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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
22(I)/2012
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Επίσημη

με τίτλο «οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Εφημερίδα της

Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του

Ε.Ε.: L 328,
6.12.2008, σ.28.

περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας του

τίτλος.

Περιβάλλοντος μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμος του 2012.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει
διαφορετική έννοια «απερισκεψία» σημαίνει την ενσυνείδητη έκθεση σε αδικαιολόγητο
κίνδυνο ή την έκθεση σε αδικαιολόγητο κίνδυνο, τον οποίο ο
κατηγορούμενος, αν και έπρεπε να γνωρίζει, δεν γνώριζε·
«απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2

185(Ι) του 2011 του περί Αποβλήτων Νόμου·
6(Ι) του 2012.

«βαριά αμέλεια» σημαίνει πράξη και/ ή παράλειψη, η οποία οδηγεί σε
μη συμμόρφωση με επίπεδο συμπεριφοράς, σε σχέση με κίνδυνο
που είναι εύλογα αντιληπτός·
«βαριά σωματική βλάβη» σημαίνει σωματική βλάβη που ισοδυναμεί
με ακρωτηριασμό ή επικίνδυνη σωματική βλάβη ή που επιφέρει ή
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που πρόκειται να επιφέρει σοβαρή ή μόνιμη βλάβη στην υγεία ή την
άνεση ή που εκτείνεται μέχρι την μόνιμη παραμόρφωση ή τη μόνιμη ή
σοβαρή βλάβη εξωτερικού ή εσωτερικού οργάνου ή μεμβράνης ή
αίσθησης·
«βλάβη» σημαίνει την άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταβολή ή
υποβάθμιση του αέρα, του εδάφους και/ ή των νερών, των ζώων και/
ή των φυτών και/ ή των οικοτόπων τους·
«δικαστήριο» σημαίνει κακουργιοδικείο ή επαρχιακό δικαστήριο κατά
την άσκηση της ποινικής του δικαιοδοσίας·
«ειδική ζώνη διατήρησης» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο
153(Ι) του 2003 αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και
131(Ι) του 2006. της Άγριας Ζωής Νόμου·

«έμμεση πρόθεση» υφίσταται όταν το αποτέλεσμα πράξης και/ ή
παράλειψης είναι προβλεπτό με βεβαιότητα ή προβλεπτό κατά πάσα
πιθανότητα, αν και δεν είναι επιθυμητό·
«ένοχη γνώση» υφίσταται όταν πράξη και/ ή παράλειψη γίνεται εν
γνώσει του κατηγορουμένου·
«επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα» έχει την έννοια που αποδίδει
78(Ι) του 2010. στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Χημικών Ουσιών Νόμου·

«εσκεμμένα» σημαίνει με άμεση ή έμμεση πρόθεση, απερισκεψία ή
ένοχη γνώση·
«ζώνες ειδικής προστασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο
152(Ι) του 2003 αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων
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256(Ι) του 2004 Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου·
81(Ι) του 2005
151(Ι) του 2006
15(Ι) του 2008
5(Ι) του 2009.

«ιονίζουσα ακτινοβολία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
115(Ι) του 2002 το άρθρο 2 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες
8(Ι) του 2009 Νόμου·
127(Ι) του 2011.
Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/338/97» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97

Εφημερίδα της

του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την προστασία των

Ε.Ε.: L 61,

ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους,

3.3.1997, σ. 1.

όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/648/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης

Ε.Ε.: L 104,

Μαρτίου 2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά, όπως εκάστοτε

8.4.2004, σ. 1.

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/850/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης

Ε.Ε.: L 158,

Απριλίου 2004 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την

30.4.2004, σ. 7.

τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, όπως εκάστοτε τροποποιείται
ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/842/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης

Ε.Ε.: L 161,

Μαΐου 2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, όπως

14.6.2006, σ. 1.

εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
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Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/1013/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ε.Ε.: L 190,

14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως εκάστοτε

12.7.2006, σ. 1.

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/715/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ε.Ε.: L 171,

20ης Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων

29.6.2007, σ. 1.

οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και
εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση
σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, όπως
εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/1418/2007» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

1418/2007 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με την

Ε.Ε.: L 316,

εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο

4.12.2007, σ. 6.

παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες
χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον
έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων, όπως εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Επίσημη

«Κανονισμός ΕΚ/1005/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.

Εφημερίδα της

1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Ε.Ε.: L 286,

16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα

31.10.2009, σ. 1.

του όζοντος, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
«νομικό πρόσωπο» δεν περιλαμβάνει –
(i)

την Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλο κράτος,

(ii)

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κατά την άσκηση
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κρατικής εξουσίας, αλλά περιλαμβάνει τις δραστηριότητες
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που προκύπτουν
από το ιδιωτικό δίκαιο, και
(iii)

διεθνή οργανισμό δημοσίου δικαίου·

«οικότοπος

εντός

προστατευόμενης

περιοχής»

σημαίνει

κάθε

οικότοπο ειδών για τον οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ως ζώνη
ειδικής προστασίας ή κάθε φυσικό οικότοπο ή οικότοπο ειδών για τον
οποίο μια περιοχή έχει κηρυχθεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας ή
ειδική ζώνη διατήρησης·
«παρανόμως» σημαίνει κάθε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση
Παράρτημα.

της νομοθεσίας που εκτίθεται στο Παράρτημα·
«ραδιενεργός ουσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το
άρθρο 2 του περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου·
«τόπος κοινοτικής σημασίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο
αυτό το άρθρο 2 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και
της Άγριας Ζωής Νόμου·

Επίσημη

«PCB» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισμός 2

Εφημερίδα,

των

Παράρτημα

(Πολυχλωροδιφαινύλια

Τρίτο(Ι):

περί

Στερεών
και

και

Επικίνδυνων

Πολυχλωροτριφαινύλια)

Αποβλήτων
(PCB/PCT)

Κανονισμών.

27.12.2002.
Σκοπός.

3. Ο παρών Νόμος θεσπίζει μέτρα ποινικού δικαίου ώστε να
προστατεύεται αποτελεσματικότερα το περιβάλλον.

Αδικήματα και

4.-(1) Πρόσωπο, το οποίο εσκεμμένα ή λόγω βαριάς αμέλειας
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ποινές.

προβαίνει παρανόμως σε (α) απόρριψη, εκπομπή ή εισαγωγή ποσότητας υλικών ή
ιονίζουσας ακτινοβολίας στον αέρα, στο έδαφος ή στο
νερό, η οποία προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το
θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή
έμβρυο ή ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα,
του εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·
(β) συλλογή,

μεταφορά,

ανάκτηση

ή

διάθεση

αποβλήτων, περιλαμβανομένων –
(i)

της

επιχειρησιακής

εποπτείας

των

πράξεων αυτών και της επακόλουθης
συντήρησης των εγκαταστάσεων διάθεσης,
και
(ii)

των

δράσεων

που

εκτελούνται

από

πρόσωπα κατά τη διαχείριση αποβλήτων,
που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει το θάνατο ή
βαριά σωματική βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή
ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του
εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά·
(γ) αποστολή αποβλήτων, όταν η δραστηριότητα αυτή
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 35
του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΚ/1013/2006,
ανεξάρτητα από το εάν εκτελείται ως ενιαία μεταφορά
ή

ως

πολλαπλές

μεταφορές

που

φαίνονται

αλληλένδετες·
(δ) λειτουργία μονάδας, η οποία –
(i)

εκτελεί επικίνδυνες δραστηριότητες ή στην
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οποία αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται
επικίνδυνες ουσίες και/ ή μείγματα, και
προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει, εκτός

(ii)

της μονάδας, το θάνατο ή βαριά σωματική
βλάβη σε πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστική
βλάβη

στην

ποιότητα

του

αέρα,

του

εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα
φυτά·
(ε) παραγωγή, επεξεργασία, χειρισμό, χρήση, κατοχή,
αποθήκευση,

