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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς  εναρμόνισης με τις διατάξεις του Άρθρου 13 της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

Ε.Ε.: L 376, 

27.12.2006, 

σ.36. 

«Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

110(Ι) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης 

Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του 

Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί της Θέσπισης Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου 

Νόμο του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Θέσπισης Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου 

Νόμοι του 2011 και 2012. 

 

Τροποποίηση 

του άρθρου 31 

του βασικού 

νόμου. 

2. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, των ακόλουθων 

νέων εδαφίων (4Α), (4Β), (4Γ) και (4Δ): 

 

«(4Α) (α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για 

έγκριση ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(4), αποστέλλεται στον αιτητή, το ταχύτερο, βεβαίωση 

παραλαβής, στην οποία αναφέρονται – 
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(i) η προθεσμία εξέτασης της αίτησής του που 

καθορίζεται στο εδάφιο (4Β), 

(ii) τα έγγραφα που ελλείπουν, σε περίπτωση που 

υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την 

εξέταση της αίτησης, και την προθεσμία εντός 

της οποίας αυτά πρέπει να υποβληθούν, και 

(iii) τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του. 

 

(β) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα 

ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης 

προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (4), 

εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση, 

αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των 

απαιτούμενων εγγράφων. 

 

(4Β) Κάθε αίτηση για έγκριση ελεγκτή που 

υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (4) εξετάζεται εντός 

δύο μηνών και η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από 

την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων 

εγγράφων. 

 

(4Γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν 

απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 

στο εδάφιο (4Β), η έγκριση ελεγκτή δε θεωρείται ως 

χορηγηθείσα. 

 

(4Δ) Στην περίπτωση που αίτηση για έγκριση ελεγκτή 

απορρίπτεται για λόγους που αφορούν στη μη 

συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 

εδάφια (4Α), 4(Β) και (4Γ), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει 

τον αιτητή σχετικά, το ταχύτερο δυνατό.». 

ΣΧΚ/ΦΜ 


