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Ο περί του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (Κυρωτικός) Νόμος 
του 2003 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 
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Αριθμός 7(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ (ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ 
ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Πρωτοκόλλου της 

Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (Κυρωτικός) Νόμος του 2003 και θα 
διαβιβάζεται μαζί με τον περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία 
(Κυρωτικό) Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως ο 
περί της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλομορφία και του Πρωτοκόλλου 
αυτής για τη Βιοασφάλεια (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 και 2003. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτό 
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου όρου και ορισμού: 

«'Πρωτόκολλο' σημαίνει το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη 
Βιοασφάλεια το οποίο έγινε στο Μόντρεαλ του Καναδά στις 29 
Ιανουαρίου 2002·». 
3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται το Πρωτόκολλο, η υπογραφή του 

οποίου εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αριθμό 
53.708 και ημερομηνία 23 Μαΐου 2001, του οποίου το κείμενο στο αγγλικό 
πρωτότυπο εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο 
Μέρος II αυτού: 

Νοείται ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του κειμένου 
στο Μέρος Ι και εκείνου του Μέρους Π του Πίνακα, θα υπερισχύει το κείμενο 
που εκτίθεται στο Μέρος Ι του Πίνακα. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων νέων 
άρθρων: 

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της 
Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου είναι ο Υπουργός Γεωργίας, 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

5.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανο
νισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, καθώς και για τον καθορισμό οποιουδήποτε 
θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι 
Κανονισμοί αυτοί μπορούν να ρυθμίζουν οποιαδήποτε θέματα 
των οποίων η ρύθμιση επιτρέπεται ή προβλέπεται δυνάμει των 
διατάξεων της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου αυτής και 
ειδικότερα θέματα αναφορικά με— 

(α) Αδειοδοτήσεις, ελέγχους και απαγορεύσεις, 
(β) την τήρηση στατιστικών στοιχείων και υποβολή τους όπως 
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προβλέπεται στη Σύμβαση ή το Πρωτόκολλο, και 
(γ) τη λήψη μέτρων προστασίας και πληροφόρησης του κοινού, 

τα οποία συνάδουν με τις διατάξεις της Σύμβασης και του 
Πρωτοκόλλου. 
(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου 

δύνανται να προνοούν αδικήματα για την παράβαση οποιασδήποτε 
διάταξης αυτών τιμωρούμενα με ποινή φυλάκισης μη υπερβαίνουσα 
τους δώδεκα μήνες ή με χρηματική ποινή μη υπερβαίνουσα τις δυο 
χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.». 


