
447 

Αριθμός 73 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2005 ΕΩΣ 2010 

Προοίμιο. 

Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ: L 140, 
5.6.2009, 
σ. 16. 

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

«Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 

Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές και την τροποποίηση και τη συνεπακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 
2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ». 

Συνοπτικός τίτλος. 

66(1) του 2005 
58(1) του 2007 

107(1) του 2009. 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προώθησης της Χρήσης 
Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις Μεταφορές 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων για τις 
Μεταφορές Νόμους του 2005 έως 2009 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως ο 
«βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί της Προώθησης της Χρήσης Βιοκαυσίμων ή Άλλων Ανανεώσιμων 
Καυσίμων για τις Μεταφορές Νόμοι του 2005 έως 2010. 

Τροποποίηση του 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
άρθρου 2 του βασικού 
νόμου. 

(α) με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «βιοκαύσιμα» και 
«βιομάζα» με τους ακόλουθους νέους ορισμούς: 

««βιοκαύσιμα» σημαίνει υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία 
παράγονται από βιομάζα-

«βιομάζα» σημαίνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, 
αποβλήτων, και : καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από τη 
γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών 
ουσιών), τη δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 
καθώς και το βιοποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών 
αποβλήτων και των οικιακών απορριμάτων·»· και 

(β) με τη διαγραφή των όρων «άλλα ανανεώσιμα καύσιμα» και 
«ενεργειακό περιεχόμενο» και των ορισμών τους. 

Κατάργηση των 
άρθρων 4, 6, 7 και 8 
του βασικού νόμου. 

Κατάργηση του 
Πρώτου και Λεύτερου 
Παραρτήματος. 

Έναρξη ισχύος. 

3. Τα άρθρα 4, 6, 7 και 8 του βασικού νόμου καταργούνται. 

4. Το Πρώτο 
καταργούνται. 

Παράρτημα και το Δεύτερο Παράρτημα του βασικού νόμου 

5, Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1 η Απριλίου 2010. 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κατάργηση ορισμένων όρων και ορισμών τους από 
τον βασικό νόμο και η κατάργηση των άρθρων 4, 6, 7, 8 και του Πρώτου και Δεύτερου Παραρτήματος 
του βασικού νόμου, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνεπακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 
2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ. 

Πέτρος Κληρίδης 
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας 