μεταφορά,

εισαγωγή,

εξαγωγή

ή

διάθεση ραδιενεργών υλικών ή άλλων επικινδύνων
ραδιενεργών ουσιών που προκαλούν ή ενδέχεται να
προκαλέσουν το θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη σε
πρόσωπο ή έμβρυο ή ουσιαστικές βλάβες στην
ποιότητα του αέρα, του εδάφους και/ ή των νερών
και/ ή στα ζώα και/ ή στα φυτά·
(στ) θανάτωση,

αφανισμό,

κατοχή

ή

σύλληψη

προστατευόμενων ειδών της άγριας χλωρίδας ή
πανίδας εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η
συμπεριφορά αυτή αφορά αμελητέα ποσότητα των εν
λόγω

ειδών

και

έχει

αμελητέο

αντίκτυπο

στο

καθεστώς διατήρησής τους·
(ζ) εμπορία με προστατευόμενα είδη άγριας πανίδας ή
χλωρίδας

ή

μερών

ή

παραγώγων

αυτών

εξαιρουμένων των περιπτώσεων που η συμπεριφορά
αυτή αφορά αμελητέα ποσότητα των εν λόγω ειδών
και

έχει

αμελητέο

διατήρησής τους·

αντίκτυπο

στο

καθεστώς
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(η) οποιαδήποτε
ουσιαστική

συμπεριφορά
υποβάθμιση

που

προκαλεί

οικοτόπου

την
εντός

προστατευόμενης περιοχής·
(θ) παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, διάθεση στην αγορά
ή χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος,
είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης (αα) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η), τα
οποία είναι αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας, υπόκειται
σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3)
έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα
εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100,000) ή και στις δύο αυτές
ποινές·
(ββ) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η), τα
οποία συντελούνται εσκεμμένα, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα εφτά (7) έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα διακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€200,000) ή και στις δύο αυτές
ποινές·
(γγ) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (η),
ανεξαρτήτως του αν συντελούνται με βαριά αμέλεια ή
εσκεμμένα,

τα

οποία

έχουν

ως

αποτέλεσμα
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ουσιαστική βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του
εδάφους ή των νερών ή στα ζώα ή στα φυτά,
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα
δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν
υπερβαίνει τα πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500,000)
ή και στις δύο αυτές ποινές·
(δδ) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (ζ) και (θ), τα οποία είναι αποτέλεσμα
βαριάς αμέλειας, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που
δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή
που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα χιλιάδες ευρώ
(€70,000) ή και τις δύο αυτές ποινές·
(εε) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (ζ) και (θ), τα οποία συντελούνται
εσκεμμένα, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν
υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που
δεν υπερβαίνει τα εκατόν χιλιάδες ευρώ (€100,000) ή
και τις δύο αυτές ποινές·
(στστ) για

τα

αδικήματα

που

αναφέρονται

στις

παραγράφους (ζ) και (θ), ανεξαρτήτως του αν
συντελούνται με βαριά αμέλεια ή εσκεμμένα, τα οποία
έχουν ως αποτέλεσμα ουσιαστική βλάβη στην
ποιότητα του αέρα, του εδάφους, και/ ή των νερών
και/ ή στα ζώα και/ ή στα φυτά, υπόκειται σε ποινή
φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα πεντακόσιες
χιλιάδες ευρώ (€500,000) ή και τις δύο αυτές ποινές.
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(2) Κατά την εκδίκαση οποιουδήποτε αδικήματος που προβλέπεται
στο εδάφιο (1), το δικαστήριο δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας πριν ή μετά την έκδοση της τελικής απόφασής του να
εκδώσει διάταγμα με το οποίο να διατάσσει τον κατηγορούμενο να
λάβει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα για την αποκατάσταση ή
το μετριασμό της βλάβης και να επωμιστεί τη χρηματική δαπάνη
αυτών.
(3) Οι πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν αδικήματα δυνάμει
του εδαφίου (1), συνιστούν ταυτόχρονα και γενεσιουργά αδικήματα
188(Ι) του 2007 για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του περί Παρεμπόδισης και
58(Ι) του 2010. Καταπολέμησης

της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες

Δραστηριότητες Νόμου.

