίας επίδοσης σε αυτόν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την εποπτεία
της λειτουργίας της εγκατάστασης, απαγορευτική ειδοποίηση.
(3) Η απαγορευτική ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αναφέρει (α) τα συγκεκριµένα µέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης τα οποία
κατά τη γνώµη του επιθεωρητή, παρέλειψε να εφαρµόσει ο φορέας εκµετάλλευσης,
(β) τα µέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν αµέσως για να τερµατιστεί το συντοµότερο
δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης ή σχετικού τµήµατός της και
(γ) ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναρχίσει τη λειτουργία της µέχρις ότου ο
φορέας εκµετάλλευσης συµµορφωθεί πλήρως µε τα µέτρα που καθορίζονται στην
ειδοποίηση βελτίωσης.
(4) Σε περίπτωση που επιθεωρητής διαπιστώσει ότι εγκατάσταση λειτουργεί ή
πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης ή
εκποµπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας ή λόγω παράβασης των όρων λειτουργίας της
Άδειάς της, να δηµιουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του
περιβάλλοντος, µπορεί να επιδώσει στο φορέα εκµετάλλευσης ή, σε περίπτωση
αδυναµίας επίδοσης σε αυτόν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την εποπτεία της
λειτουργίας της εγκατάστασης, απαγορευτική ειδοποίηση.
(5)(α) Η απαγορευτική ειδοποίηση, που αναφέρεται στο εδάφιο (4) αναφέρει(i) τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του επιθεωρητή, δηµιουργείται ή
πρόκειται να δηµιουργηθεί ο προαναφερθέντας κίνδυνος,
(ii) οδηγίες για συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή µείωση
του κινδύνου και
(iii) τη χρονική περίοδο, µετά την παρέλευση της οποίας η εγκατάσταση οφείλει να
αναστείλει τη λειτουργία της, αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δηµιουργούν ή
πρόκειται να δηµιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και δεν ληφθούν τα
µέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες, σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (ii).
(β) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει τη γνώµη ότι ο κίνδυνος είναι άµεσος, η
απαγορευτική ειδοποίηση αναφέρει τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν αµέσως από το
φορέα εκµετάλλευσης για να τερµατιστεί το συντοµότερο δυνατό η λειτουργία της
εγκατάστασης και επιβάλλει όπως η εγκατάσταση δεν επαναρχίσει τη λειτουργία της
µέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δηµιουργούν ή πρόκειται να δηµιουργήσουν τον
προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα µέτρα που αναφέρονται στην απαγορευτική
ειδοποίηση.
(7) Κανένας δηµόσιος λειτουργός δεν φέρει ευθύνη αποκλειστικά και µόνο λόγω
οποιωνδήποτε δυσµενών επιπτώσεων που προκύπτουν από συµµόρφωση προσώπου
προς ειδοποίηση βελτίωσης και/ ή απαγορευτική ειδοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί ότι
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δεν ενεργούσε καλόπιστα.
Αδικήµατα και ποινές.

87.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά
παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόµου και/ ή οποιωνδήποτε κανονισµών και/
ή διαταγµάτων που εκδίδονται δυνάµει αυτού και ειδικότερα των άρθρων 8, 12, 13, 16,
17, 21, 26, 32, 34, 47, 48, 40, 51, 52, 54, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 82 και
86, είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.
(2) Πρόσωπο, το οποίο (α) παρεµποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του
ανατίθενται µε βάση τον παρόντα Νόµο,
(β) παρεµποδίζει οποιοδήποτε αστυνοµικό ή πρόσωπο που, σύµφωνα µε το εδάφιο (2)
του άρθρου 85 συνοδεύει επιθεωρητή, να εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή
να παράσχει βοήθεια στον επιθεωρητή,
(γ) αρνείται να παράσχει στον επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, σύµφωνα
µε το εδάφιο (2) του άρθρου 85, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε µέρος των
υποστατικών της εγκατάστασης, και/ή
(δ) αρνείται ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε αξίωση επιθεωρητή που υποβάλλεται µε
βάση τις παραγράφους (η), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 85,
είναι ένοχο αδικήµατος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ή σε χρηµατική ποινή που δεν
υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Προσωρινά
διατάγµατα.

88.-(1) Για οποιοδήποτε από τα αδικήµατα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του
άρθρου 18, στο άρθρο 20 και στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 87, για τα οποία έχει
προσαφθεί κατηγορία εναντίον προσώπου, µπορεί να ζητηθεί η έκδοση προσωρινού
διατάγµατος, απαγορεύοντας τη συνέχιση ή την επανάληψη της ισχυριζόµενης
παράνοµης πράξης ή παράλειψης, η οποία προκαλεί τη ρύπανση µέχρι την τελική
εκδίκαση της υπόθεσης, αναφορικά µε την οποία έχει προσαφθεί η κατηγορία.
(2) Το εν λόγω διάταγµα εκδίδεται από τον Πρόεδρο Επαρχιακού ∆ικαστηρίου,
κατόπιν αίτησης είτε του Γενικού Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας είτε από µέρους και εξ
ονόµατος της ενδιαφερόµενης αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης.

14 του 1960
50 του 62
11 του 1963
8 του 1969
40 του 1970
58 του 1972
1 του 1980
35 του 1982
29 του 1983
91 του 1983
16 του 1984
51 του 1984
83 του 1984
93 του 1984
18 του 1985
71 του 1985
89 του 1985
96 του 1986
317 του 1987
49 του 1988

(3) Οι προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινού διατάγµατος διέπονται, τηρουµένων των
αναλογιών, από το άρθρο 32 του περί ∆ικαστηρίων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το άρθρο 9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους σχετικούς περί
Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικούς Κανονισµούς, όπως αυτοί εκάστοτε
τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.
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64 του 1990
136 του 1991
149 του 1991
237 του 1991
42(Ι) του 1992
43(Ι) του 1992
102(Ι) του 1992
26(Ι) του 1993
82(Ι) του 1995
102(Ι) του 1996
4(Ι) του 1997
53(Ι) του 1997
90(Ι) του 1997
27(Ι) του 1998
53(Ι) του 1998
110(Ι) του 1998
34(Ι) του 1999
146(Ι) του 1999
41(Ι) του 2000
32(Ι) του 2001
40(Ι) του 2002
80(Ι) του 2002
140(Ι) του 2002
206(Ι) του 2002
17(Ι) του 2004
165(Ι) του 2004
268(Ι) του 2004
21(Ι) του 2006
99(Ι) του 2007
170(Ι) του 2007
76(Ι) του 2008
81(Ι) του 2008
118(Ι) του 2008
119(Ι) του 2008
36(Ι) του 2009
129(Ι) του 2009
138(Ι) του 2009
19(Ι) του 2010
166(Ι) του 2011
30(Ι) του 2013.
Κεφ. 6.
11 του 1965
161 του 1989
228 του 1989
51(Ι) του 1999
134(Ι) του 1999
58(Ι) του 2003
66(Ι) του 2004
138(Ι) του 2006.

(4) Το προσωρινό διάταγµα που αναφέρεται στο εδάφιο (3) µπορεί να εκδοθεί και µετά
από µονοµερή (ex parte) αίτηση, κατ’ εφαρµογή και τηρουµένων των αναλογιών, του
άρθρου 9 του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου και του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και των περί Πολιτικής
∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται στην περίπτωση αυτή, για σκοπούς καταχώρησης ένστασης ή για να
καταδειχθεί εκ µέρους του αντιδίκου λόγος ώστε να παύσει το εκδοθέν διάταγµα να
παραµένει σε ισχύ, η σχετική προθεσµία που δύναται να τεθεί από το ∆ικαστήριο δεν
υπερβαίνει τις δεκατέσσερις (14) µέρες.
(5) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συµµορφωθεί µε διάταγµα που
εκδόθηκε δυνάµει του εδαφίου (1), είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση
καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή
σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και
στις δύο αυτές ποινές.
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Ποινική ευθύνη
νοµικών προσώπων
και αξιωµατούχων
τους.

89.-(1) Σε περίπτωση που διαπράττεται οποιοδήποτε αδίκηµα από αυτά που
αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18, στο άρθρο 20 και στα εδάφια (1) και (2)
του άρθρου 87 ή κατά παράβαση κανονισµών και/ ή διαταγµάτων που εκδίδονται
δυνάµει του παρόντος Νόµου, από νοµικό πρόσωπο επ’ ωφελεία του και αποδεικνύεται
ότι το αδίκηµα αυτό έχει διαπραχθεί µε τη συναίνεση ή τη συµπαιγνία ή αποδίδεται σε
έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου ή άλλη παράλειψη προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα
θέση εντός του νοµικού προσώπου και ενεργεί ατοµικά ή ως µέλος οργάνου του
νοµικού προσώπου, µε βάση(α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νοµικού προσώπου,
(β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόµατος του νοµικού προσώπου, ή
(γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου,
τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νοµικό πρόσωπο, είναι ένοχοι αδικήµατος
και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση µε το εν λόγω αδίκηµα.
(2) Όταν µέλος νοµικού προσώπου, που δεν είναι διευθύνων σύµβουλος ή διευθυντής
νοµικού προσώπου, ασκεί αρµοδιότητες διευθύνοντος συµβούλου ή διευθυντή, τότε
εφαρµόζονται, σε σχέση µε τις πράξεις ή παραλείψεις του, οι διατάξεις του εδαφίου
(1), ως εάν το πρόσωπο αυτό να ήταν διευθύνων σύµβουλος ή διευθυντής του νοµικού
προσώπου.

Εξώδικη ρύθµιση
αδικηµάτων.

90.-(1)(α) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής ή επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκηµα
εκ των αναφεροµένων στο εδάφιο (4) του άρθρου 18, στο άρθρο 20 και στα εδάφια (1)
και (2) του άρθρου 87, έχει εξουσία να προβεί σε εξώδικη ρύθµιση του αδικήµατος.
(β) Το ποσό της εξώδικης ρύθµισης που καθορίζεται είναι ανάλογο µε τη σοβαρότητα
του αδικήµατος, αλλά δεν υπερβαίνει τα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).
(2) Για τους σκοπούς της εξώδικης ρύθµισης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ο
επιθεωρητής επιδίδει στο πρόσωπο που πιστεύει ότι διέπραξε το αδίκηµα σχετική
ειδοποίηση, στην οποία καθορίζεται το αδίκηµα, ο χρόνος της διάπραξής του και το
χρηµατικό ποσό που το πρόσωπο καλείται να καταβάλει.
(3) Σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη, την οποία ο επιθεωρητής θεωρεί,
σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκηµα δεν τερµατιστεί εντός σαράντα οκτώ
(48) ωρών από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο
(2), τότε ο επιθεωρητής καθορίζει ποσό εξωδίκου προστίµου διπλάσιο του αρχικού
ποσού και σε περίπτωση που η πράξη ή η παράλειψη επαναληφθεί, ο Αρχιεπιθεωρητής
προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον
δικαστηρίου.
(4) Τηρουµένων των διατάξεων του εδάφιου (3), αν η πράξη ή η παράλειψη, την οποία
ο επιθεωρητής θεωρεί, σύµφωνα µε το εδάφιο (1), ότι συνιστά αδίκηµα δεν τερµατιστεί
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ηµεροµηνία
επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2), τότε για κάθε µέρα που η
πράξη ή η παράληψη συνεχίζεται ή επαναλαµβάνεται θεωρείται ότι διαπράττεται νέο
αδίκηµα, για το οποίο ο Αρχιεπιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για
ποινική δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.
(5) Κάθε ποσό που καταβάλλεται µε βάση τα εδάφια (1) ή (2) θεωρείται χρηµατική
ποινή που επιβλήθηκε λόγω καταδίκης για το σχετικό αδίκηµα.
(6) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), αν το χρηµατικό ποσό που
αναφέρεται στα εδάφια (1) ή (3) καταβληθεί πριν από τη χρονική περίοδο
δεκατεσσάρων (14) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ειδοποίησης, εκδίδεται
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απόδειξη και ουδεµία ποινική δίωξη ασκείται αναφορικά µε τη διάπραξη του σχετικού
αδικήµατος.
(7) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3), µετά την εξώδικη ρύθµιση του
αδικήµατος, την καταβολή του ποσού και την έκδοση της απόδειξης όπως αναφέρεται
στο εδάφιο (6), δεν χωρεί οποιαδήποτε περαιτέρω ποινική διαδικασία σχετικά µε το
αδίκηµα και η προσαγωγή στο δικαστήριο της απόδειξης που αναφέρεται στο εδάφιο
(6) αποτελεί πλήρη απόδειξη των γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν και
συνεπάγεται την απαλλαγή του κατηγορούµενου.
(8) Η εξώδικη ρύθµιση αδικήµατος και η καταβολή του σχετικού ποσού σύµφωνα µε
τις πιο πάνω διατάξεις δεν θεωρείται ως καταδίκη. σε περίπτωση όµως καταδικαστικής
απόφασης για διάπραξη άλλου παρόµοιας φύσης αδικήµατος, το δικαστήριο µπορεί να
λάβει υπόψη τα πιο πάνω γεγονότα για σκοπούς επιµέτρησης της ποινής.
Αποκατάσταση
περιβαλλοντικής
ζηµιάς.

91.-(1) Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσµα διάπραξης οποιουδήποτε αδικήµατος εκ των
αναφεροµένων στο εδάφιο (4) του άρθρου 18, στο άρθρο 20 και στα εδάφια (1) και (2)
του άρθρου 87, έχει προκληθεί ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, η Αρµόδια Αρχή
µπορεί να αξιώσει γραπτώς από πρόσωπο να προβεί σε εξάλειψη ή περιορισµό της
ρύπανσης, λαµβάνοντας µέσα σε εύλογο χρόνο και σύµφωνα µε τις οδηγίες της
Αρµόδιας Αρχής τα κατάλληλα µέτρα που αυτή καθορίζει.
(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί ή
παραλείψει να συµµορφωθεί µε την ανωτέρω γραπτή αξίωση, τότε τα µέτρα προς
εξάλειψη ή περιορισµό της ρύπανσης µπορούν να ληφθούν από την ίδια την Αρµόδια
Αρχή και οι σχετικές δαπάνες εισπράττονται από το εν λόγω πρόσωπο ως αστικό χρέος
οφειλόµενο στη ∆ηµοκρατία.

Έκδοση Κανονισµών.

92.-(1) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς που απαιτούνται για τη ρύθµιση
οποιουδήποτε θέµατος, το οποίο χρήζει καθορισµού και για την καλύτερη εφαρµογή
του παρόντος Νόµου, οι οποίοι δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
(2) Ειδικότερα, το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώσει Κανονισµούς για την
καλύτερη εφαρµογή του άρθρου 31 και του εδαφίου (5) του άρθρου 84, δυνάµει των
οποίων-

Παράρτηµα ΙΙΙ.

(α) ρυθµίζονται οποιαδήποτε θέµατα σχετικά µε τον προσδιορισµό, την υιοθέτηση ή
την εφαρµογή βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών, αφού ληφθούν υπόψη, είτε γενικά είτε
για συγκεκριµένες περιπτώσεις, το κόστος και το όφελος που µπορεί να προκύψει από
οποιοδήποτε µέτρο, καθώς και οι αρχές της πρόνοιας και προληπτικής δράσης και
αφού συνυπολογιστούν οι παράγοντες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο
Παράρτηµα ΙΙΙ και
(β) επιβάλλεται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων για πρόληψη, µείωση ή εξάλειψη της
ρύπανσης από τη λειτουργία της εγκατάστασης και για την τήρηση ποιοτικών
προτύπων περιβάλλοντος.

Έκδοση διαταγµάτων.

93.-(1) Η Αρµόδια Αρχή δύναται να εκδίδει διατάγµατα, µε τα οποία ρυθµίζονται
τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέµατα.
(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα πιο πάνω
διατάγµατα µπορούν να προβλέπουν για όλα ή µερικά από τα ακόλουθα θέµατα:
(α) τη διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (β)
του εδαφίου (2) του άρθρου 8,
(β) τον καθορισµό του ειδικού εντύπου αίτησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
(2) του άρθρου 9,
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(γ) τον καθορισµό γενικών όρων λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12
και του άρθρου 29,
(δ) τις κατευθυντήριες γραµµές ως προς το τι θεωρούνται σηµαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στην ατµόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του εδαφίου (3) του άρθρου 18,

Παράρτηµα IV.

(ε) τον καθορισµό προδιαγραφών αναφορικά µε ρυπαντικές ουσίες που µπορεί να
εκπέµπονται από εγκαταστάσεις που ασκούν συγκεκριµένο τύπο δραστηριότητας του
Παραρτήµατος ΙV, καθώς και µε ισοδύναµες παραµέτρους ή τεχνικά µέτρα που
εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 27,
(στ) τον καθορισµό απαιτήσεων αναφορικά µε τις µεθόδους και τις διαδικασίες που
πρέπει να εφαρµόζονται κατά τη διενέργεια δειγµατοληψιών, αναλύσεων και
µετρήσεων που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση των εκποµπής ρυπαντικών
ουσιών στον αέρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, είτε αυτές διενεργούνται από τον ίδιο το
φορέα εκµετάλλευσης ή το νόµιµο αντιπρόσωπό του, είτε από ανεξάρτητα χηµικά
ή/και µικροβιολογικά εργαστήρια.
(ζ) τον καθορισµό του περιεχοµένου της βασικής έκθεσης που απαιτείται σύµφωνα µε
το εδάφιο (2) του άρθρου 34, µε βάση σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που
δηµοσιεύονται από την Επιτροπή,
(η) τον καθορισµό των κριτηρίων µε βάση τα οποία καταρτίζονται τα σχέδια
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 35, καθώς και τα κριτήρια για
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, µε βάση τις σχετικές κατευθυντήριες
γραµµές που δηµοσιεύονται από την Επιτροπή,
(θ) τον καταρτισµό καταλόγων κατηγοριών αποβλήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (3) του άρθρου 61,
(ι) τη θέσπιση κανόνων που διέπουν τις εγκρίσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του
εδαφίου (1) του άρθρου 67,
(ια) τον καθορισµό του ύψους των τελών που επιβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 94, και
(ιβ) τις τροποποιήσεις των Παραρτηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96.

Τέλη.

94.-(1)(α) Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, ο αιτητής
καταβάλλει τέλος, το οποίο η Αρµόδια Αρχή κρίνει επαρκές για την κάλυψη των
εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της Άδειας.
(β) Το ύψος του τέλους καθορίζεται µε διάταγµα της Αρµόδιας Αρχής, που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
(2) Η Αρµόδια Αρχή, µε διάταγµά της που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας δύναται να επιβάλει τέλος για την ανάκτηση του κόστους για τη
διεξαγωγή µετρήσεων της συγκέντρωσης εκποµπών και για τη διεξαγωγή
δειγµατοληψιών και αναλύσεων υγρών και/ ή στερεών αποβλήτων.

Τήρηση Αρχείου.

95.-(1) Η Αρµόδια Αρχή τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται οι ακόλουθες
πληροφορίες:
(α) αιτήσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση Αδειών και οι αποφάσεις που λαµβάνονται,
(β) τροποποιήσεις Αδειών ή των όρων λειτουργίας τους,
(γ) ανακλήσεις Αδειών,
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(δ) οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 36,

Παράρτηµα VIII.

(ε) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 37, και οι έγγραφες
θέσεις των µερών που υποβάλλονται δυνάµει του σηµείου 4.2 του Παραρτήµατος VIII,
(στ) οποιεσδήποτε εκθέσεις παρακολούθησης και αποτελέσµατα από µετρήσεις και
αναλύσεις που λαµβάνουν χώρα κατ’ εφαρµογή των όρων λειτουργίας της Άδειας,
(ζ) όλα τα αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων του
παρόντος Νόµου και/ ή Κανονισµών και/ ή διαταγµάτων που εκδόθηκαν δυνάµει αυτού
και οι ποινές που επιβλήθηκαν.
(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και µπορεί να τύχει επιθεώρησης στα
γραφεία της Αρµόδιας Αρχής κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της
Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές µε το Περιβάλλον Νόµου,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Παράρτηµα VΙΙΙ.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των ανωτέρω εδαφίων, των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40
και του Παραρτήµατος VΙΙΙ, η Αρµόδια Αρχή τηρεί σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
κατάλογο µε πληροφορίες και στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγεί
Άδεια, περιλαµβανοµένων των ακολούθων:
(α) η ονοµασία της εγκατάστασης,
(β) η φύση και ο τύπος δραστηριότητας που ασκεί η εγκατάσταση,
(γ) η τοποθεσία της εγκατάστασης,
(δ) η ηµεροµηνία έκδοσης της Άδειας, και
(ε) η ηµεροµηνία λήξης της Άδειας.

Τροποποιήσεις
Παραρτηµάτων.

96. Οι τροποποιήσεις που κρίνονται αναγκαίες για την προσαρµογή των
Παραρτηµάτων στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο και τη συµµόρφωση µε διεθνείς
υποχρεώσεις της ∆ηµοκρατίας, θεσπίζονται µε διάταγµα της Αρµόδιας Αρχής, που
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

Έκθεση προς την
Επιτροπή.

