
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  

(ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ  

ΠΛΟΙΑ (Ro-Ro)) ΝΟΜΟ  

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ: 

L 48, 

19.2.2005, 

σ. 19. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο «Οδηγία 2005/12/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 

2005 για την τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 

2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (Ro-

Ro)» καθώς και με οποιαδήποτε μελλοντική πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας η οποία τροποποιεί τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της 

Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, στα οποία παραπέμπει ο βασικός νόμος ως 

εκάστοτε τροποποιείται,  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 

48(Ι) του 2005. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία 

(Ro-Ro)) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 και θα διαβάζεται μαζί με 

τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για 

Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)) Νόμο του 2005 (ο οποίος 

στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο παρών Νόμος 

και ο βασικός νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής 

Ναυτιλίας (Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά 

Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)) Νόμοι του 2005 και 2006. 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Οδηγία 2003/25/ΕΚ» αυτού με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
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 Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ:  

L 123, 

17.5.2003,  

σ. 22. 

«<Οδηγία 2003/25/ΕΚ> σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο <Οδηγία 2003/25/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 14ης Απριλίου 2003, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις 

ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (Ro-

Ro)> ως η πράξη αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται·». 
  
Τροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου αμέσως 

μετά το άρθρο  

2 αυτού. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το 

άρθρο 2 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Πρόσβαση  

του κοινού  

στο κείμενο  

της Οδηγίας 

2003/25/ΕΚ 

και ενημέρωση 

για τις 

Τροποποιήσεις 

2Α.  Ο Διευθυντής του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 

υποχρεούται: 

  

  (α) Να τηρεί αντίγραφο της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ και 

να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο: 
   
  (i) πρόσβαση στην εν λόγω πράξη, και 
   
  (ii) αντίγραφο της εν λόγω πράξης, υπό την 

προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο τού το 

ζητά γραπτώς ή με τηλεμοιότυπο ή άλλο 

ηλεκτρονικό μέσο και καταβάλλει στο 

Διευθυντή τέλος, το οποίο καθορίζεται από το 

Διευθυντή και σε κάθε περίπτωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό που καλύπτει τις δαπάνες 
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στις οποίες το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 

υποβάλλεται για την παραγωγή του 

αντιγράφου. και 
   
  (β) να ενημερώνει με σχετική ειδοποίηση τους 

ενδιαφερόμενους φορείς της κυπριακής 

ναυτιλιακής βιομηχανίας για οποιαδήποτε 

τροποποίηση ή αντικατάσταση της Οδηγίας 

2003/25/ΕΚ που αποφασίζεται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν η εν λόγω 

τροποποίηση ή αντικατάσταση τεθεί σε ισχύ και εν 

πάση περιπτώσει προτού η εφαρμογή της 

καταστεί υποχρεωτική στη Δημοκρατία.». 
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