(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (στ) και (ζ) του εδαφίου (1)
ως «αμελητέα ποσότητα» και «αμελητέος αντίκτυπος» λογίζεται η
ποσότητα και ο αντίκτυπος σε περίπτωση όπου(α) ο αριθμός του προστατευόμενου είδους πανίδας ή
χλωρίδας που έχει πληγεί από τη συμπεριφορά που
αναφέρεται στις πιο πάνω παραγράφους είναι πολύ
μικρός ή ασήμαντος σε σχέση με το συνολικό αριθμό
του προστατευόμενου είδους που υπήρχε πριν από την
εκδήλωση της εν λόγω συμπεριφοράς και
(β) το μέγεθος του αντικτύπου που προκλήθηκε είναι τόσο
μικρό

ώστε

να

μην

μεταβάλει

την

κατάσταση

διατήρησης του είδους μετά από την εκδήλωση της πιο
πάνω συμπεριφοράς ως αποτέλεσμα αυτής.
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(5) Για τους σκοπούς της παραγράφου (β) του εδαφίου (1),
«διαχείριση αποβλήτων» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό
το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου.
(6) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (δ)
του

εδαφίου

(1),

«επικίνδυνες

δραστηριότητες»

σημαίνει

τις

δραστηριότητες, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις Επίσημη

(α) των περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων

Εφημερίδα,

Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες

Παράρτημα

Κανονισμών,

Τρίτο(Ι):
31.12.2001
10.2.2006.
Επίσημη
Εφημερίδα,

(β) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Ατυχήματα
Σχετιζόμενα με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμών, και

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
3.10.2003
7.11.2008.
Επίσημη
Εφημερίδα,

(γ) του Κανονισμού 52Α των περί Πολιτικής Άμυνας
(Γενικοί) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.7.1997
30.4.2004
10.3.2006.

(7) Για τους σκοπούς της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1),
«προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας» σημαίνει τα
είδη που αναφέρονται -
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(α) στο Παράρτημα ΙΙΙ του περί Προστασίας και Διαχείρισης
της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου ·
(β) στο εδάφιο (3) του άρθρου 7 και στο Παράρτημα Ι του
περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και
Θηραμάτων Νόμου.
(8) Για τους σκοπούς της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1),
«προστατευόμενα είδη άγριας χλωρίδας και πανίδας» σημαίνει τα
είδη που απαριθμούνται στα παραρτήματα Α ή Β του Κανονισμού
ΕΚ/338/97.
(9) Για τους σκοπούς της παραγράφου (θ) του εδαφίου (1), «ουσίες»
έχει την έννοια που αποδίδει στους όρους «ελεγχόμενες ουσίες» και
«νέες ουσίες» το άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΚ/1005/2009.
Ουσιαστική

5. Βλάβη στην ποιότητα του αέρα, του εδάφους ή των νερών, στα

βλάβη στην

ζώα ή στα φυτά, θεωρείται ουσιαστική όταν-

ποιότητα του
αέρα, του
εδάφους ή των
νερών, στα ζώα ή

(i)

είναι μη αναστρέψιμη,

(ii)

είναι εν μέρει αναστρέψιμη αλλά μόνο μετά από τον
καθορισμό μέτρων αποκατάστασης από τον άνθρωπο, τα

στα φυτά.

οποία απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα και χρηματικό
κόστος για να έχουν αποτέλεσμα,
(iii)

είναι εν μέρει αναστρέψιμη αλλά η μη αναστρέψιμη βλάβη
είναι τόσο σοβαρή που οδηγεί στη μόνιμη διατάραξη του
ευρύτερου οικολογικού συστήματος, και/ ή

(iv)
Αυτουργία.

κρίνεται από το δικαστήριο ως ουσιαστική.