97.-(1) Η Αρµόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε ηλεκτρονική µορφή,
πληροφορίες σχετικά µε (α) τα µέτρα που λαµβάνονται για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου,
(β) τα αντιπροσωπευτικά στοιχεία σχετικά µε τις εκποµπές και άλλες µορφές
ρύπανσης,
(γ) τις οριακές τιµές εκποµπής και την εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση
παρεκκλίσεων, σύµφωνα µε το εδάφιο (5) του άρθρου 27, και
(δ) την πρόοδο ως προς την ανάπτυξη και την εφαρµογή αναδυόµενων τεχνικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44.
(2)(α) Από 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρµόδια Αρχή πραγµατοποιεί ετήσιες απογραφές(i) των εκποµπών διοξειδίων του αζώτου,
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(ii) των εκποµπών οξειδίων του θείου,
(iii) των εκποµπών σκόνης, και
(iv) της θερµικής ισχύος,
κάθε εγκατάστασης που εµπίπτει στις διατάξεις του Μέρους IV.
(β) Έχοντας υπόψη τους κανόνες συνυπολογισµού που προβλέπονται στο άρθρο 46, η
Αρµόδια Αρχή λαµβάνει, για κάθε εγκατάσταση καύσης, στοιχεία για(i) τη συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ (MW) της εγκατάστασης καύσης·
(ii) το είδος της εγκατάστασης καύσης: λέβητας, αεριοστρόβιλος, αεριοκίνητη µηχανή,
ντιζελοκίνητη µηχανή, άλλο (διευκρίνιση)·
(iii) την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης·
(iv) τις συνολικές ετήσιες εκποµπές (τόνοι ανά έτος) διοξειδίου του αζώτου, οξειδίων
του θείου και σκόνης (ως σύνολο ακυρούµενων σωµατιδίων)·
(v) τον αριθµό των ωρών λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης· και
(vi) τις συνολικές ετήσιες εισροές ενέργειας, σε σχέση µε την καθαρή θερµιδική ισχύ
(TJ ανά έτος), κατανεµηµένες στις ακόλουθες κατηγορίες καυσίµων: άνθρακας,
λιγνίτης, βιοµάζα, τύρφη, άλλα στερεά καύσιµα (διευκρίνιση του τύπου), υγρά
καύσιµα, φυσικό αέριο, άλλα αέρια (διευκρίνιση του τύπου).
(γ) Τα ετήσια στοιχεία ανά εγκατάσταση που περιλαµβάνονται στις απογραφές που
αναφέρονται στην παράγραφο (β), τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής από την
Αρµόδια Αρχή, εφόσον ζητηθούν.
(δ) Ανά τριετία και εντός δώδεκα (12) µηνών από τη λήξη της τριετούς περιόδου
αναφοράς, η Αρµόδια Αρχή θέτει στη διάθεση της Επιτροπής σύνοψη των απογραφών,
στην οποία αναφέρονται χωριστά τα στοιχεία για τις εγκαταστάσεις καύσης εντός των
διυλιστηρίων.
(3) Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρµόδια Αρχή αναφέρει ετησίως στην Επιτροπή ,
στοιχεία για(α) τις εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, το
περιεχόµενο σε θείο του χρησιµοποιούµενου εγχώριου στερεού καυσίµου και το
ποσοστό αποθείωσης που έχει επιτευχθεί, υπολογιζόµενα ως µηνιαίοι µέσοι όροι. για
το πρώτο έτος που εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, αναφέρεται επίσης η
τεχνική αιτιολόγηση για τη µη σκοπιµότητα της συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές
εκποµπής, σύµφωνα µε τα εδάφια (2), (3) και (4) του άρθρου 47· και
(β) τις εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες δεν λειτουργούν περισσότερες από χίλιες
πεντακόσιες (1500) ώρες λειτουργίας ετησίως ως κυλιόµενος µέσος όρος πενταετίας,
τον αριθµό των ωρών λειτουργίας ανά έτος.
ΜΕΡΟΣ ΙΧ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έναρξη της ισχύος
του παρόντος Νόµου.

Μεταβατικές
διατάξεις.
Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα IV.

98. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 99, οι διατάξεις του παρόντος Νόµου
τίθενται σε ισχύ από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
∆ηµοκρατίας.
99.-(1) Αναφορικά µε εγκαταστάσεις, οι οποίες εµπίπτουν –
(α) στο σηµείο 1.1 του Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες µε συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ µεγαλύτερη των 50 MW,
(β) στα σηµεία 1.2, 1.3, 1.4(α), 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 του Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες σχετικές µε
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την παραγωγή µε χηµική διεργασία,
Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα VI.

(γ) στα σηµεία 5.1 και 5.2 του Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου
της Ρύπανσης Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
(δ) στα σηµεία 5.3(α)(i) και (ii), 5.4, 6.1(α) και (β), 6.2, 6.3 και 6.4(α) και (β) του
Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως
αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
(ε) στα σηµεία 6.4(γ), 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 και 6.9 του Παραρτήµατος IV, οι οποίες
λειτουργούν και διαθέτουν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν την 7η Ιανουαρίου
2013 ή των οποίων ο φορέας εκµετάλλευσης έχει υποβάλει πλήρη αίτηση για τη
χορήγηση Άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές αρχίζουν να λειτουργούν το αργότερο την 7η Ιανουαρίου
2014,
οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, εξαιρουµένων αυτών του Μέρους IV και του
Παραρτήµατος VI, ισχύουν από την 7η Ιανουαρίου 2014.
(2) Αναφορικά µε εγκαταστάσεις, οι οποίες εµπίπτουν -

Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα IV.
Παράρτηµα IV.

Παράρτηµα IV.

(α) στο σηµείο 1.1 του Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες µε συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ ίση των 50 MW,
(β) στα σηµεία 1.4(β), 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 και 4.6 του Παραρτήµατος IV και
διενεργούν δραστηριότητες σχετικές µε την παραγωγή µε βιολογική διεργασία,
(γ) στα σηµεία 5.1 και 5.2 του Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες που
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και
Ελέγχου της Ρύπανσης Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσται,
(δ) στα σηµεία 5.3(α)(iii), (iv) και (v), 5.3(β), 5.5, 5.6, 6.1(γ) και 6.4(β) του
Παραρτήµατος IV και διενεργούν δραστηριότητες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του περί της Ολοκληρωµένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης
Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Παράρτηµα IV.

(ε) στα σηµεία 6.10 και 6.11 του Παραρτήµατος IV, οι οποίες λειτουργούν πριν την 7η
Ιανουαρίου 2013 ,

Μέρος IV,
Μέρος V.
Παράρτηµα ΙΙ,
Παράρτηµα VI

οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, εξαιρουµένων των Μερών IV και V και των
Παραρτηµάτων ΙΙ και VI, ισχύουν από την 7η Ιουλίου 2015.

Μέρος IV,
Παράρτηµα VI.

(3) Αναφορικά µε τις εγκαταστάσεις καύσης που εµπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων
(2) και (3) του άρθρου 47 και προκειµένου αυτές να συµµορφωθούν µε τις διατάξεις
του Μέρους IV και του Παραρτήµατος VI, οι διατάξεις του παρόντος Νόµου ισχύουν
από την 1η Ιανουαρίου 2016.
(4)(α) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (στ) του
εδαφίου (4) του άρθρου 11, όσον αφορά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας
εγκατάστασης που λειτουργούσε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου,
τίθενται σε ισχύ πέντε χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου.
(β) Εντός του χρονικού διαστήµατος των πέντε χρόνων η αρµόδια αρχή δύναται να
χορηγήσει ή ανανέωσης άδειας διάρκειας ισχύος µέχρι δύο (2) χρόνων, µε δυνατότητα
ανανέωσής της, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του
Υπουργού Εσωτερικών.
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(5)(α) Οι διατάξεις του άρθρου 74 ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2015.
(β) Μέχρι τότε, ουσίες και/ ή µείγµατα, που λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πτητικές
οργανικές ενώσεις, έχουν ταξινοµηθεί ως καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή τοξικές για
την αναπαραγωγή, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και, ως εκ
τούτου, φέρουν ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350,
H350i, H360D ή Η360F ή τις φράσεις κινδύνου R45, R46, R49, R60 ή R61
αντικαθίστανται, στο µέτρο του δυνατού, από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες ή µείγµατα,
το ταχύτερο δυνατό.
(6)(α) Οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 75 εφαρµόζονται από την 1η Ιουνίου
2015.
(β) Μέχρι τότε, οι εκποµπές(α) είτε πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες έχουν αποδοθεί ή οφείλουν να
φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η340, H350, H350i, H360D ή Η360F ή τις
φράσεις κινδύνου R45, R46, R49, R60 ή R61,
(β) είτε αλογονούχων πτητικών οργανικών ενώσεων στις οποίες έχουν αποδοθεί ή
οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας Η341 ή Η351 ή τις φράσεις
κινδύνου R40 ή R68,

Παράρτηµα V,
Μέρος 4.
Παράρτηµα V,
Μέρος 4.

ελέγχονται υπό συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος, στο µέτρο που αυτό είναι εφικτό
από τεχνική και οικονοµική άποψη, προκειµένου να διασφαλίζονται η δηµόσια υγεία
και το περιβάλλον και δεν υπερβαίνουν τις σχετικές οριακές τιµές εκποµπής που
καθορίζονται στο Μέρος 4 του Παραρτήµατος V.
(7)(α) Οι διατάξεις του σηµείου 2 του Μέρους 4 του Παραρτήµατος V εφαρµόζονται
από την 1η Ιουνίου 2015.
(β) Μέχρι τότε, στην περίπτωση εκποµπών αλογονοµένων πτητικών οργανικών
ενώσεων, στις οποίες έχουν αποδοθεί ή οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις
επικινδυνότητας Η341 ή Η351 ή τις φράσεις κινδύνου R40 ή R68 και εφόσον η ροή
µάζας του αθροίσµατος των ενώσεων στις οποίες οφείλονται οι πιο πάνω δηλώσεις
επικινδυνότητας ή φράσεις κινδύνου είναι τουλάχιστον 100g/ώρα, τηρείται οριακή τιµή
εκποµπής 20mg/Nm3. η εν λόγω οριακή τιµή εκποµπής αναφέρεται στο άθροισµα των
µαζών των επιµέρους ενώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
[Άρθρα 2(1), 5(1) και 84(6)]
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ

Αρµοδιότητες Υπουργού
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος

Αρµοδιότητες Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων

Συναρµοδιότητα Υπουργού Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
Μέρος Ι: Εισαγωγικές ∆ιατάξεις
άρθρα 1 – 3
Μέρος ΙΙ: Γενικές ∆ιατάξεις
άρθρο 22
άρθρα 4 – 21
Μέρος ΙΙΙ: Ειδικές διατάξεις για τις δραστηριότητες του Παραρτήµατος ΙV
άρθρα 23 – 44
Μέρος ΙV: Ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις καύσης
άρθρα 45 – 52
άρθρο 53
άρθρο 54
και άρθρα 55 – 57
Μέρος V: Ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και τις
εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων
άρθρα 58 – 71
Μέρος VI: Ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες
που χρησιµοποιούν οργανικούς διαλύτες
άρθρα 72 – 80
Μέρος VII: Ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις παραγωγής διοξειδίου του τιτανίου
άρθρο 82
άρθρα 81 και 83
Μέρος VIII: Ποικίλες ∆ιατάξεις
άρθρα 84 – 97
Μέρος ΙΧ: Τελικές ∆ιατάξεις
άρθρα 98 και 99
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
[άρθρα 2(1), 62(2), 48(2), (3) (4)(β), (γ) και (δ), 64(1), (2)(α), 65, 67(3) και 99(2)]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Μέρος 1
Ερµηνεία
Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α) «υφιστάµενη εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων»: µια από τις ακόλουθες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
αποβλήτων:
(i) η οποία λειτουργούσε και είχε λάβει άδεια απόρριψης αποβλήτων ή/ και άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων
πριν από τις 28 ∆εκεµβρίου 2002,
(ii) η οποία είχε λάβει άδεια απόρριψης αποβλήτων ή/ και άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων ή καταχωρισθεί
σε µητρώο ως εγκατάσταση αποβλήτων και η άδεια αυτή είχε χορηγηθεί πριν τις 28 ∆εκεµβρίου 2002, υπό τον
όρο ότι η εγκατάσταση είχε αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο την 28η ∆εκεµβρίου 2003,
(iii) για την οποία, κατά την άποψη της Αρµόδιας Αρχής, είχε υποβληθεί πλήρης αίτηση για τη χορήγηση
άδειας απόρριψης αποβλήτων ή/ και άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων, πριν τις 28 ∆εκεµβρίου 2002, υπό
τον όρο ότι η εγκατάσταση είχε αρχίσει να λειτουργεί το αργότερο στις 28 ∆εκεµβρίου 2004,
(β) «νέα εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων»: κάθε εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων που δεν
καλύπτεται από το στοιχείο (α).
Μέρος 2
Συντελεστές ισοδυναµίας για τις διβενζο-π-διοξίνες και τα διβενζοφουράνια
Για τον προσδιορισµό της συνολικής συγκέντρωσης διοξινών και φουρανίων, οι κατά µάζα συγκεντρώσεις των
ακόλουθων διβενζο-π-διοξινών και διβενζοφουρανίων πολλαπλασιάζονται επί τους ακόλουθους συντελεστές
ισοδυναµίας πριν από την άθροισή τους:
Συντελεστής τοξικής ισοδυναµίας
2, 3, 7, 8 — Τετραχλωροδιβενζοδιοξίνη (TCDD)

1

1, 2, 3, 7, 8 — Πενταχλωροδιβενζοδιοξίνη (PeCDD)

0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 — Εξαχλωροδιβενζοδιοξίνη (HxCDD)

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Επταχλωροδιβενζοδιοξίνη (HpCDD)

0,01

Οκταχλωροδιβενζοδιοξίνη (OCDD)

0,001

2, 3, 7, 8 — Τετραχλωροδιβενζοφουράνιο (TCDF)

0,1
677349388

2, 3, 4, 7, 8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF)

0,5

1, 2, 3, 7, 8 — Πενταχλωροδιβενζοφουράνιο (PeCDF)

0,05

1, 2, 3, 4, 7, 8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF)

0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF)

0,1
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1, 2, 3, 7, 8, 9 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF)

0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8 — Εξαχλωροδιβενζοφουράνιο (HxCDF)

0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8— Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF)

0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — Επταχλωροδιβενζοφουράνιο (HpCDF)

0,01

Οκταχλωροδιβενζοφουράνιο (OCDF)

0,001

Μέρος 3
Οριακές τιµές εκποµπής αερίων ρύπων για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων
1. Όλες οι οριακές τιµές εκποµπής υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 K, πίεση 101,3 kPa, αφού
διορθωθούν για τους περιεχόµενους στα καυσαέρια υδρατµούς και η τυπική περιεκτικότητα σε Ο2
αναχθεί σε 11%, εκτός από την περίπτωση της αποτέφρωσης αποβλήτων ελαίων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οπότε
ανάγονται σε αναλογία οξυγόνου 3%.
1.1. Ηµερήσιες µέσες οριακές τιµές εκποµπής για τις ακόλουθες ρυπαντικές ουσίες (mg/Nm3)
Ολική σκόνη

10

Οργανικές ουσίες υπό µορφή αερίων και ατµών, υπολογιζόµενες ως ολικός οργανικός
άνθρακας (ΤΟC)

10

Υδροχλώριο (HCl)

10

Υδροφθόριο (HF)

1

∆ιοξείδιο του θείου (SΟ2)

50
721656084

Μονοξείδιο του αζώτου (NO) και διοξείδιο του αζώτου (NO2), εκφραζόµενα ως NO2, για
υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας
άνω των 6 τόνων ή νέες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων

200

Μονοξείδιο του αζώτου (NO) και διοξείδιο του αζώτου (NO2), εκφραζόµενα ως NO2, για
υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας 6
τόνων ή µικρότερης

400

1.2. Μέσες οριακές τιµές εκποµπής ηµιώρου για τις ακόλουθες ρυπαντικές ουσίες (mg/Nm3)
(100%) A

(97%) B

Ολική σκόνη

30

10

Οργανικές ουσίες υπό µορφή αερίων και ατµών, υπολογιζόµενες ως
ολικός οργανικός άνθρακας (ΤΟC)

20

10

Υδροχλώριο (HCl)

60

10

Υδροφθόριο (HF)

4

2
828909337

∆ιοξείδιο του θείου (SΟ2)

200

50

Μονοξείδιο του αζώτου (NO) και διοξείδιο του αζώτου (NO2),
εκφρασµένα σε NO2, για υφιστάµενες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης

400

200
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αποβλήτων ονοµαστικής ωριαίας δυναµικότητας άνω των 6 τόνων ή
νέες εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων
1.3. Μέσες οριακές τιµές εκποµπής (mg/Nm3) για τα ακόλουθα βαρέα µέταλλα περιόδου δειγµατοληψίας
ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών
Κάδµιο και οι ενώσεις του, ως κάδµιο (Cd)
Σύνολο: 0,05
Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl)
Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg)

0,05

Αντιµόνιο και οι ενώσεις του, ως αντιµόνιο (Sb)
Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό (As)
Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως µόλυβδος (Pb)
Χρώµιο και οι ενώσεις του, ως χρώµιο (Cr)
Κοβάλτιο και οι ενώσεις του, ως κοβάλτιο (Co)

Σύνολο: 0,5

Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός (Cu)
Μαγγάνιο και οι ενώσεις του, ως µαγγάνιο (Mn)
Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni)
Βανάδιο και οι ενώσεις του, ως βανάδιο (V)
Οι µέσες τιµές καλύπτουν επίσης, υπό µορφή αερίων και ατµών, τις εκποµπές των σχετικών βαρέων
µετάλλων και των ενώσεών τους.
1.4. Μέση οριακή τιµή εκποµπής (ng/Nm3) διοξινών και φουρανίων περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης
διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών. Η οριακή τιµή εκποµπής αναφέρεται στη συνολική
συγκέντρωση διοξινών και φουρανίων, υπολογιζόµενη σύµφωνα µε το µέρος 2.
∆ιοξίνες και φουράνια

0,1

1.5. Οριακές τιµές εκποµπής (mg/Nm3) µονοξειδίου του άνθρακα (CO) στα καυσαέρια:
α) 50 ως ηµερήσια µέση τιµή,
β) 100 ως µέση τιµή ηµιώρου,
γ) 150 ως µέση τιµή, δεκαλέπτου.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να εγκρίνει εξαιρέσεις από τις οριακές
τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παρόν σηµείο για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων στις
οποίες χρησιµοποιείται τεχνολογία ρευστοστερεάς κλίνης, υπό την προϋπόθεση ότι στη σχετική Άδεια
ορίζεται οριακή τιµή εκποµπής για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO) ίση µε 100 mg/Nm3 κατ’ ανώτατο
όριο, ως ωριαία µέση τιµή.
2. Για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 62 και στο άρθρο 63, η συνολική
συγκέντρωση σκόνης στις ατµοσφαιρικές εκποµπές των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων δεν
υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα 150 mg/Nm3, ως µέση τιµή ηµιώρου.
Για τις ατµοσφαιρικές εκποµπές ΤΟC και CO δεν πρέπει να σηµειώνεται υπέρβαση των οριακών τιµών
που καθορίζονται στο σηµείο 1.2 και στο σηµείο 1.5 (β).
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3. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις
εξαιρέσεις, οι οποίες προβλέπονται στο παρόν µέρος.
Μέρος 4
Προσδιορισµός των οριακών τιµών εκποµπής αερίων ρύπων για τη συναποτέφρωση αποβλήτων
1. Αν στον πίνακα του παρόντος µέρους δεν προβλέπεται ειδική συνολική οριακή τιµή συνολικών
εκποµπών «C», εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος (κανόνας ανάµειξης):
724129557

Η οριακή τιµή εκποµπής για τον κάθε ρύπο και το CO στα καυσαέρια που παράγονται από τη
συναποτέφρωση αποβλήτων υπολογίζεται ως εξής:
((Vαπόβλητο × Cαπόβλητο) + (Vδιεργασία × Cδιεργασία)) / (Vαπόβλητο + Vδιεργασία) = C
όπου:
Vαπόβλητο

ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται µόνο από την αποτέφρωση αποβλήτων, ο
οποίος προσδιορίζεται από το απόβλητο µε τη χαµηλότερη θερµογόνο δύναµη που
ορίζεται στην Άδεια και ανάγεται στις συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα Νόµο.
Αν η παραγόµενη θερµότητα από την καύση επικίνδυνων αποβλήτων είναι µικρότερη
του 10% της ολικής θερµότητας που εκλύεται στην εγκατάσταση, το Vαπόβλητο
υπολογίζεται από µια (θεωρητική) ποσότητα αποβλήτων, η οποία, όταν αποτεφρωθεί θα
παράγει 10% της καθορισµένης συνολικής θερµότητας.

Cαπόβλητα

οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 για τις εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων.

Vδιεργασία

ο όγκος των καυσαερίων που παράγονται από τη διεργασία της εγκατάστασης καθώς και
από την καύση των εγκεκριµένων καυσίµων που χρησιµοποιούνται συνήθως στην
εγκατάσταση, εξαιρουµένων των αποβλήτων, προσδιοριζόµενος βάσει της
περιεκτικότητας σε οξυγόνο στην οποία πρέπει να ανάγονται οι εκποµπές, όπως ορίζεται
στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την εθνική νοµοθεσία. Ελλείψει τέτοιας
νοµοθεσίας για τις εγκαταστάσεις αυτού του είδους, πρέπει να χρησιµοποιείται η
πραγµατική περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο, χωρίς να αραιώνονται µε αέρα
που δεν είναι απαραίτητος για τη διεργασία.

Cδιεργασία

οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παρόν µέρος για ορισµένες
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ή, ελλείψει τέτοιων τιµών, οι οριακές τιµές εκποµπής των
εγκαταστάσεων οι οποίες τηρούν τις εθνικές νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που ισχύουν για την καύση στις εν λόγω εγκαταστάσεις των συνήθως
εγκρινόµενων καυσίµων, εξαιρουµένων των αποβλήτων. Ελλείψει τέτοιων διατάξεων,
χρησιµοποιούνται οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στην Άδεια. Ελλείψει
σχετικών τιµών στην Άδεια, χρησιµοποιούνται οι πραγµατικές συγκεντρώσεις κατά
µάζα.

