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ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σήμερα, Τετάρτη, 22 Μαρτίου 

2023, και συζήτησε τα πιο κάτω θέματα:    

 

1.   Fit for 55: Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό 

(55%) έως το 2030 και η προτεινόμενη δέσμη νομοθετικών 

μεταρρυθμίσεων και ενεργειών προς επίτευξη του κλιματικού αυτού 

στόχου. 

(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Περιβάλλοντος) 

(Αρ. Φακ. 23.04.038.911-2021) 

Η επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω εγγραφέντος με τη διαδικασία 

του αυτεπαγγέλτου θέματος, στο πλαίσιο της οποίας εκπρόσωπος του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, παρουσίασε την πορεία υλοποίησης της δέσμης των 

νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και των 

νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών πρωτοβουλιών που έχουν 

αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη του κλιματικού αυτού στόχου.  

Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή για την πορεία 

αναθεώρησης των εθνικών νομοθεσιών σε επιμέρους τομείς όπως το κλίμα, το 

περιβάλλον, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι μεταφορές και η δασοπονία, οι οποίες 

νομοθεσίες αναμένεται να συμβάλουν στην επίτευξη του ως άνω τεθέντος 

στόχου, καθώς και του στόχου που έχει τεθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής 



Ένωσης, να καταστεί ο ευρωπαικός κοινός χώρος κλιματικά ουδέτερος έως το 

2050.   

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης για 

την εν εξελίξει διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια 

και το Κλίμα και την σημαντική οικονομική επιβάρυνση του κράτους σε ότι 

αφορά την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. 

Η επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από 

το εν λόγω θέματος και να επανέλθει για σκοπούς ενημέρωσής της εν ευθέτω 

χρόνω. 

 

2.    Ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022. 

(Αρ. Φακ. 23.01.063.162-2022) 

   Η επιτροπή, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και 

εμπλεκόμενων φορέων, άρχισε τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω 

νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των 

εμπλεκόμενων αρχών και η εισαγωγή διαδικασιών εξώδικης ρύθμισης 

αδικημάτων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας, την 

προαγωγή της υπεύθυνης κατοχής σκύλου και τον περιορισμό του 

προβλήματος των αδέσποτων σκύλων. 

   Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συζήτησης, η επιτροπή ενημερώθηκε για την 

ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των αρχών τοπικής διοίκησης για την πλήρη, 

ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.   

   Η επιτροπή, διατύπωσε επιφυλάξεις για επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, 

ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν στην επιτροπή τις 

θέσεις τους με σχετικά υπομνήματα θέσεων και αποφάσισε τη συνέχιση της 

συζήτησης του νομοσχεδίου 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 επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των Κανονισμών και αποφάσισε 

όπως προχωρήσει στην υποβολή τους στην ολομέλεια του σώματος για 

έγκριση. 

 



Γραμματεία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος  

Email: parliamentary-committees@parliament.cy 

 

Απαγορεύεται ρητά η, εν όλω ή εν μέρει, εξολοκλήρου ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, 

αναδημοσίευση, αντιγραφή, έκθεση, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή του 

πρωτότυπου ή αντιτύπων του παρόντος δελτίου τύπου, όπως και η  έκδοση, εκτέλεση, 

μεταμόρφωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή ή καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο προσαρμογή ή παρουσίαση, δημοσίως ή ιδιωτικά, του περιεχομένου της 

παρούσας ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της 

δικαιούχου της ιστοσελίδας www.parliament.cy. 
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