6.-(1) Όταν διαπράττεται ποινικό αδίκημα, καθένας από τους
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ακόλουθους –
(α) το πρόσωπο που διενεργεί πράγματι την πράξη ή
παράλειψη, η οποία συνιστά το ποινικό αδίκημα·
(β) πρόσωπο που διαπράττει ή παραλείπει να διαπράξει
κάτι, με σκοπό να καταστήσει δυνατή τη διάπραξη
ποινικού αδικήματος από άλλο πρόσωπο ή να
παρέχει βοήθεια για τη διάπραξη τέτοιου αδικήματος
από άλλο πρόσωπο·
(γ) πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του παρέχει βοήθεια σε
άλλο πρόσωπο ή που παρακινεί άλλο πρόσωπο με
σκοπό να καταστήσει δυνατή τη διάπραξη ποινικού
αδικήματος·
(δ) πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του συμβουλεύει ή
προάγει άλλο πρόσωπο με σκοπό τη διάπραξη
ποινικού αδικήματος,
θεωρείται ότι –
(αα) συμμετέσχε στη διάπραξη του ποινικού αδικήματος,
(ββ) είναι ένοχος για το ποινικό αδίκημα αυτό, και
(γγ) δύναται να διωχθεί ως αυτουργός.
(2) Στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), ο υπαίτιος
δύναται να διωχθεί είτε ως αυτουργός του ποινικού αδικήματος είτε
για το ποινικό αδίκημα της παροχής συμβουλής ή της προαγωγής για
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διάπραξη τέτοιου αδικήματος.
(3) Καταδίκη για το αδίκημα της παροχής συμβουλής ή της
προαγωγής για διάπραξη ποινικού αδικήματος συνεπάγει ίδιες
συνέπειες από κάθε άποψη καθώς και καταδίκη για διάπραξη τέτοιου
αδικήματος.
(4) Πρόσωπο που προάγει άλλο πρόσωπο στη διενέργεια πράξης ή
παράλειψης τέτοιας φύσης ώστε, αν γινόταν από το ίδιο θα
διενεργείτο από αυτό κάποιο ποινικό αδίκημα, είναι ένοχο ποινικού
αδικήματος του ίδιου είδους και υπόκειται στην ίδια ποινή, όπως αν
είχε διενεργήσει το ίδιο τέτοια πράξη ή παράλειψη.
Ποινικά

7. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα διαμορφώσουν

αδικήματα που

κοινή πρόθεση για την επιδίωξη από κοινού κάποιου παράνομου

διαπράχθηκαν

σκοπού και, κατά την επιδίωξη του σκοπού αυτού, διαπραχθεί

από
συναυτουργούς
κατά την
επιδίωξη κοινού

ποινικό αδίκημα τέτοιας φύσης ώστε η διάπραξή του να ήταν πιθανή
συνέπεια της επιδίωξης του πιο πάνω σκοπού, το κάθε ένα από τα
πρόσωπα αυτά θεωρείται ότι διέπραξε το ποινικό αδίκημα.

σκοπού.
Συμβουλή για

8.-(1) Στην περίπτωση που πρόσωπο διαπράττει ποινικό αδίκημα με

διάπραξη

τη συμβουλή άλλου προσώπου, είναι αδιάφορο –

ποινικού
αδικήματος.

(α) αν το ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε είναι πράγματι
το ίδιο ή διαφορετικό από εκείνο για το οποίο του
δόθηκε η συμβουλή, ή
(β) αν διαπράχθηκε με τον τρόπο που υποδείχθηκε ή με
διαφορετικό τρόπο,
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νοουμένου ότι σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που συνιστούν τα
πραγματικά περιστατικά, το ποινικό αδίκημα που διαπράχθηκε είναι
πιθανή συνέπεια εκτέλεσης της συμβουλής.
(2) Σε κάθε μία από τις περιπτώσεις του εδαφίου (1), το πρόσωπο
που παρέχει τη συμβουλή θεωρείται ότι συμβούλευσε το άλλο
πρόσωπο για τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος που πράγματι
διαπράχθηκε.
Συνέργεια μετά

9.-(1) Πρόσωπο, εξαιρουμένων των συζύγων, το οποίο εν γνώσει του

τη διάπραξη.