C

οι συνολικές οριακές τιµές εκποµπής και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο που καθορίζονται
στο παρόν µέρος για ορισµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και ορισµένες ρυπαντικές
ουσίες ή, ελλείψει τέτοιων τιµών, οι συνολικές οριακές τιµές εκποµπής οι οποίες
αντικαθιστούν τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα αντίστοιχα
Παραρτήµατα. Η συνολική περιεκτικότητα σε οξυγόνο, που χρησιµοποιείται αντί της
περιεκτικότητας σε οξυγόνο για την αναγωγή, υπολογίζεται βάσει της παραπάνω
περιεκτικότητας τηρουµένων των µερικών όγκων.
Όλες οι οριακές τιµές εκποµπής υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 K, πίεση 101,3
kPa και αφού διορθωθούν για τους περιεχόµενους στα καυσαέρια υδρατµούς.
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Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις
εξαιρέσεις οι οποίες προβλέπονται στο παρόν Μέρος.
2. Ειδικές διατάξεις για τους τσιµεντοκλιβάνους που συναποτεφρώνουν απόβλητα.
2.1. Οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα σηµεία 2.2 και 2.3 ισχύουν ως ηµερήσιες µέσες
τιµές για ολική σκόνη, HCI, HF, NOx, SO2 και ΤΟC (για συνεχείς µετρήσεις), ως µέσες τιµές περιόδου
δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών για τα βαρέα µέταλλα και
ως µέσες τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών
για διοξίνες και φουράνια.
Όλες οι τιµές ανάγονται για περιεκτικότητα σε οξυγόνο 10%.
Οι µέσες τιµές ηµιώρου απαιτούνται µόνο για τον υπολογισµό των ηµερήσιων µέσων τιµών.
2.2. C — συνολικές οριακές τιµές εκποµπών (mg/Nm3 πλην διοξινών και φουρανίων) για τις ακόλουθες
ρυπαντικές ουσίες
Ρυπαντική ουσία

C

Ολική σκόνη

30

HCl

10

HF

1
500 (1)

NOx
Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

∆ιοξίνες και φουράνια (ng/Nm3)

0,1

Σηµείωση:
(1) Μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2016, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να εγκρίνει
εξαιρέσεις από την οριακή τιµή του NOx για τα lepol kilns και τα long rotary kilns, υπό την προϋπόθεση
ότι η Άδεια ορίζει οριακή τιµή συνολικών εκποµπών για το NOx όχι µεγαλύτερη από 800 mg/Nm3
2.3. C - οριακές τιµές συνολικών εκποµπών (mg/Nm3) για SO2 και ΤΟC
Ρύπος

C

SO2

50

ΤΟC

10

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να χορηγεί παρεκκλίσεις για τις οριακές
τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παρόν σηµείο σε περιπτώσεις όπου ο TOC και το SO2 δεν
προέρχονται από τη συναποτέφρωση αποβλήτων.
2.4. C - Συνολικές οριακές τιµές εκποµπών CO
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται να ορίσει οριακές τιµές εκποµπής CO.
3. Ειδικές διατάξεις για εγκαταστάσεις καύσης που συναποτεφρώνουν απόβλητα.
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3.1. Cδιεργασία εκφραζόµενη σε ηµερήσιες µέσες τιµές (mg/Nm3) ισχύουσες –
- από 1η Ιανουαρίου 2016 για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 47, και
- από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο
εδάφιο (4) του άρθρου 47.
Για τον καθορισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος, εφαρµόζονται οι κανόνες
συνυπολογισµού που ορίζονται στο άρθρο 46. Οι µέσες τιµές ηµιώρου απαιτούνται µόνο για τον
υπολογισµό των ηµερήσιων µέσων τιµών.
Cδιεργασία για στερεά καύσιµα, εξαιρουµένης της βιοµάζας (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντικές ουσίες

< 50 MWth

50-100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

850

200

200

NOx

—

400

200

200

Σκόνη

50

50

30

30

Cδιεργασία για βιοµάζα (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντικές ουσίες

< 50 MWth

50 έως 100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

350

300

200

Σκόνη

50

50

30

30

Cδιεργασία για υγρά καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 3%):
Ρυπαντικές ουσίες

< 50 MWth

50 έως 100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

850

400 έως 200
(γραµµική ελάττωση
µεταξύ 100 και 300
MWth)

200

NOx

—

400

200

200

Σκόνη

50

50

30

30

3.2. Η Cδιεργασία εκφράζεται σε ηµερήσιες µέσες τιµές (mg/Nm3) ισχύουσες –
- από 1η Ιανουαρίου 2016 για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του
άρθρου 47, και
- από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόµου για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο
εδάφιο (4) του άρθρου 47.
Για τον καθορισµό της συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος εγκαταστάσεων καύσης, εφαρµόζονται
οι κανόνες συνυπολογισµού που ορίζονται στο άρθρο 46. Οι µέσες τιµές ηµιώρου απαιτούνται µόνο για
τον υπολογισµό των ηµερήσιων µέσων τιµών.
3.2.1. Cδιεργασία για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47,
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εξαιρουµένων των αεριοστρόβιλων και των αεριοκίνητων µηχανών.
Cδιεργασία για στερεά καύσιµα, εξαιρουµένης της βιοµάζας (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50 - 100 MWth

100 έως 300 MWth

SO2

—

400 για τύρφη: 300

200

200

NOx

—

300 για κονιοποιηµένο
λιγνίτη: 400

200

200

Σκόνη

50

30

25 για τύρφη: 20

20

> 300 MWth

Cδιεργασία για βιοµάζα (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50 έως 100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

200

200

200

NOx

—

300

250

200

Σκόνη

50

30

20

20

Cδιεργασία για υγρά καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 3%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50 έως 100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

350

250

200

NOx

—

400

200

150

Σκόνη

50

30

25

20

3.2.2. Cδιεργασία για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 47(4), εξαιρουµένων των
αεριοστρόβιλων και των αεριοκίνητων µηχανών.
Cδιεργασία για στερεά καύσιµα, εξαιρουµένης της βιοµάζας (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50-100 MWth

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

SO2

—

400 για τύρφη:
300

200
για τύρφη: 300,
εξαιρουµένων των
περιπτώσεων καύσης
σε ρευστοστερεά
κλίνη: 250

150
για καύση σε
κυκλοφορούσα ή υπό
πίεση ρευστοστερεά
κλίνη ή στην περίπτωση
καύσης τύρφης, για όλες
τις καύσεις σε
ρευστοτερεά κλίνη: 200

NOx

—

300
για τύρφη: 250

200

150 Για κονιοποιηµένο
λιγνίτη 200

Σκόνη

50

20

20

10 για τύρφη: 20

Cδιεργασία για βιοµάζα (περιεκτικότητα σε O2 6%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50 έως 100 MWth
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SO2

—

200

200

150

NOx

—

250

200

150

Σκόνη

50

20

20

20

100 έως 300 MWth

> 300 MWth

Cδιεργασία για υγρά καύσιµα (περιεκτικότητα σε O2 3%):
Ρυπαντική ουσία

< 50 MWth

50 έως 100 MWth

SO2

—

350

200

150

NOx

—

300

150

100

Σκόνη

50

20

20

10

3.3. C — οριακές τιµές συνολικών εκποµπών για βαρέα µέταλλα (mg/Nm3) εκφρασµένες σε µέσες τιµές
περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών
(περιεκτικότητα σε O2 6% για στερεά καύσιµα και 3% για υγρά καύσιµα).
Ρυπαντικές ουσίες

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5

3.4. C – οριακή τιµή συνολικών εκποµπών (ng/Nm3) για διοξίνες και φουράνια εκφρασµένη σε µέσες
τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών
(περιεκτικότητα σε O2 6% για στερεά καύσιµα και 3% για υγρά καύσιµα).
Ρυπαντική ουσία

C

∆ιοξίνες και φουράνια

0,1

4. Ειδικές διατάξεις για εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων σε βιοµηχανικούς κλάδους που δεν
εµπίπτουν στα σηµεία 2 και 3 του παρόντος Μέρους.
4.1. C — οριακή τιµή συνολικών εκποµπών (ng/Nm3) για διοξίνες και φουράνια εκφρασµένη σε µέσες
τιµές περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 6 ωρών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:
Ρυπαντική ουσία

C

∆ιοξίνες και φουράνια

0,1

4.2. C — οριακές τιµές συνολικών εκποµπών για βαρέα µέταλλα (mg/Nm3) εκφρασµένες σε. µέσες τιµές
περιόδου δειγµατοληψίας ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών και µέγιστης διάρκειας 8 ωρών:
Ρυπαντικές ουσίες

C

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05
Μέρος 5
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Οριακές τιµές εκποµπής για τις απορρίψεις υγρών αποβλήτων προερχόµενων από τον
καθαρισµό των καυσαερίων
Ρυπαντικές ουσίες
1. Ολικά αιωρούµενα στερεά, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα I
των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών
Λυµάτων) Κανονισµών του 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι): 3.10.2003)

Οριακές τιµές εκποµπής για
αδιήθητα δείγµατα (mg/l πλην
διοξινών και φουρανίων)
(95%)
30

(100%)
45

2. Υδράργυρος και οι ενώσεις του, ως υδράργυρος (Hg)

0,03

3. Κάδµιο και οι ενώσεις του, ως κάδµιο (Cd)

0,05

4. Θάλλιο και οι ενώσεις του, ως θάλλιο (Tl)

0,05

5. Αρσενικό και οι ενώσεις του, ως αρσενικό (As)

0,15

6. Μόλυβδος και οι ενώσεις του, ως µόλυβδος (Pb)

0,2

7. Χρώµιο και οι ενώσεις του, ως χρώµιο (Cr)

0,5

8. Χαλκός και οι ενώσεις του, ως χαλκός (Cu)

0,5

9. Νικέλιο και οι ενώσεις του, ως νικέλιο (Ni)

0,5

10. Ψευδάργυρος και οι ενώσεις του, ως ψευδάργυρος (Zn)

1,5

11. ∆ιοξίνες και φουράνια

0,3 ng/l
Μέρος 6
Παρακολούθηση των εκποµπών

1. Τεχνικές µετρήσεων
1.1. Οι µετρήσεις για τον προσδιορισµό των συγκεντρώσεων ρυπαντικών ουσιών του ατµοσφαιρικού
αέρα και των νερών εκτελούνται κατά αντιπροσωπευτικό τρόπο.
1.2. Η δειγµατοληψία και η ανάλυση όλων των ρυπαντικών ουσιών, περιλαµβανοµένων των διοξινών και
των φουρανίων, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αυτόµατων συστηµάτων µέτρησης και των
µεθόδων αναφοράς για τις µετρήσεις µε σκοπό τη βαθµονόµηση τους, εκτελούνται σύµφωνα µε τα
πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα CEN, εφαρµόζονται τα πρότυπα ISO ή τα εθνικά ή άλλα
διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας. Τα
αυτόµατα συστήµατα µέτρησης ελέγχονται µε παράλληλες µετρήσεις µε τις µεθόδους αναφοράς
τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
1.3. Οι τιµές των διαστηµάτων εµπιστοσύνης 95% ενός µεµονωµένου αποτελέσµατος µέτρησης, που
προσδιορίζονται επί της ηµερήσιας οριακής τιµής εκποµπής, δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά επί
τοις εκατό των οριακών τιµών εκποµπής:
Μονοξείδιο του άνθρακα

10%

∆ιοξείδιο του θείου

20%

∆ιοξείδιο του αζώτου

20%
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Ολική σκόνη

30%

Ολικός οργανικός άνθρακας

30%
575028955

Υδροχλώριο

40%

Υδροφθόριο

40%.

Εκτελούνται περιοδικές µετρήσεις των εκποµπών στην ατµόσφαιρα και στα νερά σύµφωνα µε τα σηµεία
1.1 και 1.2.
2. Μετρήσεις που αφορούν ατµοσφαιρικές ρυπαντικές ουσίες
2.1. Εκτελούνται οι κατωτέρω µετρήσεις που αφορούν ατµοσφαιρικές ρυπαντικές ουσίες:
(α) συνεχείς µετρήσεις των ακόλουθων ουσιών: NOx, εφόσον έχουν οριστεί οριακές τιµές εκποµπής, CO,
ολική σκόνη, TOC, HCl, HF, SO2,
(β) συνεχείς µετρήσεις των ακόλουθων παραµέτρων λειτουργίας: θερµοκρασία κοντά στο εσωτερικό
τοίχωµα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σηµείο του θαλάµου καύσης που επιτρέπει η Αρµόδια Αρχή,
συγκέντρωση οξυγόνου, πίεση, θερµοκρασία και περιεκτικότητα σε υδρατµούς των καυσαερίων,
(γ) τουλάχιστον δύο µετρήσεις ετησίως των βαρέων µετάλλων και των διοξινών και των φουρανίων·
κατά το πρώτο όµως δωδεκάµηνο λειτουργίας, εκτελείται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο.
2.2. Ο χρόνος παραµονής καθώς και η ελάχιστη θερµοκρασία και η περιεκτικότητα σε οξυγόνο των
καυσαερίων εξακριβώνονται κατάλληλα, τουλάχιστον µία φορά κατά την έναρξη της λειτουργίας της
εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων και στις
δυσµενέστερες προβλεπόµενες συνθήκες λειτουργίας.
2.3. Η συνεχής µέτρηση του HF επιτρέπεται να παραλείπεται, εάν χρησιµοποιούνται για το HCl στάδια
επεξεργασίας που εξασφαλίζουν ότι δεν σηµειώνεται υπέρβαση της οριακής τιµής εκποµπής HCl. Στην
περίπτωση αυτή, οι εκποµπές HF υπόκεινται σε περιοδικές µετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σηµείο 2.1
στοιχείο (γ).
2.4. Η συνεχής µέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρατµούς δεν είναι απαραίτητη, υπό την προϋπόθεση
ότι το δείγµα καυσαερίων ξηραίνεται πριν από την ανάλυση των εκποµπών.
2.5. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις των HCI, HF και
SO2 στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή στις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων,
και ότι απαιτούνται περιοδικές µετρήσεις, όπως καθορίζεται στο σηµείο 2.1, στοιχείο γ), ή και καθόλου
µετρήσεις, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εκποµπές των ρύπων αυτών
δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπής.
Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις των NOx σε υφιστάµενες
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων ονοµαστικής
ωριαίας δυναµικότητας κάτω των 6 τόνων και να απαιτήσει περιοδικές µετρήσεις, όπως καθορίζεται στο
σηµείο 2.1, στοιχείο γ), εάν ο φορέας εκµετάλλευσης είναι σε θέση να αποδείξει βάσει στοιχείων για την
ποιότητα των οικείων αποβλήτων, των χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών και των αποτελεσµάτων της
παρακολούθησης των εκποµπών, ότι οι εκποµπές των NOx δεν υπάρχει περίπτωση να υπερβούν τις
καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπής.
850150585

2.6. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει να απαιτήσει µία µέτρηση ανά δύο έτη για βαρέα µέταλλα
και µία µέτρηση ανά έτος για διοξίνες και φουράνια στις εξής περιπτώσεις:
(α) οι εκποµπές που προέρχονται από την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αποβλήτων είναι σε κάθε
περίπτωση χαµηλότερες από το 50% των οριακών τιµών εκποµπής,
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(β) τα προς συναποτέφρωση ή αποτέφρωση απόβλητα αποτελούνται µόνο από ορισµένα διαλεγµένα
καύσιµα κλάσµατα µη επικινδύνων αποβλήτων τα οποία είναι ακατάλληλα για ανακύκλωση και
παρουσιάζουν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, τα οποία προσέτι προσδιορίζονται βάσει της εκτίµησης
που αναφέρεται στο σηµείο (γ),
(γ) ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να αποδείξει, µε βάση πληροφορίες για την ποιότητα των σχετικών
αποβλήτων και την παρακολούθηση των εκποµπών, ότι οι εκποµπές είναι σε όλες τις περιπτώσεις
σηµαντικά χαµηλότερες των οριακών τιµών εκποµπής για τα βαρέα µέταλλα και τις διοξίνες και τα
φουράνια.
2.7. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων ανάγονται µε τη χρήση των τυπικών συγκεντρώσεων οξυγόνου
που αναφέρονται στο µέρος 3 ή που υπολογίζονται σύµφωνα µε το µέρος 4 και µε την εφαρµογή του
τύπου που δίδεται στο µέρος 7.
Σε περίπτωση αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης των αποβλήτων σε ατµόσφαιρα εµπλουτισµένη µε
οξυγόνο, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µπορούν να ανάγονται σε περιεκτικότητα σε οξυγόνο, την
οποία καθορίζει η Αρµόδια Αρχή, ανάλογα µε τις εκάστοτε ειδικές συνθήκες.
Όταν οι εκποµπές των ρυπαντικών ουσιών µειώνονται µε επεξεργασία των καυσαερίων σε εγκατάσταση
αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων που επεξεργάζεται επικίνδυνα
απόβλητα, η αναγωγή όσον αφορά τις περιεκτικότητες σε οξυγόνο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
γίνεται µόνο εφόσον η µετρούµενη περιεκτικότητα σε οξυγόνο κατά την ίδια περίοδο όπως και για την
εξεταζόµενη ρυπαντική ουσία υπερβαίνει τη σχετική τυπική περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
3. Μετρήσεις που αφορούν ρυπαντικές ουσίες στα νερά
3.1. Εκτελούνται οι κατωτέρω µετρήσεις στο σηµείο απόρριψης των υγρών αποβλήτων:
(α) συνεχείς µετρήσεις του pH, της θερµοκρασίας και της παροχής,
(β) δειγµατοληπτικές ηµερήσιες µετρήσεις των ολικών αιωρούµενων στερεών ή µετρήσεις
αντιπροσωπευτικού δείγµατος ανάλογου προς τη ροή επί περίοδο 24 ωρών,
(γ) τουλάχιστον µηνιαίες µετρήσεις, µε αντιπροσωπευτικά και ανάλογα µε τη ροή δείγµατα της
απόρριψης εικοσιτετραώρου, Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu Ni και Zn,
(δ) τουλάχιστον µετρήσεις ανά εξάµηνο των διοξινών και των φουρανίων· κατά το πρώτο όµως
δωδεκάµηνο λειτουργίας, εκτελείται µία µέτρηση τουλάχιστον ανά τρίµηνο.
3.2 Εάν τα υγρά απόβλητα του καθαρισµού των καυσαερίων υποβάλλονται σε επιτόπου οµαδική
επεξεργασία µαζί µε υγρά απόβλητα από άλλες πηγές της εγκατάστασης, ο φορέας εκµετάλλευσης
εκτελεί τις µετρήσεις:
(α) στη ροή υγρών αποβλήτων των διεργασιών καθαρισµού των καυσαερίων, πριν από την είσοδό της
στην εγκατάσταση οµαδικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,
(β) στην ή στις ροές υγρών αποβλήτων από άλλες πηγές, πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση
οµαδικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,
(γ) στο σηµείο τελικής απόρριψης των υγρών αποβλήτων, από την εγκατάσταση αποτέφρωσης
αποβλήτων ή την εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, µετά την επεξεργασία τους.
228826224

Mέρος 7
Tύπος υπολογισµού της συγκέντρωσης των εκποµπών
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ES

=

υπολογιζόµενη συγκέντρωση εκποµπών στην τυπική εκατοστιαία συγκέντρωση οξυγόνου.

