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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία της σήμερα,
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:

1.

Η διαδικασία επιλογής χώρου μετεγκατάστασης των εργοστασίων
παραγωγής ασφάλτου και τα τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Περιβάλλοντος)
(Αρ. Φακ. 23.04.038.949-2021)
Η επιτροπή επικεντρώθηκε στη συζήτηση της λειτουργίας των εργοστασίων
παραγωγής ασφάλτου που βρίσκονται εντός της κοινότητας Βάσας και στα
προβλήματα που παρουσιάζονται στις κοινότητες Μοναγρουλλίου, Ασγάτας,
Μονής και Πύργου.
Στο πλαίσιο της συζήτησης, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών
και εμπλεκόμενων φορέων, τέθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις
γειτνιάζουσες περιοχές από τις υπό αναφορά εγκαταστάσεις.
Η επιτροπή επισήμανε την ανάγκη εκπόνησης χωροταξικού σχεδιασμού για τη
χωροθέτηση ρυπογόνων εγκαταστάσεων προς όφελος της δημόσιας υγείας και
της προστασίας του περιβάλλοντος.

2.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων
Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.005-2021)
Η επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω κανονισμών, οι
οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου και
σκοπούν στη ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων φαρμακευτικών
προϊόντων οικιακής προέλευσης, μέσω της υιοθέτησης της αρχής της
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει τη συζήτηση των κανονισμών στην επόμενη
συνεδρία της.

3.

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και
Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021.
(Αρ. Φακ. 23.03.058.069-2021)
Η συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών αναβλήθηκε.

4.

Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος
της Ρύπανσης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.01.063.092-2022)
Η επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της τοποθέτησης και διαβούλευσης επί
τροπολογιών.

5.

α. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.02.063.172-2022)
β. Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και
Γατών σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής
Φύλαξης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022.
(Αρ. Φακ. 23.03.059.016-2022)
Η επιτροπή ολοκλήρωσε τη συζήτηση των πιο πάνω προτεινόμενων
νομοθετημάτων και αποφάσισε την προώθησή τους στην ολομέλεια του
σώματος για λήψη τελικής απόφασης.
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