ότι άλλο πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος παρέχει άσυλο ή
βοήθεια σε αυτό, με σκοπό να παράσχει σε αυτό τη δυνατότητα να
διαφύγει την τιμωρία, καθίσταται συνεργός μετά τη διάπραξη.
(2) Ο συνεργός μετά τη διάπραξη είναι ένοχος αδικήματος και
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα χιλιάδες ευρώ
(€70,000) ή και τις δύο αυτές ποινές.

Ποινική ευθύνη

10.-(1) Σε περίπτωση που διαπραχθεί ποινικό αδίκημα, με βάση τις

νομικών

διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών που εκδίδονται με

προσώπων και

βάση

αξιωματούχων
τους.

αυτόν,

από

νομικό

πρόσωπο

επ’

ωφελεία

του

και

αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συναίνεση ή
τη συμπαιγνία ή αποδίδεται σε έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου ή άλλη
παράλειψη προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του
νομικού προσώπου και ενεργεί ατομικά ή ως μέλος οργάνου του
νομικού προσώπου με βάση (α) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου,
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(β) εξουσία λήψης αποφάσεων εξ ονόματος του νομικού
προσώπου, ή
(γ) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου,
τότε το πρόσωπο αυτό, καθώς επίσης και το νομικό πρόσωπο, είναι
ένοχοι ποινικού αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη σε σχέση
με το εν λόγω ποινικό αδίκημα.
(2) Όταν μέλος νομικού προσώπου, που δεν είναι διευθύνων
σύμβουλος ή διευθυντής νομικού προσώπου, ασκεί αρμοδιότητες
διευθύνοντος συμβούλου ή διευθυντή, τότε εφαρμόζεται, σε σχέση με
τις πράξεις ή παραλείψεις του, το εδάφιο (1), ωσάν το πρόσωπο αυτό
να ήταν διευθύνων σύμβουλος ή διευθυντής του νομικού προσώπου.
Εξουσία έκδοσης

11.-(1) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του

Κανονισμών.

παρόντος Νόμου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει
Κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος χρήζει ή είναι
δεκτικό καθορισμού.
(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Υπουργικό
Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τους οποίους καταρτίζονται
κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την εφαρμογή των κριτηρίων.

Αρ. Φακ.: 23.01.052.213-2011
ΝΚ/ΝΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(άρθρο 2)
Κατάλογος νομοθεσίας, η παράβαση της οποίας συνιστά παράνομη συμπεριφορά
1. Άρθρο 49(1)(α)(i), (ii) και (iii) του περί Αποβλήτων Νόμου.
Επίσημη

2. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Μητρώο

Εφημερίδα,

Αποβλήτων) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
28.2.2003.
Επίσημη

3. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος

Εφημερίδα,

Αποβλήτων) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
28.2.2003.
Επίσημη

4. Το περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Έντυπα

Εφημερίδα,

Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
28.2.2003.

5. Κανονισμοί 8, 10, 11, 12 και 13 των περί Στερεών και
Επικίνδυνων

Αποβλήτων

(Πολυχλωροδιφαινύλια

και

Πολυχλωροτριφαινύλια) (PCB/PCT) Κανονισμών.
Επίσημη

6. Εθνικό Σχέδιο Δράσης και κατευθυντήριες γραμμές για τη

Εφημερίδα,

διαχείριση και καταστροφή των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων και
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Παράρτημα

τριφαινυλίων στην Κύπρο.

Τρίτο(Ι):
8.12.2006.
Επίσημη

7. Το περί Καθορισμού Κριτηρίων και Διαδικασιών Αποδοχής των

Εφημερίδα,

Αποβλήτων

Παράρτημα

Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):

στους Χώρους

Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων

29.6.2007.
Επίσημη

8. Κανονισμοί 6, 7, 9, 15, 16, 17 και 19 των περί Στερεών και

Εφημερίδα,

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
11.7.2003
28.12.2007.
Επίσημη

9. Κανονισμοί 4, 5, 6, 7 και 13 των περί Στερεών και Επικίνδυνων

Εφημερίδα,

Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Παράρτημα

Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
30.7.2004
13.11.2009.
Επίσημη

10. Κανονισμοί 4, 7, 11, 15 και 21 των περί Στερεών και

Εφημερίδα,

Επικίνδυνων Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές)

Παράρτημα

Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
20.3.2009
9.3.2012.