EM

=

µετρούµενη συγκέντρωση εκποµπών

OS

=

τυπική συγκέντρωση οξυγόνου

OM

=

µετρούµενη συγκέντρωση οξυγόνου

Mέρος 8
Aξιολόγηση της τήρησης των οριακών τιµών εκποµπής
1. Οριακές τιµές εκποµπής στον ατµοσφαιρικό αέρα
1.1. Οι οριακές τιµές εκποµπή στον ατµοσφαιρικό αέρα θεωρείται ότι τηρούνται, εάν:
(α) καµία από τις ηµερήσιες µέσες τιµές δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο
σηµείο 1.1 του µέρους 3 ή στο µέρος 4 ή που υπολογίζονται σύµφωνα µε το µέρος 4,
(β) είτε καµία από τις µέσες τιµές ηµιώρου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται
στη στήλη Α του πίνακα του σηµείου 1.2 του µέρους 3, είτε εφόσον συντρέχει λόγος, το 97% των µέσων
τιµών ηµιώρου κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται
στη στήλη Β του πίνακα του σηµείου 1.2 του µέρους 3,
(γ) καµία από τις µέσες τιµές της περιόδου δειγµατοληψίας που καθορίζεται για τα βαρέα µέταλλα και τις
διοξίνες και τα φουράνια δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα σηµεία 1.3 και
1.4 του µέρους 3 ή στο µέρος 4 ή που υπολογίζονται σύµφωνα µε το µέρος 4,
(δ) για το µονοξείδιο του άνθρακα (CO):
(i) στην περίπτωση εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων:
- τουλάχιστον το 97% των ηµερήσιων µέσων τιµών κατά τη διάρκεια του έτους δεν υπερβαίνει την
οριακή τιµή εκποµπής που καθορίζεται στο σηµείο 1.5 στοιχείο α) του µέρους 3, και
- τουλάχιστον το 95% των µέσων τιµών δεκαλέπτου κατά τη διάρκεια ενός οποιουδήποτε 24ώρου ή
όλων των µέσων τιµών ηµιώρου κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές
εκποµπής που καθορίζονται στο σηµείο 1.5 στοιχεία β) και γ) του µέρους 3· όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες η θερµοκρασία των αερίων που παράγονται από τη διαδικασία
αποτέφρωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 1 100οC για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, η Αρµόδια Αρχή
µπορεί να εφαρµόζει περίοδο αξιολόγησης 7 ηµερών για τις µέσες τιµές δεκαλέπτου·
(ii) στην περίπτωση εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων: τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 4.
1.2. Οι µέσες τιµές ηµιώρου και οι µέσες τιµές δεκαλέπτου προσδιορίζονται εντός του πραγµατικού
χρόνου λειτουργίας (εξαιρουµένων των φάσεων εκκίνησης και διακοπής, εάν δεν αποτεφρώνονται
απόβλητα) από τις τιµές που έχουν προκύψει από τις µετρήσεις, αφού αφαιρεθεί η τιµή του διαστήµατος
εµπιστοσύνης που ορίζεται στο σηµείο 1.3 του µέρους 6. Οι ηµερήσιες µέσες τιµές προσδιορίζονται από
τις ανωτέρω επικυρωµένες µέσες τιµές.
Για να ληφθεί έγκυρη ηµερήσια µέση τιµή, δεν απορρίπτονται περισσότερες από πέντε µέσες τιµές
ηµιώρου στη διάρκεια µιας ηµέρας για λόγους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος
συνεχών µετρήσεων. Στη διάρκεια ενός έτους δεν απορρίπτονται περισσότερες από δέκα ηµερήσιες
µέσες τιµές για λόγους ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του συστήµατος συνεχών µετρήσεων.
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1.3. Οι µέσες τιµές της περιόδου δειγµατοληψίας και οι µέσες τιµές στην περίπτωση περιοδικών
µετρήσεων του HF, HCI και SO2 προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 61(1)(ε) και
64(2)(β) και του σηµείου 1 του Μέρους 6.
2. Οριακές τιµές εκποµπών στα νερά
418177723

Οι οριακές τιµές για τις εκποµπές στα νερά θεωρείται ότι τηρούνται, εάν:
α) για τα ολικά αιωρούµενα στερεά, το 95% και το 100% των µετρουµένων τιµών δεν υπερβαίνει τις
αντίστοιχες οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο Μέρος 5,
β) για τα βαρέα µέταλλα (Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Cu, Ni και Zn), µία και µόνη µέτρηση κατ’ έτος
υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπών που καθορίζονται στο µέρος 5 ή, εάν η Αρµόδια Αρχή προβλέπει
περισσότερα από 20 δείγµατα κατ’ έτος, τις οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο µέρος 5
υπερβαίνει ένα ποσοστό των δειγµάτων αυτών όχι ανώτερο του 5%,
γ) για τις διοξίνες και τα φουράνια, τα αποτελέσµατα των µετρήσεων δεν υπερβαίνουν την οριακή τιµή
εκποµπής που καθορίζεται στο Μέρος 5.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
[Άρθρα 2(1), 26 (5)(α) και (7), 92(2)(α)]
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
1. Η χρησιµοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα.
2. Η χρησιµοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.
3. Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που απορρίπτονται ή εκπέµπονται
και χρησιµοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχοµένως, των αποβλήτων.
4. Οι συγκρίσιµες διεργασίες, εξοπλισµοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιµαστεί επιτυχώς σε
βιοµηχανική κλίµακα.
5. Η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστηµονικών γνώσεων.
6. Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριµένων εκποµπών.
7. Οι ηµεροµηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάµενων εγκαταστάσεων.
8. Ο χρόνος που απαιτεί η εγκαθίδρυση µιας βέλτιστης διαθέσιµης τεχνικής.
9. Η κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών, περιλαµβανοµένου του νερού και η αποτελεσµατική
χρήση της ενέργειας.
10. Η ανάγκη πρόληψης ή µείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιπτώσεων των εκποµπών και των
κινδύνων για το περιβάλλον.
11. Η ανάγκη πρόληψης των ατυχηµάτων και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.
12. Οι πληροφορίες που δηµοσιεύουν δηµόσιοι διεθνείς οργανισµοί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[άρθρα 2(1), 6(8)(β), 9(2), 23, 25(1), 26(9), 29(1), 32(5), 35(1)(α), (3)(γ), 93(2)(ε)
και 99(1), (2)]
Κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 23
Οι οριακές τιµές που ακολουθούν αναφέρονται εν γένει σε δυναµικότητα παραγωγής ή σε πραγµατική
παραγωγή. Όταν στην ίδια εγκατάσταση διεξάγονται διάφορες δραστηριότητες που εµπίπτουν στην ίδια
περιγραφή δραστηριότητας που περιέχει οριακή τιµή, η δυναµικότητα των δραστηριοτήτων αυτών
αθροίζεται. Όσον αφορά τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, ο υπολογισµός ισχύει για το
επίπεδο δραστηριοτήτων 5.1, 5.3(α) και 5.3(β).
1. Ενεργειακές Βιοµηχανίες.
1.1. Καύση καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 50 MW ή µεγαλύτερη.
1.2. ∆ιύλιση πετρελαίου και αερίου.
1.3. Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ).
1.4. Αεριοποίηση ή υγροποίηση:
(α) άνθρακα,
(β) άλλων καυσίµων σε εγκαταστάσεις µε θερµική ισχύ 20 MW ή µεγαλύτερη.
2. Παραγωγή και επεξεργασία µετάλλων
2.1. Φρύξη ή πυροσυσσωµάτωση µεταλλευµάτων, περιλαµβανοµένων και θειούχων µεταλλευµάτων.
2.2. Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη), περιλαµβανοµένης και της
συνεχούς χύτευσης ωριαίας δυναµικότητας άνω των 2,5 τόνων.
2.3. Επεξεργασία σιδηρούχων µετάλλων:
(α) µε έλασµα εν θερµώ, ωριαίας δυναµικότητας άνω των 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα,
(β) µε σφυρηλάτηση µε σφύρες κρουστικής ενέργειας άνω των 50 KJ κάθε σφύρα και όταν η
χρησιµοποιούµενη θερµική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW,
(γ) µε διάθεση προστατευτικού στρώµατος τηγµένου µετάλλου, µε δυναµικότητα κατεργασίας άνω των 2
τόνων ακατέργαστου χάλυβα κάθε ώρα.
2.4. Χυτήρια σιδηρούχων µετάλλων µε δυναµικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων την ηµέρα.
61487972

2.5. Επεξεργασία µη σιδηρούχων µετάλλων:
(α) παραγωγή ακατέργαστων µη σιδηρούχων µετάλλων από µεταλλεύµατα, συγκεντρώµατα ή
δευτερογενείς πρώτες ύλες, µε µεταλλουργικές, χηµικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες,
(β) τήξη µη σιδηρούχων µετάλλων και κραµάτων, περιλαµβανοµένων των προϊόντων ανάκτησης, και
λειτουργία χυτηρίων µη σιδηρούχων µετάλλων µε τηκτική δυναµικότητα άνω των 4 τόνων ηµερησίως
για το µόλυβδο και το κάδµιο ή 20 τόνων για όλα τα άλλα µέταλλα την ηµέρα.
2.6. Επιφανειακή επεξεργασία µετάλλων ή πλαστικών υλικών µε ηλεκτρολυτικές ή χηµικές διεργασίες,
εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιµοποιούνται για την κατεργασία υπερβαίνει τα 30 m3.
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3. Βιοµηχανία ορυκτών προϊόντων
3.1. Παραγωγή τσιµέντου, άσβεστου και οξειδίου του µαγνησίου:
(α) παραγωγή κλίνκερ τσιµέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους, µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής
άνω των 500 τόνων ή σε άλλους κλιβάνους µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 50 τόνων,
(β) παραγωγή άσβεστου σε καµίνους µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 50 τόνων,
(γ) παραγωγή οξειδίου του µαγνησίου σε κλιβάνους µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 50
τόνων.
3.2. Παραγωγή αµιάντου ή κατασκευή προϊόντων µε βάση τον αµίαντο.
3.3. Παραγωγή γυαλιού, περιλαµβανοµένης της παραγωγής ινών γυαλιού, µε ηµερήσια τηκτική
δυναµικότητα άνω των 20 τόνων.
3.4. Τήξη ορυκτών υλών, περιλαµβανοµένης της παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες, µε ηµερήσια
τηκτική δυναµικότητα άνω των 20 τόνων.
934962987

3.5. Παραγωγή κεραµικών ειδών µε ψήσιµο, ιδιαίτερα δε κεραµιδιών, τούβλων, πυρίµαχων πλίνθων,
πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 75 τόνων
ή/και µε δυναµικότητα κλιβάνου άνω των 4 m3 και πυκνότητας φόρτωσης ανά κλίβανο άνω των 300
kg/m3.
4. Χηµική βιοµηχανία
Κατά την έννοια των κατηγοριών δραστηριοτήτων της παρούσας κατηγορίας 4 παραγωγή υποδηλώνει
την παραγωγή, σε βιοµηχανική κλίµακα και µε χηµική ή βιολογική µετατροπή, των υλών ή οµάδων υλών
που αναφέρονται στα σηµεία 4.1 έως 4.6.
4.1. Παραγωγή οργανικών χηµικών προϊόντων, όπως:
(α) απλών υδρογονανθράκων (γραµµικών ή κυκλικών, κεκορεσµένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή
αρωµατικών),
(β) οξυγονούχων υδρογονανθράκων, όπως αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων,
εστέρων και µειγµάτων εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων και εποξικών ρητινών,
(γ) θειούχων υδρογονανθράκων,
(δ) αζωτούχων υδρογονανθράκων, όπως αµινών, αµιδίων, νιτρωµένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων,
νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων,
(ε) φωσφορούχων υδρογονανθράκων,
(στ) αλογονούχων υδρογονανθράκων,
(ζ) οργανοµεταλλικών ενώσεων,
(η) βασικών πλαστικών υλών (πολυµερών, συνθετικών ινών, ινών µε βάση την κυτταρίνη),
(θ) συνθετικού καουτσούκ,
(ι) χρωµάτων και χρωστικών υλικών,
(ια) απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών.
4.2. Παραγωγή ανόργανων χηµικών προϊόντων, όπως:
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(α) αερίων, όπως αµµωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα,
θειούχων ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, καρβονυλοχλωριδίου,
(β) οξέων, όπως χρωµικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατµίζοντος
θειικού, θειώδους οξέος,
(γ) βάσεων, όπως υδροξειδίου του αµµωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου,
(δ) αλάτων, όπως χλωριούχου αµµωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου,
υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου,
(ε) αµετάλλων, µεταλλοξειδίων και άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου,
ανθρακοπυριτίου.
4.3. Παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασµάτων (απλών ή σύνθετων).
4.4. Παραγωγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή βιοκτόνων.
591820657

4.5. Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων, περιλαµβανοµένων και ενδιαµέσων προϊόντων.
4.6. Παραγωγή εκρηκτικών υλών.
5. ∆ιαχείριση αποβλήτων
5.1. ∆ιάθεση ή ανάκτηση ή αξιοποίηση των επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των
10 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:
(α) βιολογική κατεργασία,
(β) φυσικοχηµική κατεργασία,
(γ) ανάµειξη ή µείξη, πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα
σηµεία 5.1 και 5.2,
(δ) επανασυσκευασία πριν από την υποβολή σε µια από τις άλλες δραστηριότητες που αναφέρονται στα
σηµεία 5.1 και 5.2,
(ε) ανάκτηση/ αναγέννηση διαλυτών,
(στ) ανακύκλωση/ανάκτηση ανόργανων υλικών εκτός µετάλλων ή µεταλλικών ενώσεων,
(ζ) αναγέννηση οξέων ή βάσεων,
(η) αξιοποίηση συστατικών που χρησιµοποιούνται για τη µείωση της ρύπανσης,
(θ) ανάκτηση συστατικών από καταλύτες,
(ι) διύλιση πετρελαίου ή άλλη επαναχρησιµοποίηση πετρελαίου,
(ια) τελµάτωση.
5.2. ∆ιάθεση ή ανάκτηση αποβλήτων σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις
συναποτέφρωσης αποβλήτων:
(α) για µη επικίνδυνα απόβλητα, µε ωριαία δυναµικότητα άνω των 3 τόνων,
(β) για επικίνδυνα απόβλητα ηµερήσιας δυναµικότητας άνω των 10 τόνων.
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5.3.(α) ∆ιάθεση µη επικίνδυνων αποβλήτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα άνω των 50 τόνων µε µία ή
περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες, εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων)
Κανονισµούς του 2003 και αφορούν την επεξεργασία υγρών αποβλήτων:
(i) βιολογική κατεργασία,
(ii) φυσικοχηµική κατεργασία,
(iii) προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση,
(iv) κατεργασία σκωρίας και τέφρας,
(v) κατεργασία σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, περιλαµβανοµένων αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των
κατασκευαστικών στοιχείων τους.
726899504

(β) Ανάκτηση ή συνδυασµός ανάκτησης και διάθεσης µη επικίνδυνων αποβλήτων ηµερήσιας
δυναµικότητας άνω των 75 τόνων µε µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες,
εξαιρουµένων των δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των περί Ελέγχου της Ρύπανσης
των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων) Κανονισµών του 2003:
(i) βιολογική κατεργασία,
(ii) προεπεξεργασία αποβλήτων προς αποτέφρωση ή συναποτέφρωση,
(iii) κατεργασία σκωρίας και τέφρας,
(iv) κατεργασία, σε εγκαταστάσεις τεµαχισµού, αποβλήτων µετάλλων, περιλαµβανοµένων αποβλήτων
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των
κατασκευαστικών στοιχείων τους.
Όταν η µοναδική δραστηριότητα κατεργασίας αποβλήτων που πραγµατοποιείται είναι η αναερόβια
ζύµωση, η κατώτατη οριακή δυναµικότητα ορίζεται σε 100 τόνους ηµερησίως.
5.4. Χώροι υγειονοµικής ταφής, όπως ορίζονται στον Κανονισµό 2 των περί Στερεών και Επικίνδυνων
Αποβλήτων (Χώροι Υγειονοµικής Ταφής) Κανονισµών του 2003 και 2007 (Επίσηµη Εφηµερίδα,
Παράρτηµα Τρίτο(Ι): 11.7.2003· 20.12.2007), που δέχονται απόβλητα άνω των δέκα τόνων ηµερησίως ή
ολικής χωρητικότητας άνω των 25 000 τόνων, εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών απορριµµάτων.
5.5. Προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων που δεν καλύπτονται από το σηµείο 5.4, εν
αναµονή µιας εκ των δραστηριοτήτων των σηµείων 5.1, 5.2, 5.4 και 5.6 ολικής χωρητικότητας άνω των
50 τόνων, εξαιρουµένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναµονή της συλλογής, στο χώρο παραγωγής
των αποβλήτων.
5.6. Υπόγεια αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων συνολικής χωρητικότητας άνω των 50 τόνων.
6. Άλλες δραστηριότητες
6.1. Παραγωγή σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις:
(α) χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά,
(β) χαρτιού ή χαρτονιού µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 20 τόνων,
(γ) ενός ή περισσοτέρων εκ των ακολούθων ξύλινων πετασµάτων, λεπιδόπλακας, µοριοσανίδας ή
ινοσανίδας µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής άνω των 600 m3.
192207396

6.2. Προεπεξεργασία (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, µερσερισµού) ή βαφή υφαντικών ινών ή
υφασµάτων, µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας άνω των δέκα τόνων.
6.3. ∆έψη δερµάτων, εφόσον η ηµερήσια δυναµικότητα κατεργασίας υπερβαίνει τους δώδεκα τόνους
τελικών προϊόντων.
6.4.(α) Λειτουργία σφαγείων µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής σφαγίων άνω των 50 τόνων.
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(β) Επεξεργασία και µεταποίηση, εξαιρουµένων των περιπτώσεων όπου διεξάγεται αποκλειστικά
συσκευασία, των ακόλουθων πρώτων υλών, ανεξάρτητα του αν έχουν υποστεί µεταποίηση ή όχι, για την
παραγωγή προϊόντων διατροφής από:
(i) µόνο ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος) µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών
προϊόντων άνω των 75 τόνων,
(ii) µόνο φυτική πρώτη ύλη, µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων άνω των 300
τόνων ή 600 τόνων, όταν η εγκατάσταση λειτουργεί για περίοδο όχι µεγαλύτερη των 90 συνεχόµενων
ηµερών εντός ενός έτους (µέση τριµηνιαία τιµή),
(iii) ζωική και φυτική πρώτη ύλη τόσο σε συνδυασµένα όσο και σε ξεχωριστά προϊόντα µε ηµερήσια
δυναµικότητα παραγωγής τελικών προϊόντων σε τόνους µεγαλύτερη από:
- 75, εάν το A ισούται ή υπερβαίνει το 10, ή
- [300- (22,5 × A)] σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
όπου «Α» είναι το κλάσµα των ζωικών πρώτων υλών (σε ποσοστό βάρους επί τοις εκατό) της
δυναµικότητας παραγωγής τελικών προϊόντων.
Στο τελικό βάρος των προϊόντων δεν περιλαµβάνεται η συσκευασία.
Η παρούσα ενότητα δεν εφαρµόζεται όταν η πρώτη ύλη είναι αποκλειστικά γάλα.

(γ) Επεξεργασία και µεταποίηση γάλακτος µόνο, όταν η ποσότητα του λαµβανοµένου γάλακτος
υπερβαίνει τους 200 τόνους ηµερησίως (µέση ετήσια τιµή).
6.5. Εξάλειψη ή αξιοποίηση σφαγίων ή ζωικών απορριµµάτων µε ηµερήσια δυναµικότητα επεξεργασίας
άνω των 10 τόνων.
6.6. Εντατική εκτροφή πουλερικών ή χοίρων:
(α) µε περισσότερες από 40 000 θέσεις για πουλερικά,
(β) µε περισσότερες από 2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg), ή
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(γ) µε περισσότερες από 750 θέσεις για χοιροµητέρες.
6.7. Επεξεργασία της επιφάνειας υλών, αντικειµένων ή προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση οργανικών
διαλυτών, ειδικότερα για τις εργασίες προετοιµασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισµού των λιπών,
αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσµατος, βαφής, καθαρισµού ή διαβροχής, µε δυναµικότητα κατανάλωσης
άνω των 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή άνω των 200 τόνων ανά έτος.
6.8. Παραγωγή άνθρακα (σκληρού άνθρακα) ή ηλεκτρογραφίτη µε καύση ή γραφιτοποίηση.
6.9. ∆έσµευση ρευµάτων CO2 από εγκαταστάσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος
Νόµου για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς κατ’ εφαρµογή του περί Αποθήκευσης
∆ιοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηµατισµούς Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται.
6.10. Συντήρηση ξύλου και προϊόντων ξύλου µε χηµικές ουσίες µε ηµερήσια δυναµικότητα παραγωγής
άνω των 75 m3 πλην της επεξεργασίας κατά του σοµφού.
6.11. Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των περί
Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυµάτων) Κανονισµών και απορρίπτονται από
εγκατάσταση που καλύπτεται από το Μέρος IIΙ του παρόντος Νόµου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
[Άρθρα 2(1), 72, 73, 75(1), (4), (6), (7), 76, 77, 78, 79(1) και 99(5)(β), (6)(α)]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΥΤΕΣ
Μέρος 1
∆ραστηριότητες
1. Σε καθένα από τα ακόλουθα σηµεία, η δραστηριότητα περιλαµβάνει τον καθαρισµό του εξοπλισµού
αλλά όχι τον καθαρισµό των προϊόντων, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικά.
2. Κολλητική επίστρωση
Κάθε δραστηριότητα, κατά την οποία µια συγκολλητική ουσία εφαρµόζεται σε µία επιφάνεια, µε την
εξαίρεση της συγκολλητικής επίστρωσης και της παραγωγής πολυστρωµατικού υλικού, που συνδέονται
µε δραστηριότητες εκτύπωσης.
3. ∆ραστηριότητες επίστρωσης
Κάθε δραστηριότητα κατά την οποία απλή ή πολλαπλή εφαρµογή συνεχούς µεµβράνης επίστρωσης
εφαρµόζεται σε:
622150421

