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Ν. 131(Ι)/2006

Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής (Τροποποιητι
κός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 131(1) του 2006

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Προοίμιο.

Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Επίσημη Εφημερίδα

«Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 για

της Ε.Ε.: L206,

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας

22.7.1992, σ.7·

πανίδας και χλωρίδας», όποος τροποποιήθηκε τελευταία με

L284, 31.10.2003,

τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού

σ.1.

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003
περί

προσαρμογής

στην

απόφαση

1999/468/ΕΚ

του

Συμβουλίου των διατάξειον των σχετικών με τις επιτροπές
που

επικουρούν

την

Επιτροπή

στην

άσκηση

των

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της, οι οποίες προβλέπονται από
πράξεις υποκείμενες στη διαδικασία του άρθρου 251 της
Συνθήκης ΕΚ,
Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας και
Διαχείρισης

της

Φύσης

και

της

Άγριας

Ζωής

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με
153(1) του 2003.

τον περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής Νόμο του 2003 (που στο εξής θα αναφέρεται
ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας και
Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμοι του 2003
και 2006.
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Τροποποίηση του

2.-(1) Το εδάφιο (2) του άρθρου 13 του βασικού νόμου

άρθρου 13 του

τροποποιείται ως ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με

τη

διαγραφή

της

λέξης

«και»

από

την

υποπαράγραφο (ϋ) της παραγράφου (α) αυτού
(πρώτη γραμμή)·
(β) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της
παραγράφου (β) αυτού με άνω τελεία και την
προσθήκη, αμέσως μετά, της λέξης «και»· και
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (β)
αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(γ) την υποχρέωση πρόληψης και αποφυγής της
υ π ο β ά θ μ ι σ η ς τ ω ν φ υ σ ι κ ώ ν O.KOTOTTUJV

και

των οικοτόπων των ειδών, καθώς και των
οχλήσεων που έχουν επιπτώσεις στα είδη
για τα οποία οι ειδικές ζώνες διατήρησης
έχουν ορισθεί, εφόσον οι οχλήσεις αυτές θα
μπορούσαν

να

έχουν

σημαντικές

επιπτώσεις, όσον αφορά τους στόχους του
παρόντος Νόμου.».
(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 13 του
βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά
τη λέξη «υφίστανται» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και
είναι δυνατό να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό
μέλλον».
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3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 15 του βασικού νόμου

άρθρου 15 του

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δύναται να

βασικού νόμου.

εκδώσει» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «εκδίδει».

Τροποποίηση του

4. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

άρθρου 16 του

ακολούθως:

βασικού νόμου.

(α) Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης
«σύμφωνα με το άρθρο 11 του περί της Εκτίμησης
των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα
Έργα Νόμου του 2001.» (έβδομη και όγδοη γραμμή),
και την προσθήκη, αμέσως μετά, της φράσης
«Σκοπός της πιο πάνω διαδικασίας είναι η δέουσα
εκτίμηση TOJV επιπτώσεων του εν λόγω σχεδίου ή
έργου στην περιοχή, λαμβάνοντας

καθοριστικά

υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής
και της οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης και την
δημόσια γνώμη για το σχέδιο ή έργο:

Νοείται

ότι οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά

της

διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία εξασφάλισης της
δημόσιας γνώμης, καθώς και οποιαδήποτε θέματα
σχετικά με την έκφραση της δημόσιας γνώμης
μπορεί να καθοριστούν μέσω κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»·
(β) με την αντικατάσταση, στην πρώτη επιφύλαξη του
εδαφίου (2) αυτού, των λέξεων «λόγους δημοσίου
συμφέροντος»

(τέταρτη γραμμή)

με τις λέξεις
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«επιτακτικούς

λόγους

σημαντικού

δημοσίου

συμφέροντος»·
(γ) με τη διαγραφή στο εδάφιο (3) αυτού της φράσης
«στις διατάξεις των άρθροον 9 και 10 του περί της
Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από
Ορισμένα Έργα Νόμου του 2001» (έβδομη, όγδοη
και ένατη γραμμή) και την προσθήκη, αμέσως μετά,
της φράσης «σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων
του στην περιοχή, λαμβάνοντας καθοριστικά υπόψη
τους στόχους διατήρησης της περιοχής αυτής και της
οικείας ειδικής ζώνης διατήρησης και τη δημόσια
γνώμη για το σχέδιο ή έργο:
Νοείται

ότι οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά

της

διαδικασίας, η ίδια η διαδικασία εξασφάλισης της
δημόσιας γνώμης, καθώς και οποιαδήποτε θέματα
σχετικά με την έκφραση της δημόσιας γνώμης
μπορεί να καθοριστούν μέσω κανονισμών που
εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.»·
(δ) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, των
λέξεων «λόγους δημοσίου συμφέροντος» (έβδομη
και όγδοη γραμμή) με τις λέξεις «επιτακτικούς
λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος»·
(ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) του
εδαφίου (6) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ) άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού
δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ορίζονται
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ως τέτοιοι σύμφωνα με γνωμοδότηση της
Επιτροπής.».
Αντικατάσταση του

5. Το άρθρο 30 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

άρθρου 30 του

ακόλουθο νέο άρθρο:

βασικού νόμου.

«Απαγόρευση

30. Απαγορεύεται η απελευθέρωση στο

απελευθέρωσης

φυσικό περιβάλλον μη ιθαγενών ειδών

στο φυσικό
περιβάλλον μη

άγριας πανίδας ή χλωρίδας:

τοπικών ειδών
άγριας πανίδας ή

Νοείται ότι άδεια για την

χλωρίδας.

απελευθέρωση

μη

ηθελημένη

ιθαγενούς

είδους

άγριας πανίδας ή χλωρίδας μπορεί να
παραχωρηθεί από τον Υπουργό δυνάμει
κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του
παρόντος Νόμου.».