11. Άρθρα 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 και 49 του Κανονισμού ΕΚ/1013/2006.
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12. Κανονισμός ΕΚ/1418/2007.
32(Ι) του 2002
133(Ι) του 2003

13. Άρθρα 7, 9, 10 και 11 του περί Συσκευασιών και Απόβλητων
Συσκευασιών Νόμου.

159(Ι) του 2005
48(Ι) του 2006.

Οι

περί

Συσκευασιών

και

Απόβλητων

Συσκευασιών

Επίσημη

14.

Εφημερίδα,

(Παρεκκλίσεις από Επίπεδα Συγκέντρωσης Βαρέων Μετάλλων στις

Παράρτημα

Συσκευασίες) Κανονισμοί.

Τρίτο(Ι):
12.4.2002.
Επίσημη

15. Οι περί Συσκευασιών και Απόβλητων Συσκευασιών (Ευθύνη

Εφημερίδα,

Οικονομικών Παραγόντων) Κανονισμοί.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
3.10.2003.

Κανονισμός 5 των

περί Συσκευασιών

και Απόβλητων

Επίσημη

16.

Εφημερίδα,

Συσκευασιών (Εξουσίες και Καθήκοντα Επιθεωρητών) Κανονισμοί.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
3.10.2003.

17. Άρθρα 5(1), 6(1), 8(1), 10(3), 12(1), 13(2), 16(2)(β), 16(4), 19(1),
20(9), 22(1), 25(1), 27(2), 27(3)(α), 27(4)(α), 28(1), 29, 30(1), 30(2),
82(Ι) του 2009.

30(3)(α) και (β), 30(4), 31(1), 31(2) και 31(3) του περί Διαχείρισης
των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμου.

Επίσημη

18. Κανονισμοί 5, 6 και 7 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην

Εφημερίδα,

Εργασία (Προστασία κατά τη Διαχείριση Εξορυκτικών Αποβλήτων)

Παράρτημα
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Τρίτο(Ι):

Κανονισμών.

24.7.2009.

19. Κανονισμοί 5, 6, 7, 8, 8Β, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 και 19 των
περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας
Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμών.
20. Κανονισμός 4(4), (5), (6) και (7) και Κανονισμοί 4Α, 4Β, 4Γ, 4Δ,
Εφημερίδα

146Α, 146Β, 146Γ, 146Δ, 146Ε και 146Στ των περί Μεταλλείων και

Κυβερνήσεως,

Λατομείων Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο:
22.7.1958.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο:
25.6.1964
7.10.1965
15.11.1968.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
18.3.1977
7.9.1979
10.4.1987
19.6.1987
27.7.1990
10.11.1995
19.4.1996
19.3.1999
23.12.1999
29.12.2000
24.6.2005
24.7.2009
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26.2.2010
31.3.2011.

21. Άρθρα 6(2), 7(7), 8(3), 9(4), 10(6), 11(5), 13(2), 15(7), 17(4),
28(3), 44, 45, 48(4) και 49 του περί Προστασίας και Διαχείρισης
Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου.
22. Άρθρα 13(2), 15(1), 16(7), 17(2), 21, 22(2), 23, 24(1), 25, 26(3),
30 και 33 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της
Άγριας Ζωής Νόμου.
23. Άρθρο 16 του Κανονισμού ΕΚ/338/97.
56(Ι) του 2003

24. Ο περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της

15(Ι) του 2006

Ρύπανσης Νόμος.

12(Ι) του 2008.
187(Ι) του 2002
85(Ι) του 2007

25. Άρθρο 15 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας
Νόμου.

10(Ι) του 2008
79(Ι) του 2009.
Επίσημη

26. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της

Εφημερίδα,

Ατμόσφαιρας

Παράρτημα

Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):

(Καύση

Χρησιμοποιούμενων

Ορυκτελαίων)

1.11.2002.
Επίσημη

27. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός

Εφημερίδα,

και Έλεγχος της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης από τα Απόβλητα της

Παράρτημα

Βιομηχανίας Διοξειδίου του Τιτανίου) Κανονισμοί.