(α) Οποιαδήποτε από τα ακόλουθα οχήµατα όπως ορίζονται στους περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων
(Κατηγορία Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών
Μονάδων τους Κανονισµούς:
(i) καινούργια αυτοκίνητα, τα οποία ορίζονται ως οχήµατα της κατηγορίας M1 στους πιο πάνω
Κανονισµούς, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των µηχανοκίνητων οχηµάτων και των
ρυµουλκουµένων τους, και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών
µονάδων που προορίζονται για τα οχήµατα αυτά και της κατηγορίας N1, εφόσον υφίστανται επίστρωση
στις ίδιες εγκαταστάσεις όπως και τα οχήµατα της κατηγορίας M1,
(ii) θαλαµίσκοι φορτηγών, οι οποίοι ορίζονται ως χώρος του οδηγού, και όλα τα ενσωµατωµένα
περικαλύµµατα τεχνικού εξοπλισµού των οχηµάτων της κατηγορίας Ν2 και Ν3 στους πιο πάνω
Κανονισµούς,
(iii) κλειστά και ανοιχτά φορτηγά, τα οποία ορίζονται ως οχήµατα των κατηγοριών Ν1, Ν2 και Ν3 στους
πιο πάνω Κανονισµούς, εξαιρουµένων των θαλαµίσκων των φορτηγών,
(iv) λεωφορεία, τα οποία ορίζονται ως οχήµατα των κατηγοριών Μ2 και Μ3 στους πιο πάνω
Κανονισµούς,
(v) ρυµουλκούµενα, που ορίζονται ως οχήµατα των κατηγοριών 01, 02, 03 και 04 στους πιο πάνω
Κανονισµούς,
(β) µεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες, περιλαµβανοµένων των επιφανειών αεροπλάνων, πλοίων,
σιδηροδροµικών συρµών,
γ) ξύλινες επιφάνειες,
δ) επιφάνειες υφαντουργικών προϊόντων και υφασµάτων, µεµβρανών και χαρτιού,
ε) δέρµα.
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Οι δραστηριότητες επίστρωσης δεν περιλαµβάνουν την επίστρωση υποστρωµάτων µε µέταλλα µέσω
τεχνικών ηλεκτροφόρησης και χηµικού ψεκασµού. Αν η δραστηριότητα επίστρωσης περιλαµβάνει
στάδιο κατά το οποίο το ίδιο είδος υφίσταται εκτυπώσεις µε οποιαδήποτε µέθοδο, τότε το στάδιο της
εκτύπωσης θεωρείται µέρος της δραστηριότητας επίστρωσης. Ωστόσο, οι δραστηριότητες εκτύπωσης
που λειτουργούν ως χωριστή δραστηριότητα δεν περιλαµβάνονται αλλά ενδέχεται να καλύπτονται από το
Μέρος VΙ του παρόντος Νόµου, εφόσον η δραστηριότητα εκτύπωσης εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του.
4. Προεπίστρωση
Κάθε δραστηριότητα κατά την οποία χάλυβας σε πηνία, ανοξείδωτος χάλυβας, επιστρωµένος χάλυβας,
κράµατα χαλκού ή ταινίες αλουµινίου επιστρώνονται είτε µε σχηµατισµό µεµβράνης ή εξηλασµένη
επίστρωση σε συνεχή διαδικασία.
5. Στεγνό καθάρισµα
Κάθε βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα που χρησιµοποιεί πτητικές οργανικές ενώσεις σε
εγκατάσταση για τον καθαρισµό ενδυµάτων, επίπλων και ανάλογων καταναλωτικών αγαθών, εκτός από
την αφαίρεση µε το χέρι λεκέδων και κηλίδων στην κλωστοϋφαντουργία και στη βιοµηχανία ενδυµάτων.
6. Κατασκευή υποδηµάτων
Κάθε δραστηριότητα παραγωγής πλήρων υποδηµάτων ή µερών αυτών.
7. Κατασκευή µειγµάτων επίστρωσης, βερνικιών, µελανιών και συγκολλητικών ουσιών
Η κατασκευή των προαναφεροµένων τελικών προϊόντων και των ενδιαµέσων προϊόντων, εφόσον γίνεται
στον ίδιο βιοµηχανικό χώρο, διά της ανάµειξης χρωστικών, ρητινών και συγκολλητικών υλικών µε
οργανικούς διαλύτες ή άλλους φορείς, περιλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων διασποράς και
προδιασποράς, προσαρµογών του ιξώδους και της αποχρώσεως και ενεργειών για την πλήρωση δοχείων
µε το τελικό προϊόν.
8. Κατασκευή φαρµακευτικών προϊόντων
Η χηµική σύνθεση, η ζύµωση, η εξαγωγή, η ανάµειξη και η τελική επεξεργασία φαρµακευτικών
προϊόντων και, όπου αυτό γίνεται στον ίδιο βιοµηχανικό χώρο, η κατασκευή ενδιαµέσων προϊόντων.
542221248

9. Εκτύπωση
Κάθε δραστηριότητα αναπαραγωγής κειµένου ή/και εικόνων κατά την οποία, µε τη χρήση ενός φορέα
εικόνας, η µελάνη µεταφέρεται σε οποιοδήποτε τύπο επιφανείας. Αυτό περιλαµβάνει τις συναφείς
εργασίες τεχνικής βερνικώµατος, επίστρωσης και εξέλασης. Ωστόσο, µόνο οι ακόλουθες επιµέρους
διεργασίες εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Μέρους VΙ του παρόντος Νόµου:
(α) φλεξογραφία: δραστηριότητα εκτύπωσης που χρησιµοποιεί ένα φορέα εικόνας, που αποτελείται από
ελαστικό ή ελαστικά φωτοπολυµερή, κατά την οποία οι εκτυπούµενες περιοχές είναι υψηλότερες από τις
µη εκτυπούµενες περιοχές, χρησιµοποιώντας υγρές µελάνες, οι οποίες στεγνώνουν διά της εξάτµισης,
(β) θερµή συνεχής εκτύπωση όφσετ: δραστηριότητα εκτύπωσης τροφοδοτούµενη από ρολό, που
χρησιµοποιεί ένα φορέα εικόνας, στον οποίο η εκτυπούµενη και µη εκτυπούµενη περιοχή βρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο και όπου «τροφοδοσία από ρολό» σηµαίνει ότι το προς εκτύπωση υλικό τροφοδοτείται στη
µηχανή από ένα ρολό, σε αντιδιαστολή προς την τροφοδοσία µε χωριστά φύλλα. Η µη εκτυπούµενη
περιοχή υφίσταται επεξεργασία για να έλκει το νερό και µε τον τρόπο αυτό να διώχνει τη µελάνη. Η
εκτυπούµενη περιοχή υφίσταται επεξεργασία για να δέχεται και να µεταδίδει τη µελάνη στην προς
εκτύπωση επιφάνεια. Η εξάτµιση γίνεται σε φούρνο όπου χρησιµοποιείται ζεστός αέρας για τη θέρµανση
του τυπωµένου υλικού,
(γ) πολύστρωση συνδεόµενη µε δραστηριότητα εκτύπωσης: η συγκόλληση δύο ή περισσοτέρων
εύκαµπτων υλικών για την παραγωγή πολυστρωµατικού υλικού,
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(δ) εκδοτική βαθυτυπία: διαδικασία βαθυτυπίας που χρησιµοποιείται για την εκτύπωση χαρτιού για
περιοδικά, φυλλάδια, καταλόγους και ανάλογα προϊόντα χρησιµοποιώντας µελάνες µε βάση το
τολουένιο,
(ε) βαθυτυπία: εκτυπωτική δραστηριότητα που χρησιµοποιεί κυλινδρικό φορέα εικόνας στον οποίο η
εκτυπούµενη περιοχή βρίσκεται χαµηλότερα από τη µη εκτυπούµενη περιοχή, χρησιµοποιώντας υγρές
µελάνες, οι οποίες στεγνώνουν διά της εξάτµισης. Οι εσοχές γεµίζονται µε µελάνη και το περίσσευµα
καθαρίζεται από τη µη εκτυπούµενη επιφάνεια πριν η επιφάνεια που πρόκειται να εκτυπωθεί έρθει σε
επαφή µε τον κύλινδρο και αφαιρέσει τη µελάνη από τις εσοχές,
(στ) περιστροφική µεταξοτυπία: συνεχής δραστηριότητα εκτύπωσης, κατά την οποία η µελάνη
µεταφέρεται στην επιφάνεια που πρόκειται να εκτυπωθεί πιέζοντας την µέσω πορώδους φορέα εικόνας,
στην οποία η εκτυπούµενη περιοχή είναι διαπερατή και η µη εκτυπούµενη είναι σφραγισµένη,
χρησιµοποιώντας υγρές µελάνες, οι οποίες στεγνώνουν µόνο διά της εξάτµισης. Συνεχής εκτύπωση
σηµαίνει ότι το υλικό που τροφοδοτείται στη µηχανή από ένα ρόλο σε αντιδιαστολή προς την
τροφοδοσία µε χωριστά φύλλα,
(ζ) βερνίκωµα: δραστηριότητα κατά την οποία βερνίκι ή συγκολλητική επίστρωση για τη µεταγενέστερη
σφράγιση του υλικού συσκευασίας εφαρµόζεται σε ένα εύκαµπτο υλικό.
10. Μετατροπή ελαστικού
Κάθε δραστηριότητα ανάµειξης, άλεσης, µείξης, καλανδαρίσµατος, εξέλασης και βουλκανισµού φυσικού
ή συνθετικού ελαστικού και κάθε συναφής δραστηριότητα για τη µετατροπή φυσικού ή συνθετικού
ελαστικού σε τελικό προϊόν.
11. Καθαρισµός επιφάνειας
Κάθε δραστηριότητα, εκτός του στεγνού καθαρίσµατος µε τη χρήση οργανικών διαλυτών για την
αφαίρεση ρύπων από την επιφάνεια του υλικού, περιλαµβανοµένης της απολίπανσης. Η δραστηριότητα
καθαρισµού η οποία συνίσταται σε περισσότερο από ένα στάδια πριν ή µετά κάθε άλλη δραστηριότητα,
θα πρέπει να θεωρείται σαν µία δραστηριότητα καθαρισµού επιφανείας. Η δραστηριότητα δεν
αναφέρεται στον καθαρισµό του εξοπλισµού αλλά στον καθαρισµό της επιφάνειας των προϊόντων.
12. Εξαγωγή φυτικών ελαίων και ζωικού λίπους και δραστηριότητες εξευγενισµού φυτικών ελαίων
Κάθε δραστηριότητα για την εξαγωγή φυτικού ελαίου από σπόρους και άλλες φυτικές ουσίες, η
επεξεργασία ξηρών υπολειµµάτων για την παραγωγή ζωοτροφών, ο καθαρισµός λιπών και φυτικών
ελαίων που προέρχονται από σπόρους, φυτική ουσία ή/και ζωικές ουσίες.
13. Φινίρισµα οχηµάτων
Κάθε βιοµηχανική ή εµπορική δραστηριότητα επίστρωσης και οι σχετικές δραστηριότητες απολίπανσης
που αφορούν:
(α) την αρχική επίστρωση οδικών οχηµάτων, όπως ορίζονται στους περί Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων
(Κατηγορία Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων και Χωριστών Τεχνικών
Μονάδων Κανονισµούς ή µέρους αυτών µε υλικά φινιρίσµατος, όταν αυτό πραγµατοποιείται µακριά από
την αρχική γραµµή παραγωγής, ή
(β) την επίστρωση ρυµουλκουµένων, (περιλαµβανοµένων ηµιρυµουλκουµένων) (κατηγορία Ο των περί
Έγκρισης Τύπου Οχηµάτων (Κατηγορία Μ, Ν και Ο), των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστηµάτων
και Χωριστών Τεχνικών Μονάδων Κανονισµών).
14. Επίστρωση σύρµατος περιελίξεως
Κάθε διαδικασία επίστρωσης µεταλλικών αγωγών που χρησιµοποιούνται για την περιέλιξη πηνίων σε
µετασχηµατιστές και κινητήρες κ.λπ.
15. Εµποτισµός ξύλου
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Κάθε δραστηριότητα η οποία εµποτίζει την ξυλεία µε συντηρητικές ουσίες.
16. Πολύστρωση ξύλου και πλαστικού
Κάθε δραστηριότητα συγκόλλησης ξύλου ή/και πλαστικού για την παραγωγή πολυστρωµατικών
προϊόντων.
89809060

Μέρος 2
Όρια και οριακές τιµές εκποµπής
Οι οριακές τιµές εκποµπής στα αέρια απόβλητα υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 Κ, και πίεση
101,3 kPa.
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1–5
>5

2 – 10
>10

Επιφανειακός
καθαρισµός >1

Άλλες διεργασίες
επιφανειακού
καθαρισµού (>2)

5
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15 – 25
>25
>30(1)

4

3

Εκδοτική βαθυτυπία
(>25)
Άλλες διεργασίες
βαθυτυπίας,
φλεξογραφία,
περιστροφική
µεταξοτυπία,
πολύστρωση ή
βερνίκωµα (>15)
περιστροφική
µεταξοτυπία σε
υφάνσιµες ύλες/
χαρτόνι (>30)

2

15 – 25
>25

Περιστροφική όφσετ
θερµοσκληρούµενης
µελάνης (>15)

Όριο µεγέθους
(όριο
κατανάλωσης
διαλυτών σε
τόνους/έτος)

1

∆ιεργασία (όριο
κατανάλωσης
διαλυτών σε
τόνους/έτος)

25
20
20

15
10
20(1)
15(1)

20(1)
20(1)
75(1)
75(1)

10

15

Νέες
εγκαταστάσεις

Υφιστάµενες
εγκαταστάσεις

Οριακές τιµές συνολικών
εκποµπών
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Υφιστάµενες
εγκαταστάσεις

30(1)
30(1)

Νέες
εγκαταστάσεις

Οριακές τιµές διάχυτων
εκποµπών (σε % των εισροών
διαλυτών)

100
100
100

75

100
20

Οριακές
τιµές
εκποµπής
στα αέρια
απόβλητα
(mg C/Νm3)

184(I)/2013

Οι εγκαταστάσεις που
αποδεικνύουν στον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων ότι η µέση
περιεκτικότητα σε οργανικούς
διαλύτες όλου του υλικού

(1)

Η οριακή τιµή αναφέρεται στη
µάζα των ενώσεων σε mg/Nm3 και
όχι στο συνολικό άνθρακα

(1)

Όριο για περιστροφική
µεταξοτυπία σε υφάνσιµες ύλες και
χαρτόνι

(1)

Τα υπολείµµατα διαλυτών στο
τελικό προϊόν δεν θεωρούνται µέρος
των διάχυτων εκποµπών

(1)

Ειδικές διατάξεις

100(1)(4)
50/75(2)(3)(4)

Άλλες διεργασίες
επίστρωσης όπου
συµπεριλαµβάνονται
η επίστρωση
µετάλλων,
πλαστικών υλών,
υφάνσιµων υλών (5),
υφασµάτων,
µεµβρανών και
χαρτιού (>5)

8
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5 – 15
>15

50(1)

Επίστρωση (>25)

50(1)

7

>0,5

Επίστρωση (<15)
και φινίρισµα
οχηµάτων

6

5

25(4)
20(4)

25

10
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Η οριακή τιµή εκποµπής ισχύει για
εφαρµογή του επιστρώµατος και την
ξήρανση σε συνθήκες κλειστού
περιβάλλοντος
(2)
Η πρώτη οριακή τιµή εκποµπής
ισχύει για την ξήρανση ενώ η
δεύτερη για την εφαρµογή του
επιστρώµατος
(3)
Για εγκαταστάσεις επίστρωσης
υφάνσιµων υλών που χρησιµοποιούν
τεχνικές στις οποίες επιτρέπεται η
επαναχρησιµοποίηση ανακτωµένων
διαλυτών, η οριακή τιµή εκποµπής
που εφαρµόζεται στην επίστρωση
και στις µεθόδους ξήρανσης είναι
συνολικά 150.
(4)
Οι δραστηριότητες επίστρωσης
που δεν µπορούν να
πραγµατοποιηθούν σε συνθήκες
κλειστού περιβάλλοντος (όπως
ναυπηγικές εργασίες, βαφή
αεροσκαφών) δύναται να

(1)

Για τις εγκαταστάσεις που
χρησιµοποιούν τεχνικές που
επιτρέπουν την επαναχρησιµοποίηση
ανακτωµένων διαλυτών, η οριακή
τιµή εκποµπής είναι 150

(1)

Η συµµόρφωση σύµφωνα µε το
σηµείο 2 του µέρους 8 πρέπει να
αποδεικνύεται µε µετρήσεις µέσου
όρου 15 λεπτών

(1)

καθαρισµού δεν υπερβαίνει το 30%
κατά βάρος απαλλάσσονται από την
υποχρέωση τήρησης αυτών των
τιµών

Επίστρωση ξύλινων
επιφανειών (>15)

Στεγνό καθάρισµα

Εµποτισµός ξύλου
(>25)

Επίστρωση
δερµάτων (>10)

10

11

12

13

150 g/m2

>10(1)
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Οι οριακές τιµές εκποµπής
εκφράζονται σε γραµµάρια
εκπεµπόµενου διαλύτη ανά
τετραγωνικό µέτρο παραγόµενου
προϊόντος
(1)
Για τις δραστηριότητες
επίστρωσης δερµάτων στην

∆εν ισχύει για τον εµποτισµό µε
κρεόσωτο

Εκφράζεται σε µάζα
εκπεµπόµενου διαλύτη ανά
χιλιόγραµµο καθαριζόµενου και
ξηραινόµενου προϊόντος
(2)
Η οριακή τιµή εκποµπής που
καθορίζεται στο σηµείο 2 του µέρους
4 δεν ισχύει για το κλάδο αυτό.

(1)

85 g/m2
75 g/m2

20 g/kg(1)(2)

Η οριακή τιµή εκποµπής ισχύει για
εφαρµογή του επιστρώµατος και την
ξήρανση σε συνθήκες κλειστού
περιβάλλοντος.
(2)
Η πρώτη τιµή ισχύει για την
ξήρανση ενώ η δεύτερη για την
εφαρµογή του επιστρώµατος

(1)

10 – 25
>25

45

25
20

(1) Ισχύει για τις εγκαταστάσεις στις
οποίες η µέση διάµετρος του
σύρµατος είναι ≤ 0,1 mm
(2) Ισχύει για όλες τις άλλες
εγκαταστάσεις

(1)

100(1)

100(1)
50/75(2)

10 g/kg(1)
5 g/kg(2)

παρεκκλίνουν από τις τιµές αυτές,
σύµφωνα µε το άρθρο 58 εδάφιο (3).
(5)
Η περιστροφική µεταξοτυπία επί
υφάνσιµων υλών καλύπτεται από την
δραστηριότητα αριθ. 3

11 kg/m3

15 – 25
>25
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Επίστρωση
σύρµατος
περιελίξεως (>5)

9
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20(1)
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Μεταποίηση
Ελαστικού (>15)

25% εισροής διαλύτη

5% εισροής διαλύτη
3% εισροής διαλύτη

18

5
3

100 – 000
>1000

Παραγωγή
µειγµάτων
επίστρωσης,
βερνικιών, µελανιών
και συγκολλητικών
υλών (>100)

17

150
150

5 – 15
>15

Κολλητική
επίστρωση (>5)

16
25
20

30 g/m2

Πολύστρωση ξύλου
και πλαστικού (>5)

15
50(1)
50(1)

25 g ανά ζεύγος

Υποδηµατοποιία
(>5)

14

184(I)/2013

(1) Εφόσον εφαρµόζονται τεχνικές
που επιτρέπουν την
επαναχρησιµοποίηση ανακτώµενων
διαλυτών, η οριακή τιµή εκποµπής
είναι 150.
(2) Η τιµή διάχυτων εκποµπών δεν
περιλαµβάνει διαλύτες πωλούµενους
ως µέρος παρασκευάσµατος ή
προϊόντος εντός σφραγισµένου
δοχείου.

Η τιµή διάχυτων εκποµπών δεν
περιλαµβάνει διαλύτες πωλούµενους
ως µέρος µείγµατος επίστρωσης σε
σφραγισµένο δοχείο

(1) Εφόσον εφαρµόζονται τεχνικές
που επιτρέπουν την
επαναχρησιµοποίηση ανακτωµένων
διαλυτών, η οριακή τιµή εκποµπής
είναι 150.

Οι οριακές τιµές συνολικών
εκποµπών εκφράζονται σε
γραµµάρια εκπεµποµένου διαλύτη
ανά ζεύγος παραγόµενων τελικών
υποδηµάτων

επιπλοποιία και για δερµάτινα είδη
που χρησιµοποιούνται ως µικρά
καταναλωτικά αγαθά όπως τσάντες,
ζώνες, πορτοφόλια, κλπ.

Παραγωγή
φαρµακευτικών
προϊόντων (>50)

20
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Εξαγωγή φυτικών
ελαίων και ζωικών
λιπών και
δραστηριότητες
εξευγενισµού
φυτικών ελαίων
(>10)

19

20(1)

5(2)

15(2)
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5% εισροής
διαλύτη

15% εισροής
διαλύτη

Ζωικά λίπη: 1,5 kg/τόνο
Σπόροι ρίκι: 3,0 kg/τόνο
Σπόροι ελαιοκράµβης: 1,0
kg/τόνο
Σπόροι ηλίανθου: 1,0 kg/τόνο
Σπόροι σόγιας (συνήθης
έκθλιψη): 0,8 kg/τόνο
Σπόροι σόγιας (λευκές νιφάδες):
1,2 kg/τόνο
Άλλοι σπόροι και άλλες φυτικές
ουσίες: 3 kg/τόνο(1)
1,5 kg/τόνο(2)
4 kg/τόνο(3)
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Εφόσον εφαρµόζονται τεχνικές
που επιτρέπουν την
επαναχρησιµοποίηση διαλυτών, η
οριακή τιµή εκποµπής είναι 150.
(2)
Η οριακή τιµή διάχυτων εκποµπών
δεν περιλαµβάνει διαλύτες
πωλούµενους ως µέρος προϊόντων ή
παρασκευασµάτων εντός
σφραγισµένου δοχείου.

(1)

Οι οριακές τιµές συνολικών
εκποµπών για εγκαταστάσεις που
µεταποιούν µεµονωµένες παρτίδες
σπόρων και άλλων φυτικών ουσιών
πρέπει να ορίζονται από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων κατά περίπτωση, µε την
εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων
τεχνικών.
(2)
Ισχύει για όλες τις διεργασίες
κλασµατικού διαχωρισµού εκτός από
την αποκκοµίωση (αποµάκρυνση
των κόµµεων από το έλαιο).
(3)
Ισχύει για την αποκοµµίωση.

