
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1991 ΕΩΣ 2002 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

199 του 1991 

27(Ι) του 1997 

81(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επικινδύνων 

Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμους του 1991 

έως 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμοι του 

1991 έως 2004. 
  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

προοιμίου. 

2.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου προοιμίου: 

  

  «Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο: 
  

  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.304/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 

2003, για τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων 

χημικών προϊόντων» (EE L 63 της 6.3.2003 σ.1),». 
  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 1Α. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 1Α: 

  

 «Ορισμοί  1Α. Στον παρόντα νόμο εκτός αν από το κείμενο 

προκύπτει διαφορετική έννοια: 
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  ‘Κανονισμός 304/2003’ σημαίνει τον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ.304/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης 

Ιανουαρίου 2003, για τις εισαγωγές και εξαγωγές 

επικίνδυνων χημικών προϊόντων» (EE L 63 της 

6.3.2003 σ.1)». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

   
 (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά 

τη λέξη «εισαγωγή,» (1η γραμμή) της λέξης 

«εξαγωγή,»·  
  

 (β) με την προσθήκη στην παράγραφο (ε), αμέσως μετά 

τη λέξη «προτίθεται» (1η γραμμή), της φράσης «να 

εισάγει, ή να εξάγει, ή»·    
  

 (γ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (η) των 

λέξεων φράσης «δύο χιλιάδες» (1η γραμμή) με τις 

λέξεις «δέκα χιλιάδες». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 2Β. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το άρθρο 2Α, του ακόλουθου νέου άρθρου 2Β: 

 «Έκδοση 

διαταγμάτων. 
2Β. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων δύναται να εκδίδει διατάγματα 

που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Δημοκρατίας, με τα οποία να καθορίζει το 

ύψος τελών, των οποίων η καταβολή 

προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ή 

κανονισμούς που εκδίδονται με βάση τον 

παρόντα Νόμο.».   
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Τροποποίηση του 

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

διαγραφή των λέξεων «Ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (1η γραμμή) και την 

αντικατάσταση τους με την ακόλουθη νέα φράση:  
  

  «Για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου και του 

Κανονισμού 304/2003, αρμόδια αρχή είναι ο Υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (ιστ) του εδαφίου (1) με άνω τελεία και 

την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου (ιζ): 
  

  «(ιζ)  παραλείπει να συμμορφωθεί με διατάξεις 

που αφορούν την εισαγωγή ή εξαγωγή 

επικίνδυνων ουσιών κατά παράβαση του 

Κανονισμού 304/2003.» και 
  

 (β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) των λέξεων 

«δύο  χιλιάδες» (2η και 3η γραμμή) με τις λέξεις «δέκα 

χιλιάδες». 
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 5Α. 

8.   Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του 

ακόλουθου νέου άρθρου 5Α μετά το άρθρο 5: 
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 «Ρήτρα 

διασφάλισης 
5Α.-(1)  Ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, αφού 

ενημερώσει σχετικά τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή τον 

εισαγωγέα,  ανάλογα με την περίπτωση, να 

περιορίζει ή να απαγορεύει  τη διάθεση στην 

αγορά  ή να αποσύρει από την αγορά ουσίες ή 

παρασκευάσματα τα οποία δεν είναι σύμφωνα 

με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 304/2003 ή 

του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει αυτού. 
  

     (2) Η αρμόδια αρχή εφαρμόζει τα όσα 

αναφέρονται στο εδάφιο (1), μόνο σε 

περίπτωση που η διαπιστωμένη μη 

συμμόρφωση αφορά σε συστηματική 

αποτυχία ολόκληρης παρτίδας ουσιών ή 

παρασκευασμάτων και όχι σε σφάλμα σε 

μεμονωμένη ουσία ή παρασκεύασμα.». 
  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

9.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 6 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «δύο 

χιλιάδες» (2η και 3η γραμμή) με τις λέξεις «δέκα χιλιάδες». 
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