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Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από 
Πλοία (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 εκδί
δεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. \ 

Αριθμός 38(111) του 2003 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ 
(ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ) ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

. ΤΟΥ 1.989 ΕΩΣ 2001 

Για σκοπούς εναρμόνισης με'την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο

«Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής απο
βλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σελ. 81), 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως .ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Συνοπτικός 

Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικός) και περί τίτλ°ζ· 
Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της 57τουΐ989 
Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του l ^ n ^ ^ o m 
1989 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ώς «ο βασικός νόμος») και ο 
παρών Νόμος και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διε
θνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία 
(Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1989 έως 2003. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
(α) Με την κατάργηση του ορισμού «Υπουργός» και την αντικατάσταση ™ ^1®°^ 

του με τον ακόλουθο ορισμό: νόμου. 
«'Υπουργός' σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (8) 

του άρθρου 19, τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων»· και 
(β) με την αντικατάσταση του ορισμού «ευκολία υποδοχής» με τον ορι

σμό «'ευκολία υποδοχής' σημαίνει την κάθε φύσης, μορφής και ■ 
είδους κατασκευή που, λόγω της κατάλληλης κατασκευής ή μετα
σκευής της, προορίζεται ή χρησιμοποιείται για την παραλαβή και 
αποθήκευση αποβλήτων πλοίου ή καταλοίπων φορτίου για μεταφορά 
προς επεξεργασία, η εκβολή ή η διαφυγή των οποίων στη θάλασσα, με 
οποιοδήποτε τρόπο ενεργούμενη, ενδέχεται να προκαλέσει ρύπανση.». 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται— Τροποποίηση 
(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου του ως εδαφίου (1)· ™ ρ^ού 
(β) με την ένθεση, στην αρχή του εδαφίου (1), των λέξεων «με την επιφύ νόμου. 

λαξη του εδαφίου (2)» και την προσθήκη, μετά από τη λέξη «εξουσιο
δοτούμενοι» (τέταρτη γραμμή), των λέξεων: 

«περιλαμβανομένου οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημο
σίου δικαίου, αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί σχετική συγκατά
θεση του νομικού προσώπου προς το οποίο θα εκχωρηθούν οι 
εξουσίες.»· και 
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(γ) με την προσθήκη, μετά από το εδάφιο (1), του ακόλουθου εδαφίου: 
«(2) Ειδικά στην περίπτωση των ευκολιών υποδοχής, αρμόδια 

αρχή είναι— 
(α) Ο Υπουργός, αναφορικά με τα λιμάνια· 
(β) ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

αναφορικά με τα αλιευτικά καταφύγια· 
(γ) ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού αναφο

ρικά με τις μαρίνες.». 
Τροποποίηση 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά τη 
rouftaS6 λέξη «ρύπανση» (τρίτη γραμμή), των λέξεων: 
νόμου. «και περιλαμβάνει οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων πλοίου και κατα

λοίπων, φορτίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση παράδοσης τους σε 
ευκολίες υποδοχής δυνάμει του παρόντος Νόμσυ ή των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισμών.». 

Τροποποίηση 5. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την, μετά το εδάφιο (7) 
του άρθρου 19 α υ τ ο υ προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (8): 
του βασικού > « ■ ■ τ \ / 
νόμου. «(8) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος 'Υπουργός' σημαί

νει είτε τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είτε 
τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανάλογα με την 
περίπτωση.». 

τροποποίηση 6. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται— 
του βασικοί)22 (α) Με τιΊ οιαΥ0αφή α π ο τιΊν παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) των λέξεων 
νόμου. «τον καθορισμό των τιμολογίων» (γραμμές τέσσερα και πέντε), και 

την αντικατάσταση τους με τις λέξεις «την καταβολή δικαιωμάτων»· 
και 

(β) με την προσθήκη, μετά από την παράγραφο (ια) του εδαφίου (2), της 
ακόλουθης νέας παραγράφου: 

«(ιβ) τον καθορισμό των υποχρεώσεων των πλοιάρχων πλοίων 
σχετικά με την παράδοση αποβλήτων και καταλοίπων φορ
τίου σε ευκολίες υποδοχής και την άσκηση ελέγχου σε 
αυτούς, την εφαρμογή σχεδίου παραλαβής και διακίνησης 
αποβλήτων, την κοινοποίηση πληροφοριών από τους 
πλοιάρχους των πλοίων και πληρωμή αποζημιώσεων από 
την Αρμόδια Αρχή σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρη
σης διεκπεραίωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης της σχετικά 
με τις ευκολίες υποδοχής.». 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