(1)
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Μέρος 3
Οριακές τιµές εκποµπής για εγκαταστάσεις επίστρωσης αυτοκινήτων
1. Οι οριακές τιµές συνολικών εκποµπών εκφράζονται σε γραµµάρια εκπεµπόµενου διαλύτη συναρτήσει
του εµβαδού του προϊόντος σε τετραγωνικά µέτρα και σε χιλιόγραµµα εκπεµπόµενου διαλύτη
συναρτήσει του αµαξώµατος του αυτοκινήτου.
2. Το εµβαδόν της επιφάνειας των προϊόντων που απαριθµούνται στον πίνακα του σηµείου 3 ορίζεται:
- το εµβαδόν που υπολογίζεται από τη συνολική επιφάνεια που υφίσταται επίστρωση µε ηλεκτροφόρηση
και το εµβαδόν των τυχόν µερών που προστίθενται σε διαδοχικές φάσεις της διαδικασίας επίστρωσης και
επικαλύπτονται µε τα ίδια επιστρώµατα όπως το εκάστοτε προϊόν, ή το συνολικό εµβαδόν του προϊόντος
που επικαλύπτεται στην εγκατάσταση.
Το εµβαδόν της επιφάνειας που επιστρώνεται µε ηλεκτροφόρηση υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο:
[(2*συνολικό βάρος του αµαξώµατος) / (µέσο πάχος της λαµαρίνας*πυκνότητα της λαµαρίνας)]
Η µέθοδος αυτή ισχύει και για άλλα επιστρωµένα µέρη κατασκευασµένα από λαµαρίνα.
Για τον υπολογισµό του εµβαδού των άλλων µερών που προστίθενται, ή του συνολικού εµβαδού της
επιφάνειας που επικαλύπτεται στην εγκατάσταση, χρησιµοποιείται CAD (Computer Aided
Design/σχεδιασµός µε υπολογιστή) ή άλλη ισοδύναµη µέθοδος.
3. Οι οριακές τιµές συνολικών εκποµπών στον κατωτέρω πίνακα αναφέρονται σε όλα τα στάδια της
διεργασίας που εκτελούνται στην ίδια εγκατάσταση, από την επίστρωση µε ηλεκτροφόρηση ή µε
οποιαδήποτε άλλη τεχνική, µέχρι την τελική επάλειψη µε κηρό και στίλβωση του τελευταίου στρώµατος
του επιστρώµατος, καθώς και στους διαλύτες που χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό του εξοπλισµού
διεργασιών, περιλαµβανοµένων των θαλάµων ψεκασµού και του λοιπού σταθερού εξοπλισµού, τόσο
κατά τη διάρκεια όσο και εκτός χρόνου παραγωγής.
∆ραστηριότητα (όριο
κατανάλωσης διαλυτών
σε τόνους/έτος)

Όριο παραγωγής
(ετήσια παραγωγή
επιστρωµένου
προϊόντος)

Επίστρωση καινούργιων
αυτοκινήτων (>15)

>5000

≤5000 µονοκόµµατο
ή
>3500 µε πλαίσιο

Οριακή τιµή συνολικών εκποµπών
Νέες εγκαταστάσεις
45 g/m2 ή
1,3 kg/αµάξωµα
+
33 g/m2
90 g/m2 ή
1.5 kg/αµάξωµα
+
70 g/m2

Υφιστάµενες εγκαταστάσεις
60 g/m2 ή
1,9 kg/αµάξωµα
+
41 g/m2
90 g/m2 ή
1.5 kg/αµάξωµα
+
70 g/m2

Οριακή τιµή συνολικών εκποµπών (g/m2)
Επίστρωση
θαλάµων
καινούργιων φορτηγών
(>15)

≤5000
>5000

65
55

85
75

Επίστρωση καινούργιων
µικρών και µεγάλων
φορτηγών (>15)

≤2500
>2500

90
70

120
90

Επίστρωση καινούργιων
λεωφορείων (>15)

≤2000
>2000

210
150

290
225
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4. Οι εγκαταστάσεις επίστρωσης οχηµάτων, στις οποίες η κατανάλωση διαλυτών είναι κάτω από το όριο
του ανωτέρω πίνακα, πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του Μέρους 2 για τον κλάδο των εγκαταστάσεων
φινιρίσµατος αυτοκινήτων.
Μέρος 4
Οριακές τιµές εκποµπής που αφορούν πτητικές οργανικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται
από συγκεκριµένες δηλώσεις επικινδυνότητας
1. Σε περίπτωση εκποµπών των πτητικών οργανικών ενώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 74 και
εφόσον η ροή µάζας του αθροίσµατος των ενώσεων στις οποίες οφείλεται η αναφερόµενη στο εν λόγω
άρθρο επισήµανση είναι τουλάχιστον 10 g/ώρα, τηρείται οριακή τιµή εκποµπής 2 mg/Nm3. Η οριακή
τιµή εκποµπής αναφέρεται στο άθροισµα των µαζών των επιµέρους ενώσεων.
2. Σε περίπτωση εκποµπών αλογονωµένων πτητικών οργανικών ενώσεων, στις οποίες έχουν αποδοθεί ή
οι οποίες οφείλουν να φέρουν τις δηλώσεις επικινδυνότητας H341 ή H351 και εφόσον η ροή µάζας του
αθροίσµατος των ενώσεων στις οποίες οφείλονται οι δηλώσεις επικινδυνότητας H341 ή H351 είναι
τουλάχιστον 100 g/ώρα, τηρείται οριακή τιµή εκποµπής 20 mg/Nm3. Η οριακή τιµή εκποµπής
αναφέρεται στο άθροισµα των µαζών των επιµέρους ενώσεων.
Μέρος 5
Πρόγραµµα µείωσης
711144745

1. Ο φορέας εκµετάλλευσης µπορεί να χρησιµοποιεί οποιοδήποτε πρόγραµµα µείωσης ειδικά
σχεδιασµένο για την εγκατάστασή του.
2. Προκειµένου για την εφαρµογή επιχρισµάτων, βερνικιών, συγκολλητικών υλών ή µελανών, µπορεί να
χρησιµοποιείται το παρακάτω πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις όπου η παρακάτω µέθοδος κρίνεται
απρόσφορη, η Αρµόδια Αρχή µπορεί να επιτρέψει στο φορέα εκµετάλλευσης να εφαρµόσει εναλλακτικό
πρόγραµµα µε το οποίο επιτυγχάνονται ίσες µειώσεις των εκποµπών µε εκείνες που θα επιτυγχάνονταν
αν εφαρµόζονταν οι οριακές τιµές εκποµπών του Μέρους 2 και 3. Στην κατάστρωση του προγράµµατος
λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα δεδοµένα:
(α) όταν τα προϊόντα υποκατάστασης µε χαµηλή ή µηδενική περιεκτικότητα διαλυτών βρίσκονται ακόµη
στο στάδιο της ανάπτυξης, δίδεται στον φορέα εκµετάλλευσης παράταση χρόνου για την εφαρµογή του
προγράµµατος µείωσης των εκποµπών που έχει καταρτίσει,
(β) το σηµείο αναφοράς για τη µείωση των εκποµπών θα πρέπει να αντιστοιχεί όσο το δυνατό
περισσότερο στις εκποµπές που θα προέκυπταν, αν δεν λαµβανόταν κανένα µέτρο µείωσης.
3. Το πρόγραµµα µείωσης που ακολουθεί έχει εφαρµογή στις εγκαταστάσεις για τις οποίες µπορεί να
διατυπωθεί η υπόθεση ότι το προϊόν έχει σταθερή περιεκτικότητα στερεών.
(α) Οι ετήσιες εκποµπές αναφοράς υπολογίζονται ως εξής:
(i) Προσδιορίζεται η συνολική µάζα στερεών στην ποσότητα επιχρίσµατος ή/και µελάνης, βερνικιού ή
συγκολλητικής ύλης που καταναλώνεται στη διάρκεια ενός έτους. Ως στερεά νοούνται όλα τα υλικά των
επιχρισµάτων, µελανών, βερνικιών και συγκολλητικών υλών που στερεοποιούνται όταν εξατµιστούν το
νερό ή οι πτητικές οργανικές ενώσεις.
(ii) Οι ετήσιες εκποµπές αναφοράς υπολογίζονται µε πολλαπλασιασµό της µάζας που προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το στοιχείο (i) επί κατάλληλο συντελεστή, που λαµβάνεται από τον επόµενο πίνακα. Η
Αρµόδια Αρχή µπορεί να αναπροσαρµόζει τους συντελεστές του πίνακα αυτού προκειµένου να ληφθούν
υπόψη τεκµηριωµένες αυξήσεις της απόδοσης της χρήσης στερεών.
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Πολλαπλασιαστικός συντελεστής για
χρήση στο στοιχείο (α)(ii)

∆ραστηριότητα
Εκδοτική βαθυτυπία, φλεξογραφία, πολύστρωση συνδεόµενη µε
δραστηριότητα εκτύπωσης, βερνίκωµα συνδεόµενο µε
δραστηριότητα εκτύπωσης, επίχριση ξύλου, επίχριση υφάνσιµων
υλών, υφασµάτων, µεµβρανών ή χαρτιού, επίχριση µε
συγκολλητικές ύλες

4

Προεπίστρωση, φινίρισµα οχηµάτων

3

Επιχρίσµατα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα, επιχρίσµατα
που χρησιµοποιούνται στην αεροδιαστηµική βιοµηχανία

2,33

Άλλες διεργασίες επίχρισης και περιστροφική µεταξοτυπία

1,5

(β) Οι εκποµπές στόχου ισούνται µε τις ετήσιες εκποµπές αναφοράς, πολλαπλασιαζόµενες επί ένα
ποσοστό ίσο µε την:
(i) (οριακή τιµή διάχυτων εκποµπών + 15) για τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το στοιχείο 6 και
από την κατώτερη κλίµακα ορίων των στοιχείων 8 και 10 του Μέρους 2,
(ii) (οριακή τιµή διάχυτων εκποµπών + 5) για όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.
(γ) Έχει επιτευχθεί συµµόρφωση, όταν η πραγµατική εκποµπή διαλυτών, όπως προσδιορίζεται µε τη
βοήθεια των σχεδίων διαχείρισης διαλυτών, δεν υπερβαίνει τις εκποµπές στόχου.
Μέρος 6
Παρακολούθηση των εκποµπών
1. Οι απαγωγοί του εξοπλισµού µείωσης, οι οποίοι στο τελικό σηµείο αποβολής εκπέµπουν περισσότερο
από 10 kg/ώρα ολικού οργανικού άνθρακα κατά µέσον όρο, παρακολουθούνται συνεχώς ως προς τη
συµµόρφωσή τους.
2. Στις λοιπές περιπτώσεις, η Αρµόδια Αρχή εξασφαλίζει τη διεξαγωγή είτε συνεχών είτε περιοδικών
µετρήσεων. Προκειµένου για περιοδικές µετρήσεις, λαµβάνονται τουλάχιστον τρεις τιµές µέτρησης κατά
τη διάρκεια κάθε σειράς µετρήσεων.
3. Όταν δεν χρειάζεται εξοπλισµός µείωσης της ρύπανσης στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας,
προκειµένου να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος Νόµου, δεν απαιτούνται µετρήσεις.

492340326

Μέρος 7
Σχέδιο διαχείρισης διαλυτών
1. Αρχές
Το σχέδιο διαχείρισης διαλυτών χρησιµοποιείται για:
(α) εξακρίβωση της συµµόρφωσης κατά το άρθρο 78,
(β) προσδιορισµό µελλοντικών εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τον περιορισµό των εκποµπών,
(γ) διευκόλυνση της παροχής πληροφοριών στο κοινό σχετικά µε την κατανάλωση και τις εκποµπές
διαλυτών και τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του Μέρους VI του παρόντος Νόµου.
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2. Ορισµοί
Οι ορισµοί που ακολουθούν παρέχουν ένα πλαίσιο για την εκπόνηση ισοζυγίου µάζας.
Εισροές οργανικών διαλυτών (Ι):
I1

Η ποσότητα οργανικών διαλυτών σε καθαρή µορφή ή οργανικών διαλυτών που περιέχονται σε
αγοραζόµενα µείγµατα που χρησιµοποιείται ως εισροή στη διεργασία εντός της χρονικής
περιόδου για την οποία υπολογίζεται το ισοζύγιο µάζας.

I2

Η ποσότητα οργανικών διαλυτών σε καθαρή µορφή ή οργανικών διαλυτών που περιέχονται σε
µείγµατα που ανακτάται και επαναχρησιµοποιείται ως εισροή διαλυτών στη διεργασία. Οι
ανακυκλωµένοι διαλύτες συνυπολογίζονται κάθε φορά που χρησιµοποιούνται για τη
διεκπεραίωση της δραστηριότητας.

Εκροές οργανικών διαλυτών (Ο):
O1

Εκποµπές καυσαερίων.

O2

Οι απώλειες οργανικών διαλυτών στο νερό, λαµβανοµένης υπόψη της επεξεργασίας των υγρών
αποβλήτων κατά τον υπολογισµό της ποσότητας Ο5.

O3

Η ποσότητα οργανικών διαλυτών που παραµένει στα προϊόντα της διεργασίας υπό µορφή προσµίξεων
ή υπολειµµάτων.

O4

Οι µη δεσµευόµενες εκποµπές οργανικών διαλυτών στον ατµοσφαιρικό αέρα. Συµπεριλαµβάνεται ο
γενικός εξαερισµός των χώρων, κατά τον οποίο ελευθερώνεται αέρας στο εξωτερικό περιβάλλον
µέσω παραθύρων, θυρών, αεραγωγών και οµοειδών ανοιγµάτων.

O5

Οι απώλειες οργανικών διαλυτών ή/και οργανικών ενώσεων που οφείλονται σε χηµικές ή φυσικές
αντιδράσεις (όπου συµπεριλαµβάνονται οι ποσότητες που καταστρέφονται µε αποτέφρωση ή άλλες
τεχνικές επεξεργασίας καυσαερίων ή υγρών αποβλήτων, ή δεσµεύονται, εφόσον δεν υπολογίζονται
στις ποσότητες Ο6, Ο7 ή Ο8).
900645673

O6

Οι οργανικοί διαλύτες που περιέχονται στα συλλεγόµενα απόβλητα.

O7

Οι οργανικοί διαλύτες, ή οι περιεχόµενοι σε µείγµατα οργανικοί διαλύτες, που πωλούνται ή
προορίζονται να πωληθούν ως προϊόν εµπορικής αξίας.

O8

Οι οργανικοί διαλύτες που περιέχονται σε µείγµατα και ανακτώνται για να επαναχρησιµοποιηθούν,
όχι όµως ως εισροές στη διεργασία, εφόσον δεν υπολογίζονται στην ποσότητα Ο7.

O9

Οι οργανικοί διαλύτες που ελευθερώνονται µε άλλους τρόπους.

3. Χρήση του σχεδίου διαχείρισης διαλυτών για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης.
Η χρήση του σχεδίου διαχείρισης διαλυτών εξαρτάται από τη συγκεκριµένη απαίτηση, της οποίας η
κάλυψη πρόκειται να εξακριβωθεί, ως εξής:
(α) Εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του προγράµµατος µείωσης που ορίζεται στο
Μέρος 5, µε την οριακή τιµή συνολικών εκποµπών να εκφράζεται σε εκποµπές διαλυτών ανά µονάδα
προϊόντος ή όπως άλλως αναφέρεται στα Μέρη 2 και 3,
(i) για όλες τις δραστηριότητες για τις οποίες γίνεται χρήση του προγράµµατος µείωσης του Μέρους 5,
καταρτίζεται κάθε χρόνο σχέδιο διαχείρισης διαλυτών για τον προσδιορισµό της κατανάλωσης (C). Η
κατανάλωση υπολογίζεται από την εξίσωση:
C = I1 – O8
Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 111 of 131

184(I)/2013

Παράλληλα, προσδιορίζεται η περιεκτικότητα των επιχρισµάτων σε στερεά συστατικά, ώστε να
συνάγονται οι ετήσιες εκποµπές αναφοράς και οι εκποµπές στόχου κάθε χρόνο.
(ii) για την αξιολόγηση της τήρησης των οριακών τιµών συνολικών εκποµπών που εκφράζονται σε
εκποµπές διαλυτών ανά µονάδα προϊόντος ή όπως άλλως αναφέρεται στα Μέρη 2 και 3, κάθε χρόνο
καταρτίζεται σχέδιο διαχείρισης διαλυτών για τον προσδιορισµό των εκποµπών (Ε). Οι εκποµπές
υπολογίζονται από την εξίσωση:
E = F + O1
Όπου F είναι οι διάχυτες εκποµπές, όπως ορίζονται στο στοιχείο β) (i). Η τιµή που προκύπτει διαιρείται
στη συνέχεια διά της κατάλληλης παραµέτρου για το εκάστοτε προϊόν.
(iii) για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις του άρθρου 75(7)(β)(ii), καταρτίζεται
κάθε χρόνο σχέδιο διαχείρισης διαλυτών για τον προσδιορισµό των συνολικών εκποµπών από όλες τις
εκάστοτε δραστηριότητες. Ο αριθµός αυτός συγκρίνεται στη συνέχεια µε τις συνολικές εκποµπές που θα
προέκυπταν, αν η εγκατάσταση πληρούσε τις απαιτήσεις των Μερών 2, 3 και 5 για κάθε δραστηριότητα
χωριστά.
357553362

(β) Προσδιορισµός των διάχυτων εκποµπών για παραβολή προς τις οριακές τιµές διάχυτων εκποµπών
του Μέρους 2.
(i) Οι διάχυτες εκποµπές υπολογίζονται από µια από τις παρακάτω εξισώσεις:
F = I1 – O1 – O5 – O6 – O7 – O8
ή
F = O2 + O3 + O4 + O9
Η F προσδιορίζεται είτε µε απευθείας µέτρηση των ποσοτήτων είτε µε ισοδύναµη µέθοδο ή µε
υπολογισµό, για παράδειγµα µε βάση την απόδοση της διεργασίας ως προς τη δέσµευση των εκποµπών.
Η οριακή τιµή διάχυτων εκποµπών εκφράζεται ως εκατοστιαία αναλογία των εισροών, οι οποίες
υπολογίζονται από την ακόλουθη εξίσωση:
I = I1 + I2
(ii) Οι διάχυτες εκποµπές υπολογίζονται µε µια σύντοµη αλλά πλήρη σειρά µετρήσεων και ο
προσδιορισµός αυτός δεν χρειάζεται να επαναληφθεί µέχρι να τροποποιηθεί ο εξοπλισµός.
128859102

Μέρος 8
Αξιολόγηση της συµµόρφωσης προς τις οριακές τιµές εκποµπής στα αέρια απόβλητα
1. Προκειµένου για συνεχείς µετρήσεις, οι οριακές τιµές εκποµπής θεωρείται ότι τηρούνται, εάν:
(α) κανένας από τους αριθµητικούς µέσους όρους όλων των έγκυρων µετρήσεων που έχουν καταγραφεί
κατά ένα οποιοδήποτε εικοσιτετράωρο λειτουργίας µιας εγκατάστασης ή δραστηριότητας εκτός από τις
φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας ή κατά τη συντήρηση του εξοπλισµού δεν υπερβαίνει τις
οριακές τιµές εκποµπών,
(β) κανένας από τους ωριαίους µέσους όρους δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπών κατά
συντελεστή µεγαλύτερο του 1,5.
2. Προκειµένου για περιοδικές µετρήσεις, οι οριακές τιµές εκποµπής θεωρείται ότι τηρούνται, εάν σε µια
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σειρά µετρήσεων παρακολούθησης:
(α) ο µέσος όρος όλων των τιµών των µετρήσεων δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής,
(β) κανένας από τους ωριαίους µέσους όρους δεν υπερβαίνει τις οριακές τιµές εκποµπής κατά
συντελεστή µεγαλύτερο του 1,5.
3. Η συµµόρφωση προς το µέρος 4 εξακριβώνεται µε βάση το άθροισµα των κατά µάζα συγκεντρώσεων
των επιµέρους πτητικών οργανικών ενώσεων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η συµµόρφωση
εξακριβώνεται µε βάση τη συνολική µάζα των εκποµπών οργανικού άνθρακα, εκτός αν το Μέρος 2
ορίζει άλλως.
4. Όγκοι αερίου µπορούν να προστίθενται στα αέρια απόβλητα για ψύξη ή αραίωση όταν δικαιολογείται
τεχνικώς, αλλά δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισµό της κατά µάζα συγκέντρωσης του ρύπου
στα αέρια απόβλητα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
[Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2),
55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ
Μέρος 1
Οριακές τιµές εκποµπής για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 47(2) και (3)
1. Όλες οι οριακές τιµές εκποµπής υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 K, πίεση 101,3 kPa και αφού
διορθωθούν για τους περιεχόµενους στα καυσαέρια υδρατµούς και η τυπική περιεκτικότητα σε O2
αναχθεί σε 6% για τα στερεά καύσιµα, σε 3% για εγκαταστάσεις καύσης, εξαιρουµένων των
αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών που χρησιµοποιούν υγρά και αέρια καύσιµα και σε 15%
για αεριοστρόβιλους και αεριοκίνητες µηχανές.
2. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύς (MW)

Άνθρακας και λιγνίτης και
άλλα στερεά καύσιµα

Βιοµάζα

Τύρφη

Υγρά καύσιµα

50 - 100

400

200

300

350

100 - 300

250

200

300

250

> 300

200

200

200

200

Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής
αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27
Νοεµβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες (κινητός µέσος όρος
πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή εκποµπής SO2 ίση µε 800 mg/Nm3.
Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής
αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν
υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27
Νοεµβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες (κινητός µέσος όρος
πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή εκποµπής SO2 ίση µε 850 mg/Nm3, στην περίπτωση εγκαταστάσεων µε
συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 300 MW. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων µε
συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των 300 MW ισχύει οριακή τιµή εκποµπής SO2 ίση µε 400
mg/Nm3.
Στην περίπτωση όπου µέρος της εγκατάστασης καύσης απορρίπτει τα καυσαέρια του µέσω ενός ή
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθµός των ωρών λειτουργίας
του δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες ετησίως (κινητός µέσος όρος πενταετίας), µπορεί να ισχύουν οι
οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στις δύο προηγούµενες υποπαραγράφους σε σχέση µε τη
συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι
εκποµπές από κάθε καπναγωγό ελέγχονται ξεχωριστά.
3. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών.
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Αέρια καύσιµα εν γένει

35

Υγροποιηµένο αέριο

5

Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από κλιβάνους άνθρακα (coke oven)

400

Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από υψικαµίνους

200

Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης προερχόµενα από
την αεριοποίηση υπολειµµάτων διυλιστηρίων, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν
από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση
χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003, ισχύει οριακή
τιµή εκποµπής SO2 ίση µε 800 mg/Nm3.
4. Οριακές τιµές εκποµπής NOx εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύς (MW)

Άνθρακας και λιγνίτης και
άλλα στερεά καύσιµα

50-100

Βιοµάζα και τύρφη

Υγρά καύσιµα

300
450 σε περίπτωση καύσης
κονιοποιηµένου λιγνίτη

300

450

100-300

200

250

200 (1)

> 300

200

200

150 (1)

Σηµείωση:
(1) Η οριακή τιµή εκποµπής είναι 450 mg/Nm3 για την καύση υπολειµµάτων απόσταξης και µετατροπής από
τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση σε εγκαταστάσεις καύσης συνολικής ονοµαστικής
θερµικής ισχύος 500 MW το πολύ, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27
Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας
εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003.
Για τις εγκαταστάσεις καύσης εντός χηµικών εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν υγρά υπολείµµατα
παραγωγής ως µη εµπορικά καύσιµα για ίδια κατανάλωση µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 500
MW το πολύ, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι
φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων
αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν
σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003, ισχύει οριακή τιµή εκποµπής NOx ίση µε 450
mg/Nm3.
Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, συνολικής ονοµαστικής
θερµικής ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων
πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση
χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003, των οποίων η
ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες (κινητός µέσος όρος πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή
εκποµπής NOx ίση µε 450 mg/Nm3.
Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα, συνολικής ονοµαστικής θερµικής
ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την 1 Ιουλίου
1987 και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες (κινητός µέσος όρος
πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή εκποµπής NOx ίση µε 450 mg/Nm3.
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Για τις εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν υγρά καύσιµα, συνολικής ονοµαστικής θερµικής
ισχύος άνω των 500 MW, οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27
Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης
άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια
λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες (κινητός µέσος όρος πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή εκποµπής
NOx ίση µε 400 mg/Nm3.
Στην περίπτωση όπου µέρος της εγκατάστασης καύσης απορρίπτει τα καυσαέρια του µέσω ενός ή
περισσοτέρων χωριστών καπναγωγών εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθµός των ωρών λειτουργίας
του δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες ετησίως (κινητός µέσος όρος πενταετίας), µπορεί να ισχύουν οι
οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στις τρεις προηγούµενες υποπαραγράφους σε σχέση µε τη
συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι
εκποµπές από κάθε καπναγωγό ελέγχονται ξεχωριστά.
5. Για τους αεριοστρόβιλους (περιλαµβανοµένων των αεριοστρόβιλων συνδυασµένου κύκλου) που
χρησιµοποιούν ελαφρά και µεσαία κλάσµατα απόσταξης ως υγρά καύσιµα ισχύει οριακή τιµή εκποµπής
NOx ίση µε 90 mg/Nm3 και οριακή τιµή εκποµπής CO ίση µε 100 mg/Nm3.
Για τους αεριοστρόβιλους έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες ετησίως δεν
ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στο παρόν σηµείο. Ο φορέας εκµετάλλευσης των
εγκαταστάσεων αυτών καταγράφει τις ώρες λειτουργίας.
6. Οριακές τιµές εκποµπής NOx και CO εκφρασµένες σε (mg/Nm3) που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις
καύσης που χρησιµοποιούν αέριο ως καύσιµο.
NOx

CO

Εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν ως καύσιµο φυσικό αέριο,
εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών

100

100

Εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν ως καύσιµο αέρια υψικαµίνων,
αέρια από κλιβάνους άνθρακα (coke oven) ή αέρια χαµηλής θερµογόνου
δύναµης προερχόµενα από αεριοποίηση υπολειµµάτων διυλιστηρίων,
εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών

200(4)

—

Εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν ως καύσιµο άλλα αέρια,
εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών

200(4)

—

Αεριοστρόβιλοι (περιλαµβανοµένων των αεροστροβίλων συνδυασµένου
κύκλου), που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο (1) ως καύσιµο

50(2)(3)

100

Αεριοστρόβιλοι (περιλαµβανοµένων των αεριοστρόβιλων συνδυασµένου
κύκλου), που χρησιµοποιούν άλλα αέρια ως καύσιµα

120

—

Αεριοκίνητες µηχανές

100

100

Σηµειώσεις:
(1) Το φυσικό αέριο είναι µεθάνιο που απαντάται στη φύση και περιέχει αδρανή και άλλα συστατικά σε
αναλογία 20% (κατ’ όγκο) κατ’ ανώτατο όριο.
(2) 75 mg/Nm3 στις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η απόδοση του αεριοστροβίλου καθορίζεται υπό
συνθήκες βασικού φορτίου κατά ISO:
(i) αεριοστρόβιλοι που χρησιµοποιούνται σε συστήµατα συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και
ηλεκτρισµού µε συνολική απόδοση άνω του 75%,
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(ii) αεριοστρόβιλοι που χρησιµοποιούνται σε εγκαταστάσεις συνδυασµένου κύκλου µε µέση ετήσια
συνολική ηλεκτρική απόδοση άνω του 55%,
(iii) αεριοστρόβιλοι που κινούν µηχανικά συστήµατα.
(3) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού κύκλου που δεν ανήκουν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες,
που αναφέρονται στη σηµείωση (2) αλλά έχουν απόδοση άνω του 35%, προσδιορισµένη κατά ISO υπό
συνθήκες βασικού φορτίου, η οριακή τιµή εκποµπής NOx είναι (50*n)/35, όπου n είναι η απόδοση του
αεριοστροβίλου, εκφρασµένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και προσδιοριζοµένη κατά ISO υπό συνθήκες
βασικού φορτίου.
(4) 300 mg/Nm3 για εγκαταστάσεις καύσης συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος που δεν υπερβαίνει τα
500 MW και οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι
φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων
αποβλήτων πριν από την εν λόγω ηµεροµηνία, υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση τέθηκε σε
λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003.
Για αεριοστρόβιλους (περιλαµβανοµένων των αεροστροβίλων συνδυασµένου κύκλου), οι οριακές τιµές
εκποµπής NOx και CO που καθορίζονται στον πίνακα του σηµείου 6, ισχύουν µόνο για λειτουργία µε
φορτίο άνω του 70%.
Για τους αεριοστρόβιλους (περιλαµβανοµένων των αεριοστροβίλων συνδυασµένου κύκλου), οι οποίοι
έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης
των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την
ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το
αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003, και των οποίων η ετήσια λειτουργία δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες
(κινητός µέσος όρος πενταετίας), ισχύει οριακή τιµή NOx ίση µε 150 mg/Nm3 όταν χρησιµοποιούν ως
καύσιµο φυσικό αέριο και ίση µε 200 mg/Nm3 όταν χρησιµοποιούν ως καύσιµο άλλα αέρια ή υγρά
καύσιµα.
Στην περίπτωση όπου µέρος της εγκατάστασης καύσης απορρίπτει τα καυσαέρια του µέσω ενός ή
περισσοτέρων ξεχωριστών καπναγωγών εντός κοινής καπνοδόχου και ο αριθµός των ωρών λειτουργίας
του δεν υπερβαίνει τις 1500 ώρες ετησίως (κινητός µέσος όρος πενταετίας), µπορεί να ισχύουν οι
οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στην προηγούµενη υποπαράγραφο σε σχέση µε τη συνολική
ονοµαστική θερµική ισχύ του συνόλου της εγκατάστασης καύσης. Σε αυτή την περίπτωση, οι εκποµπές
από κάθε καπναγωγό ελέγχονται ξεχωριστά.
Για τους αεριοστρόβιλους και τις αεριοκινητήριες µηχανές έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο
από 500 ώρες ετησίως δεν ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στην παράγραφο 6. Ο
φορέας εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών καταγράφει τις ώρες λειτουργίας.
7. Οριακές τιµές εκποµπής σκόνης εκφρασµένες σε mg/Nm3 για εγκαταστάσεις καύσης που
χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύς (MW)

Άνθρακας και λιγνίτης
και άλλα στερεά
καύσιµα

Βιοµάζα και τύρφη

Υγρά καύσιµα (1)

50 - 100

30

30

30

100 - 300

25

20

25

> 300

20

20

20

Σηµείωση:
(1) Η οριακή τιµή εκποµπής είναι 50 mg/Nm3 για την καύση υπολειµµάτων απόσταξης και µετατροπής από
τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση σε εγκαταστάσεις καύσης, οι οποίες έλαβαν άδεια
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εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27 Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων
είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27
Νοεµβρίου 2003.
8. Οριακές τιµές εκποµπής σκόνης εκφρασµένες σε mg/Nm3 για εγκαταστάσεις καύσης που
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών
Αέρια καύσιµα εν γένει

5

Αέρια υψικαµίνων

10

Αέρια που παράγονται από τη χαλυβουργία και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλού

30

Μέρος 2
Οριακές τιµές εκποµπής για τις εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 47(4)
1. Όλες οι οριακές τιµές εκποµπής υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 K, πίεση 101,3 kPa και αφού
διορθωθούν για τους περιεχόµενους στα καυσαέρια υδρατµούς και η τυπική περιεκτικότητα σε O2
αναχθεί σε 6% για τα στερεά καύσιµα, σε 3% για εγκαταστάσεις καύσης, εξαιρουµένων των
αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών που χρησιµοποιούν υγρά και αέρια καύσιµα και 15%
για αεριοστροβίλους και αεριοκίνητες µηχανές.
Σε περίπτωση αεριοστροβίλων συνδυασµένου κύκλου µε συµπληρωµατική καύση, ο Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να ορίσει την τυπική περιεκτικότητα σε Ο2 λαµβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικείας εγκατάστασης.
2. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύς (MW)

Άνθρακας και λιγνίτης και
άλλα στερεά καύσιµα

Βιοµάζα

Τύρφη

Υγρά
Καύσιµα

50-100

400

200

300

350

100-300

200

200

300
250 στην περίπτωση
καύσης σε
ρευστοστερεά κλίνη

200

> 300

150
200 στην περίπτωση καύσης
σε κυκλοφορούσα ή υπό
πίεση ρευστοστερεά κλίνη

150

150
200 στην περίπτωση
καύσης σε
ρευστοστερεά κλίνη

150

3. Οριακές τιµές εκποµπής SO2 εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών
Αέρια καύσιµα εν γένει

35

Υγροποιηµένο αέριο

5

Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από κλιβάνους άνθρακα (coke oven)

400

Αέρια χαµηλής θερµογόνου δύναµης από υψικαµίνους

200
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4. Οριακές τιµές εκποµπής NOx εκφρασµένες σε mg/Nm3 που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις καύσης
που χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύς (MW)

Άνθρακας και λιγνίτης και
άλλα στερεά καύσιµα

50-100

Βιοµάζα και τύρφη

Υγρά Καύσιµα

300
400 σε περίπτωση καύσης
κονιοποιηµένου λιγνίτη

250

300

100-300

200

200

150

> 300

150
200 σε περίπτωση καύσης
κονιοποιηµένου λιγνίτη

150

100

5. Για τους αεριοστρόβιλους (περιλαµβανοµένων των αεριοστρόβιλων συνδυασµένου κύκλου) που
χρησιµοποιούν ελαφρά και µεσαία κλάσµατα απόσταξης ως υγρά καύσιµα ισχύει οριακή τιµή εκποµπής
NOx ίση µε 50 mg/Nm3 και οριακή τιµή εκποµπής CO ίση µε 100 mg/Nm3.
Για τους αεριοστρόβιλους έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από 500 ώρες λειτουργίας
ετησίως δεν ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στο παρόν σηµείο. Ο φορέας
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών καταγράφει τις ώρες λειτουργίας.
6. Οριακές τιµές εκποµπής NOx και CO εκφρασµένες σε (mg/Nm3) που εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις
καύσης που χρησιµοποιούν αέριο ως καύσιµο.
NOx

CO

Εγκαταστάσεις καύσης πλην των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών

100

100

Αεριοστρόβιλοι (περιλαµβανοµένων των αεριοστροβίλων συνδυασµένου
κύκλου)

50(1)

100

75

100

Αεριοκίνητες µηχανές
Σηµείωση:

(1) Για τους αεριοστρόβιλους ανοικτού κύκλου που έχουν απόδοση άνω του 35%, προσδιορισµένη κατά
ISO υπό συνθήκες βασικού φορτίου, η οριακή τιµή εκποµπής NOx είναι (50*n)/35, όπου n είναι η
απόδοση του αεριοστροβίλου, εκφρασµένη σε ποσοστό επί τοις εκατό και προσδιοριζοµένη κατά ISO υπό
συνθήκες βασικού φορτίου.
Για αεριοστροβίλους, περιλαµβανοµένων των αεριοστροβίλων συνδυασµένου κύκλου, οι οριακές τιµές
εκποµπής NOx και CO που καθορίζονται στο παρόν σηµείο ισχύουν µόνο για λειτουργία µε φορτίο άνω
του 70%.
Για τους αεροστροβίλους και τις αεριοκίνητες µηχανές έκτακτης ανάγκης που λειτουργούν λιγότερο από
500 ώρες ετησίως δεν ισχύουν οι οριακές τιµές εκποµπής που ορίζονται στο παρόν σηµείο. Ο φορέας
εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων αυτών καταγράφει τις ώρες λειτουργίας.
7. Οριακές τιµές εκποµπής σκόνης εκφρασµένες σε mg/Nm3 για εγκαταστάσεις καύσης που
χρησιµοποιούν στερεά ή υγρά καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων
µηχανών.
Συνολική ονοµαστική θερµική ισχύς (MW)
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50 - 300

20

> 300

10
20 για βιοµάζα και τύρφη

8. Οριακές τιµές εκποµπής σκόνης εκφρασµένες σε mg/Nm3 για εγκαταστάσεις καύσης που
χρησιµοποιούν αέρια καύσιµα, εξαιρουµένων των αεριοστροβίλων και των αεριοκίνητων µηχανών.
Αέρια καύσιµα εν γένει

5

Αέρια υψικαµίνων

10

Αέρια που παράγονται από τη χαλυβουργία και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αλλού

30

Μέρος 3
Παρακολούθηση εκποµπών
1. Οι συγκεντρώσεις SO2, NOx και σκόνης στα καυσαέρια που προέρχονται από όλες τις εγκαταστάσεις
καύσης µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 100 MW και άνω µετρώνται συνεχώς.
Η συγκέντρωση CO στα καυσαέρια που προέρχονται από κάθε εγκατάσταση καύσης που
τροφοδοτούνται µε αέρια καύσιµα, µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ 100 MW και άνω, µετρώνται
συνεχώς.
2. Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι δεν απαιτούνται οι συνεχείς µετρήσεις που αναφέρονται
στο σηµείο 1 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) για τις εγκαταστάσεις καύσης µε υπολειπόµενη διάρκεια ζωής µικρότερη από 10 000 ώρες
λειτουργίας,
(β) για το SO2 και τη σκόνη από εγκαταστάσεις καύσης που τροφοδοτούνται µε φυσικό αέριο,
(γ) για το SO2 από εγκαταστάσεις καύσης που τροφοδοτούνται µε πετρέλαιο γνωστής περιεκτικότητας σε
θείο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εξοπλισµός αποθείωσης των καυσαερίων,
(δ) για το SO2 από εγκαταστάσεις καύσης που τροφοδοτούνται µε βιοµάζα, εάν ο φορέας εκµετάλλευσης
µπορεί να αποδείξει ότι οι εκποµπές SO2 δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να υπερβούν τις
καθορισµένες οριακές τιµές εκποµπής.
3. Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις, εκτελούνται µετρήσεις SO2, NOx, σκόνης
καθώς και CO για τις εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται µε αέριο τουλάχιστον µια φορά ανά εξάµηνο.
4. Για τις εγκαταστάσεις καύσης που τροφοδοτούνται µε άνθρακα ή λιγνίτη, οι συνολικές εκποµπές
υδράργυρου µετρώνται τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
5. Αντί των µετρήσεων SO2 και NOx που αναφέρονται στο σηµείο 3, είναι δυνατό να χρησιµοποιούνται,
για τον προσδιορισµό των εκποµπών SO2 και NOx, άλλες διαδικασίες, οι οποίες έχουν επαληθευθεί και
εγκριθεί από την Αρµόδια Αρχή. Στις εν λόγω διαδικασίες εφαρµόζονται τα σχετικά πρότυπα CEN ή, αν
δεν υπάρχουν, πρότυπα CEN, τα πρότυπα ISO ή τα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την
παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής ποιότητας.
6. Στην περίπτωση σηµαντικών µεταβολών ως προς το χρησιµοποιούµενο καύσιµο ή τον τρόπο
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, πρέπει να ενηµερώνεται σχετικά η Αρµόδια Αρχή. Η Αρµόδια Αρχή
αποφασίζει αν οι απαιτήσεις σχετικά µε την παρακολούθηση που προβλέπονται στα σηµεία 1 έως 4
εξακολουθούν να επαρκούν ή αν χρειάζεται να αναπροσαρµοστούν.
826355457

7. Οι συνεχείς µετρήσεις που εκτελούνται σύµφωνα µε το σηµείο 1 περιλαµβάνουν µέτρηση της
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περιεκτικότητας σε οξυγόνο, της θερµοκρασίας, της πίεσης και της περιεκτικότητας σε υδρατµούς των
καυσαερίων. Η συνεχής µέτρηση της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε υδρατµούς δεν είναι
απαραίτητη, εφόσον το δείγµα καυσαερίων έχει ξηρανθεί πριν από την ανάλυση των εκποµπών.
8. Η δειγµατοληψία και ανάλυση των σχετικών ρυπαντικών ουσιών και οι µετρήσεις των παραµέτρων
της διεργασίας, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας των αυτόµατων συστηµάτων µέτρησης και των
µεθόδων αναφοράς για τις µετρήσεις, µε σκοπό τη βαθµονόµηση των εν λόγω συστηµάτων, εκτελούνται
σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN. Εάν δεν υπάρχουν πρότυπα CEN, εφαρµόζονται τα πρότυπα ISO ή τα
εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδοµένων ισοδύναµης επιστηµονικής
ποιότητας.
Τα αυτόµατα συστήµατα µέτρησης ελέγχονται µε παράλληλες µετρήσεις µε τις µεθόδους αναφοράς
τουλάχιστον µία φορά ετησίως.
Ο φορέας εκµετάλλευσης ενηµερώνει την Αρµόδια Αρχή για τα αποτελέσµατα του ελέγχου των
αυτόµατων συστηµάτων µέτρησης.
9. Οι τιµές των διαστηµάτων εµπιστοσύνης 95% ενός µεµονωµένου αποτελέσµατος µέτρησης, που
προσδιορίζονται επί της οριακής τιµής εκποµπή, δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά επί τοις εκατό
των οριακών τιµών εκποµπής:
Μονοξείδιο του άνθρακα

10%

∆ιοξείδιο του θείου

20%

Οξείδια του αζώτου

20%

Σκόνη

30%

10. Οι επικυρωµένες ωριαίες και ηµερήσιες µέσες τιµές προσδιορίζονται µε βάση τις µετρηµένες
έγκυρες ωριαίες µέσες τιµές, µετά την αφαίρεση της τιµής του διαστήµατος εµπιστοσύνης που ορίζεται
στο σηµείο 9.
Οι ηµέρες κατά τις οποίες περισσότερες από τρεις ωριαίες µέσες τιµές είναι άκυρες, λόγω
ελαττωµατικής λειτουργίας ή συντήρησης του αυτόµατου συστήµατος µέτρησης, ακυρώνονται. Εάν στη
διάρκεια ενός έτους έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 10 ηµέρες για τέτοιους λόγους, η Αρµόδια Αρχή
απαιτεί από τον φορέα εκµετάλλευσης να λάβει κατάλληλα µέτρα για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του
αυτόµατου συστήµατος µέτρησης.
11. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που πρέπει να συµµορφωθούν προς τα ποσοστά αποθείωσης του
άρθρου 48, παρακολουθείται τακτικά επίσης η περιεκτικότητα σε θείο του καυσίµου το οποίο
τροφοδοτεί την εγκατάσταση καύσης. Η Αρµόδια Αρχή ενηµερώνεται για ουσιώδεις αλλαγές του
χρησιµοποιούµενου τύπου καυσίµου.
Μέρος 4
Αξιολόγηση της τήρησης οριακών τιµών εκποµπής
1. Στην περίπτωση συνεχών µετρήσεων, οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2
λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων δείχνει ότι, για τις
ώρες λειτουργίας εντός ενός ηµερολογιακού έτους, πληρούνταν όλοι οι παρακάτω όροι:
(α) καµία επικυρωµένη µηνιαία µέση τιµή δεν υπερβαίνει τις οικείες οριακές τιµές εκποµπής που
καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2,
(β) καµία επικυρωµένη ηµερήσια µέση τιµή δεν υπερβαίνει το 110% των οικείων οριακών τιµών
εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2,
(γ) στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων καύσης που αποτελούνται µόνο από λέβητες που χρησιµοποιούν
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άνθρακα συνολικής ονοµαστικής θερµικής ισχύος κάτω των 50 MW, η µη επικυρωµένη ηµερήσια µέση
τιµή υπερβαίνει το 150% των οικείων οριακών τιµών εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2, και
(δ) το 95% όλων των επικυρωµένων ωριαίων µέσων τιµών εντός του έτους δεν υπερβαίνει το 200% των
οικείων οριακών τιµών εκποµπής που καθορίζονται στα Μέρη 1 και 2.
Οι επικυρωµένες µέσες τιµές προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του σηµείου 10 του Μέρους 3.
387125670

Για τους σκοπούς του υπολογισµού των µέσων τιµών εκποµπών, δεν λαµβάνονται υπόψη οι τιµές που
µετρώνται κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 47(6) και (7) και στο άρθρο 54, καθώς και
κατά τις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας.
2. Σε περίπτωση που δεν απαιτούνται συνεχείς µετρήσεις, οι οριακές τιµές εκποµπής που καθορίζονται
στα Μέρη 1 και 2 λογίζονται ως τηρηθείσες, εφόσον τα αποτελέσµατα καθεµίας από τις σειρές
µετρήσεων ή των άλλων διαδικασιών, που ορίζονται και καθορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες που
θεσπίζει η Αρµόδια Αρχή, δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιµές εκποµπής.
Μέρος 5
Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης
1. Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης για εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 47(2) και (3).

Συνολική
ονοµαστική
θερµική ισχύς
(MW)

Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης
Εγκαταστάσεις οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων
αποβλήτων πριν από την 27η Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς
εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση
χορήγησης άδειας εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την
ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27
Νοεµβρίου 2003

50 - 100
100 - 300
> 300

80%
90%
96%(1)

Λοιπές
εγκαταστάσεις

92%
92%
96%

Σηµείωση:
(1) Για εγκαταστάσεις καύσης που χρησιµοποιούν ως καύσιµο πετρέλαιο σχιστολίθου, το ελάχιστο ποσοστό
αποθείωσης είναι 95%.
2. Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης για εγκαταστάσεις καύσης που αναφέρονται στο άρθρο 47(4).
Συνολική ονοµαστική θερµική ισχύς (MW)

Ελάχιστο ποσοστό αποθείωσης

50-100

93%

100-300

93%

> 300

97%
Μέρος 6

Συµµόρφωση προς το ποσοστό αποθείωσης
Τα ελάχιστα ποσοστά αποθείωσης που καθορίζονται στο µέρος 5 του παρόντος παραρτήµατος ισχύουν
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ως µηνιαία µέση οριακή τιµή.
Μέρος 7
Μέσες οριακές τιµές εκποµπής για εγκαταστάσεις καύσης
µεικτής εστίας εντός διυλιστηρίων
Μέσες οριακές τιµές εκποµπής SO2 (mg/Nm3) για εγκαταστάσεις καύσης µεικτής εστίας εντός
διυλιστηρίων, εξαιρουµένων των αεριοστρόβιλων και των αεριοκίνητων µηχανών, που χρησιµοποιούν
υπολείµµατα απόσταξης και µετατροπής από τη διύλιση του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση,
αποκλειστικώς ή µε άλλα καύσιµα:
(α) εγκαταστάσεις καύσης οι οποίες έλαβαν άδεια εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από τις 27
Νοεµβρίου 2002 ή οι φορείς εκµετάλλευσης των οποίων είχαν υποβάλει πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας
εκποµπής αερίων αποβλήτων πριν από την ηµεροµηνία αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω
εγκαταστάσεις τέθηκαν σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεµβρίου 2003: 1000 mg/Nm3,
(β) λοιπές εγκαταστάσεις καύσης: 600 mg/Nm3.
Οι οριακές τιµές εκποµπής υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 K, πίεση 101,3 kPa και αφού
διορθωθούν για τους περιεχόµενους στα καυσαέρια υδρατµούς και η τυπική περιεκτικότητα σε O2
αναχθεί σε 6% για τα στερεά καύσιµα και σε 3% για τα υγρά και αέρια καύσιµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
[Άρθρα 11(4)(β) και 26(1)(α)]
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
1. ∆ιοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου.
2. Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου.
3. Μονοξείδιο του άνθρακα.
4. Πτητικές οργανικές ενώσεις.
5. Μέταλλα και οι ενώσεις τους.
6. Σκόνη, περιλαµβανοµένων των λεπτόκοκκων σωµατιδίων.
7. Αµίαντος (αιωρούµενα σωµατίδια και ίνες).
8. Χλώριο και οι ενώσεις του.
9. Φθόριο και οι ενώσεις του.
10. Αρσενικό και οι ενώσεις του.
11. Κυανιούχες ενώσεις.
12. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες, µεταλλαξιογόνες ή ικανές να
βλάψουν την αναπαραγωγή µέσω της ατµόσφαιρας.
13. Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια.
ΝΕΡΑ
1. Αλογονωµένες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους
ενώσεις µέσα στο υδάτινο περιβάλλον.
2. Οργανοφωσφορικές ενώσεις.
3. Οργανοκασσιτερικές ενώσεις.
4. Ουσίες και µείγµατα που έχουν αποδεδειγµένα ιδιότητες καρκινογόνες µεταλλαξιογόνες ή ικανές να
βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή µέσω αυτού.
5. Έµµονοι υδρογονάνθρακες και έµµονες και βιοσυσσωρευόµενες τοξικές ουσίες.
6. Κυανιούχες ενώσεις.
7. Μέταλλα και οι ενώσεις τους.
8. Αρσενικό και οι ενώσεις του.
9. Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
10. Αιωρούµενες ύλες.
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11. Ουσίες που συµβάλλουν στον ευτροφισµό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα).
12. Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου (και που µετρούνται µε παραµέτρους
όπως το BOD, το COD κ.λπ.)
13. Ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ των περί Προστασίας και ∆ιαχείρισης των Υδάτων
Νόµων του 2004 µέχρι 2012.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
[Άρθρα 36(2), (3)(α), 38(3), 39(1), 41(1), 43(1)(α), 71 και 95(1)(ε),(4)]
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΩ∆ΙΚΑΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
1. Φύση δηµόσιας ακρόασης.
1.1 Η δηµόσια ακρόαση αποτελεί µορφή δηµόσιου διαλόγου και διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η
οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δηµοκρατικότητας στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων αναφορικά µε τις διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 36(1).
2. Στόχος της δηµόσιας ακρόασης.
2.1. Η δηµόσια ακρόαση αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενηµέρωση της
αρµόδιας αρχής και της Τεχνικής Επιτροπής, έτσι ώστε να µπορούν να καταλήξει σε ολοκληρωµένες, καλά
πληροφορηµένες και επαρκώς αιτιολογηµένες θέσεις και εισηγήσεις αναφορικά µε τη διαδικασία που
εξετάζεται.
2.2. Προς το αυτό, η Αρµόδια Αρχή, η οποία διοργανώνει τη δηµόσια ακρόαση, µπορεί να ζητήσει και να
ακούσει τις θέσεις όσων αναφέρονται στο άρθρο 40(1) και να αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, κατά
την κρίση της.
3. Χαρακτηριστικά της δηµόσιας ακρόασης.
3.1. Η Αρµόδια Αρχή διεξάγει τη δηµόσια ακρόαση κατά τρόπο αποτελεσµατικό και παραγωγικό και να
διασφαλίζει ότι ο χρόνος της ακρόασης και των µετεχόντων σε αυτή δεν αναλώνεται για σκοπούς άλλους από
εκείνους που εξυπηρετεί η ακρόαση.
3.2. Η Αρµόδια Αρχή δεν επιτρέπει(α) την επανάληψη θέσεων και απόψεων που έχουν ήδη διατυπωθεί προηγουµένως από άλλα συµµετέχοντα
µέρη, όταν υπάρχει σύµπτωση απόψεων των µερών αυτών,
(β) τη χρησιµοποίηση χρόνου από την ακρόαση για την παρουσίαση και συζήτηση θεµάτων που δεν
σχετίζονται άµεσα µε την εξεταζόµενη διαδικασία, και/ ή
(γ) τη συζήτηση σηµείων που έχουν ήδη διευκρινισθεί µε προηγούµενες παρουσιάσεις ή τεκµήρια.
4. Πρόσκληση σε δηµόσια ακρόαση και υποβολή έγγραφων θέσεων των µερών.
4.1. Η Αρµόδια Αρχή γνωστοποιεί και προσκαλεί σχετικά και σύµφωνα µε το άρθρο 40(2) και (3), τα
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 40(1), προκειµένου να εκθέσουν τις απόψεις τους προσκοµίζοντας και
κάθε διαθέσιµο αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισµών τους.
4.2. Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του άρθρου 40(4), τα µέρη πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τις θέσεις
τους, σύµφωνα µε την προθεσµία που καθορίζεται στη γνωστοποίηση.
4.3. Οι έγγραφες θέσεις οι οποίες υποβάλλονται πρέπει να είναι αρκούντως αναλυτικές, αναφορικά µε τα
ζητήµατα που εξετάζονται στην εν λόγω δηµόσια ακρόαση.
4.4. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που προσκαλούνται ή δικαιούνται να µετάσχουν στη δηµόσια ακρόαση
είναι δυνατό να δηλώσει εγγράφως ότι περιορίζεται στην υποβολή έγγραφων θέσεων και δεν θα µετάσχει
στην ακροαµατική διαδικασία.
4.5.(α) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τα µέρη έχει ήδη υποβάλει τις απόψεις του στην Αρµόδια Αρχή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37(1)(ζ), δεν είναι αναγκαίο να υποβάλει εκ νέου τις θέσεις του, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτές δεν έχουν διαφοροποιηθεί.
Copyright © Leginet Ltd 2002-2014. All rights reserved.
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu

Page 126 of 131

184(I)/2013
(β) Στην περίπτωση αυτή, το µέρος ενηµερώνει εγγράφως την Αρµόδια Αρχή εντός της προθεσµίας που
καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 40(3)(γ), αναφορικά µε την υποβολή των νέων θέσεων.
4.6. Σε περιπτώσεις υποβολής ογκωδών ή ιδιαίτερα εκτεταµένων έγγραφων θέσεων από οποιοδήποτε εκ των
συµµετεχόντων µερών, πρέπει να υποβάλλεται και σύνοψη των κύριων σηµείων, η οποία δεν πρέπει να
ξεπερνά τις 4 δακτυλογραφηµένες σελίδες.
4.7.(α) Στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλονται, αποφεύγονται οι γενικότητες, οι θεωρητικές τοποθετήσεις και
οι αναπόδεικτοι ισχυρισµοί ή χαρακτηρισµοί που δεν έχουν σχέση µε την υπό αξιολόγηση πρόταση ή
διαδικασία.
(β) Η Αρµόδια Αρχή δεν λαµβάνει υπόψη θέσεις και απόψεις που δεν είναι επαρκώς τεκµηριωµένες ή είναι
εµφανώς αυθαίρετες ή εκφράζουν προδήλως θετική η αρνητική προκατάληψη έναντι της υπό αξιολόγηση
πρότασης ή διαδικασίας. Η Αρµόδια Αρχή εστιάζει την προσοχή της σε θέσεις που υποστηρίζονται από
επιστηµονικώς αποδεκτά τεκµήρια, γεγονότα και δεδοµένα.
(γ) Τα µέρη είναι δυνατό να περιλαµβάνουν στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλουν, όρους λειτουργίας, τους
οποίους εισηγούνται όπως επισυναφθούν στην Άδεια που τυχόν χορηγηθεί, ανανεωθεί ή τροποποιηθεί στα
πλαίσια της διαδικασίας.
4.8. Ο φάκελος της υπόθεσης όπου καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα παραµένει στη διάθεση των
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 40(1) τα οποία µετέχουν στη δηµόσια ακρόαση, για σκοπούς
ενηµέρωσης και καλύτερης προετοιµασίας των έγγραφων θέσεων που τυχόν υποβάλουν.
5. Πρόσβαση στις έγγραφες θέσεις
5.1. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδοµένα τα οποία περιέχονται στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλουν τα
µέρη, αποτελούν δηµόσιες πληροφορίες, στις οποίες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση όλα τα µέρη που
µετέχουν στη δηµόσια ακρόαση διαδικασία αµέσως µετά την ολοκλήρωσή της.
5.2. Αν κάποιο µέρος επιθυµεί τη µη δηµοσιοποίηση µέρους ή όλων των πληροφοριών που υποβάλλει µε τις
σχετικές έγγραφες θέσεις, πρέπει, παράλληλα µε την υποβολή των έγγραφων θέσεων αυτών, να δηλώσει µε
σαφήνεια τις πληροφορίες που δεν επιθυµεί να δηµοσιοποιηθούν στα υπόλοιπα µέρη, δίδοντας και τη σχετική
αιτιολογία.
5.3. Τηρουµένων των διατάξεων138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.

(α) του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του
Ατόµου) Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

216(Ι) του 2002
6(Ι) του 2004
75(Ι) του 2012.

(β) των περί Κανονισµών Ασφαλείας ∆ιαβαθµισµένων Πληροφοριών, Εγγράφων και
Υλικού και για Συναφή Θέµατα Νόµου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή
αντικαθίσταται, και
(γ) του επιχειρηµατικού απορρήτου,
η Αρµόδια Αρχή µπορεί να αποφασίσει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι
εµπιστευτικές, παρέχοντας την απαιτούµενη αιτιολογία.

6. Ακροαµατική διαδικασία
6.1. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 40, η ακροαµατική διαδικασία είναι ανοιχτή για παρακολούθηση
από το κοινό.
6.2. Πρόσωπα τα οποία, ενώ εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 40(1) έχουν δηλώσει ότι δεν θα µετέχουν
στη δηµόσια ακρόαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 40, δεν έχουν δικαίωµα
συµµετοχής στην ακροαµατική διαδικασία.
6.3.(α) Η ακροαµατική διαδικασία καθοδηγείται από την Αρµόδια Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για τον
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έλεγχο της διαδικασίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης όλων των σχετικών τεκµηριωµένων
θέσεων και απόψεων, κατά τρόπο δίκαιο, αλλά και να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της ακροαµατικής εντός
της προθεσµίας που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.
(β) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να διατάξει την αποµάκρυνση από την αίθουσα διεξαγωγής της ακροαµατικής
διαδικασίας, οποιουδήποτε προσώπου παρεµβαίνει χωρίς την άδεια της εξουσιοδότηση ή παρενοχλεί µε
οποιοδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.
6.4. Η ακροαµατική διαδικασία αρχίζει µε εναρκτήρια δήλωση της Αρµόδιας Αρχής, στην οποία(α) προσδιορίζονται τα στοιχεία και τα κύρια χαρακτηριστικά της υπό αξιολόγηση πρότασης ή διαδικασίας,
µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιγραφή της συγκεκριµένης πρότασης ή διαδικασίας που εξετάζεται,
(β) δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο διεξάγεται η δηµόσια ακρόαση, και
(γ) καθορίζεται προκαταρκτικά το πρόγραµµα της ακροαµατικής διαδικασίας και η σειρά µε την οποία τα
µέρη θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.
6.5. Στη συνέχεια, τα µέρη παρουσιάζουν τις θέσεις τους, σχολιάζοντας, αν επιθυµούν, και το περιεχόµενο της
εναρκτήριας δήλωσης και επεξηγούν µε σαφήνεια τους λόγους, για τους οποίους θεωρούν ότι είναι
δικαιολογηµένες οι θέσεις τους. Οι λόγοι αυτοί δεν πρέπει να είναι γενικοί και ασαφείς, ούτε να εκφράζουν
αυθαίρετες και προσωπικές εκτιµήσεις.
6.6.(α) Τα µέλη της Τεχνικής Επιτροπής µπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε κάθε µέρος που
παρουσιάζει τις θέσεις του.
(β) Το οικείο µέρος παρέχει τις διευκρινίσεις που ζητούν τα µέλη της Τεχνικής Επιτροπής.
(γ) Σε περίπτωση που οι ζητούµενες διευκρινίσεις δεν είναι δυνατό να δοθούν άµεσα, αυτές αποστέλλονται
στην Αρµόδια Αρχή εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών από το πέρας της ακροαµατικής διαδικασίας.
(δ) Στις περιπτώσεις που το µέρος δεν δώσει τις διευκρινίσεις οι οποίες ζητούνται εντός της προβλεπόµενης
προθεσµίας, η Αρµόδια Αρχή δεν δίνει παράταση για την υποβολή τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις
όπου η καθυστέρηση βασίζεται σε αντικειµενικούς και επαληθεύσιµους λόγους.
6.7. Κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής διαδικασίας, δεν επιτρέπεται ο διάλογος µεταξύ των µερών. Όλα τα
µέρη απευθύνονται αποκλειστικά στην Αρµόδια Αρχή, εκτός αν αυτή ζητήσει ή επιτρέψει, κατά την κρίση
της, την ανταλλαγή επιχειρηµάτων µεταξύ των µερών, µε στόχο το σχηµατισµό ακριβούς εικόνας και την
πληρέστερη και ακριβέστερη ενηµέρωση.
6.8.(α) Η ακροαµατική διαδικασία διεξάγεται σε µια ή περισσότερες συνεδριάσεις, ειδικά αν προκύψει
ανάγκη υποβολής πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.
(β) Η Αρµόδια Αρχή µπορεί να διακόπτει τη διαδικασία και να τη συνεχίζει σε καθορισµένη ηµεροµηνία και
ώρα.
6.9.(α) Κατά την ακροαµατική διαδικασία τηρούνται πρακτικά, στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα
ονόµατα και η ιδιότητα των παρισταµένων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα που
συζητήθηκαν µε συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά.
(β) Τηρουµένων των διατάξεων του σηµείου 5, τα πρακτικά αποτελούν δηµόσια πληροφορία και όλα τα µέρη
που µετέχουν στην ακροαµατική διαδικασία µπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά µέσω του αρχείου που
τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρο 95.
6.10. Στο τέλος της ακροαµατικής διαδικασίας, η Αρµόδια Αρχή παρέχει, κατά την κρίση της, τη δυνατότητα
παρουσίασης των καταληκτικών απόψεων και θέσεων των µερών, στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται η
δυνατότητα σχολιασµού και των θέσεων άλλων µερών.
6.11. Η Αρµόδια Αρχή ολοκληρώνει την ακροαµατική διαδικασία χωρίς να ανακοινώσει οποιαδήποτε
συµπεράσµατα σε σχέση µε τη διαδικασία.
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6.12. Μετά το πέρας της ακροαµατικής διαδικασίας και εντός προθεσµίας 10 ηµερολογιακών ηµερών από το
πέρας αυτής, τα µέρη µπορούν να υποβάλουν γραπτή συµπληρωµατική έκθεση, µε την οποία να εκθέτουν
περαιτέρω ισχυρισµούς τους ή να σχολιάζουν ζητήµατα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαµατικής
διαδικασίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
[Άρθρο 83(2)(α), (β), (3)(α), (4)(β), (γ)]
ΤΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Μέρος 1
Οριακές τιµές εκποµπής στα νερά
1. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που εφαρµόζουν τη µέθοδο των θειικών ιόντων (ως ετήσιος µέσος
όρος):
550 χιλιόγραµµα θειικών ιόντων ανά τόνο παραγοµένου διοξειδίου του τιτανίου,
2. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που εφαρµόζουν τη µέθοδο χλωριδίου (ως ετήσιος µέσος όρος):
(α) 130 χιλιόγραµµα χλωριδίου ανά τόνο παραγόµενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιµοποιείται
φυσικό ρουτίλιο,
(β) 228 χιλιόγραµµα χλωριδίου ανά τόνο παραγόµενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιµοποιείται
συνθετικό ρουτίλιο,
(γ) 330 χιλιόγραµµα χλωριδίου ανά τόνο παραγόµενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιµοποιείται
σκωρία. Για τις εγκαταστάσεις µε απορρίψεις σε αλµυρό νερό (εκβολές ποταµών, θαλάσσιες ακτές,
ανοικτή θάλασσα) µπορεί να ισχύει οριακή τιµή εκποµπής 450 χιλιόγραµµα χλωριδίου ανά τόνο
παραγόµενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιµοποιείται σκωρία.
3. Σε εγκαταστάσεις που εφαρµόζουν τη µέθοδο χλωριδίου και χρησιµοποιούν περισσότερους του ενός
τύπους µεταλλευµάτων, οι οριακές τιµές εκποµπής του σηµείου 2 εφαρµόζονται ανάλογα µε τις
ποσότητες των χρησιµοποιουµένων µεταλλευµάτων.
Μέρος 2
Οριακές τιµές εκποµπής στην ατµόσφαιρα
1. Οι οριακές τιµές εκποµπής που εκφράζονται ως συγκεντρώσεις κατά µάζα ανά κυβικό µέτρο (Nm3)
υπολογίζονται σε θερµοκρασία 273,15 Κ και πίεση 101,3 kPa.
2. Για τη σκόνη, ωριαία µέση τιµή 50 mg/Nm3 από κύριες πηγές και ωριαία µέση τιµή 150 mg/Nm3 από
οποιαδήποτε άλλη πηγή.
3. Για διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου σε αέρια φάση, που απορρίπτεται από χώνευση και
αποτέφρωση, περιλαµβανοµένων των οξίνων σταγονιδίων υπολογιζόµενων ως ισοδύναµο SO2:
(α) 6 kg ανά τόνο παραγοµένου διοξειδίου του τιτανίου ως ετήσιος µέσος όρος,
(β) 500 mg/Nm3 ως ωριαίος µέσος όρος για εγκαταστάσεις συµπύκνωσης όξινων αποβλήτων.
4. Για χλώριο στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εφαρµόζουν τη µέθοδο του χλωριδίου:
(α) 5 mg/Nm3 ως ηµερήσιος µέσος όρος,
(β) ανά πάσα στιγµή τα 40 mg/Nm3.
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Μέρος 3
Παρακολούθηση των εκποµπών
Η παρακολούθηση των εκποµπών στην ατµόσφαιρα περιλαµβάνει τη συνεχή παρακολούθηση
τουλάχιστον των ακόλουθων:
(α) διοξειδίου και τριοξειδίου του θείου σε αέρια φάση που απορρίπτεται από χώνευση και
ασβεστοποίηση από εγκαταστάσεις για τη συγκέντρωση απόβλητων οξέων σε εγκαταστάσεις που
εφαρµόζουν τη µέθοδο θειικών ιόντων,
(β) χλωρίου από τις µεγάλες πηγές εντός εγκαταστάσεων που εφαρµόζουν τη µέθοδο χλωριδίου,
(γ) σκόνη από τις µεγάλες πηγές.
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