Τρίτο (Ι):
1.11.2002.
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Κανονισμός

6

των

περί

Ελέγχου

της

Ρύπανσης

της

Επίσημη

28.

Εφημερίδα,

Ατμόσφαιρας (Πρόληψη και Μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Παράρτημα

από Αμίαντο) Κανονισμών.

Τρίτο (Ι):
1.11.2002.
Επίσημη

29. Κανονισμοί 5, 6, 7 και 8 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της

Εφημερίδα,

Ατμόσφαιρας (Έλεγχος των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών

Παράρτημα

Ουσιών (VOC) από την Αποθήκευση Βενζίνης και τη Διάθεσή της

Τρίτο (Ι):
31.3.2003.

από τις Τερματικές Εγκαταστάσεις στους Σταθμούς Διανομής
Καυσίμων) Κανονισμών.

Επίσημη

30. Κανονισμοί 8, 9, 10, 11 και 14 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

της

Παράρτημα

Κανονισμών, σε σχέση με την αποτέφρωση PCB.

Τρίτο (Ι):

Ατμόσφαιρας

(Αποτέφρωση

Επικίνδυνων

Αποβλήτων)

27.12.2002.
Επίσημη

31. Κανονισμοί 5, 6, 7, 8 και 15 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

της

Παράρτημα

Οργανικών Ενώσεων από τη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε

Τρίτο (Ι):

Ατμόσφαιρας

(Περιορισμός

των

Εκπομπών

Πτητικών

Ορισμένες Δραστηριότητες και Εγκαταστάσεις) Κανονισμών.

31.1.2003
17.2.2006
14.5.2010.
Επίσημη

32. Κανονισμοί 5, 6, 7, 8 και 14 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

της Ατμόσφαιρας (Αποτέφρωση Αποβλήτων) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.4.2003.
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Επίσημη

33. Κανονισμοί 7, 8, 13, 15(6), 16 και 17 των περί Ελέγχου της

Εφημερίδα,

Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων

Παράρτημα

Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών.

Τρίτο (Ι):
2.4.2004.

34. Κανονισμοί 21Β και 21Γ των περί Πετρελαιοειδών Κανονισμών.
Δ.Ν.Τ.Ι.
σελ. 200.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
19.8.1977
27.10.1978
31.10.1980
12.2.1982
25.10.1991
31.1.1997
8.3.2002
5.7.2002
30.4.2004
19.2.2010.
77(I) του 2010.

35. Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος.

Επίσημη

36. Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές

Εφημερίδα,

Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου και Οξειδίων του

Παράρτημα

Αζώτου,

Τρίτο(Ι):

Σωματιδίων,

Μολύβδου,

Μονοξειδίου του Άνθρακα,

Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί.

23.7.2010.
Επίσημη

37. Κανονισμός 4 των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα
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Εφημερίδα,

(Αρσενικό,

Παράρτημα

Αρωματικοί

Τρίτο(Ι):

Κανονισμών.

Κάδμιο,

Υδράργυρος,

Υδρογονάνθρακες

Νικέλιο

στον

και

Πολυκυκλικοί

Ατμοσφαιρικό

Αέρα)

9.3.2007.
148(Ι) του 2003
40(Ι) του 2007

38. Άρθρα 9 και 16 του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και
Καυσίμων Νόμου.

12(Ι) του 2009.
Επίσημη

39. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και

Εφημερίδα,

Καυσίμων (Άδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
3.10.2003.
Επίσημη

40. Το περί Προδιαγραφών Βενζίνης, Ντίζελ και Βιοντίζελ Διάταγμα.

Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
20.11.2009.
Επίσημη

41. Το περί Προδιαγραφών Βαρέως Μαζούτ, Ελαφρού Μαζούτ,

Εφημερίδα,

Πετρελαίου Εσωτερικής Καύσης και Καυσίμων Πλοίων Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
2.5.2007.
Επίσημη

42. Το περί Περιεκτικότητας των Καυσίμων Πλοίων σε Θείο

Εφημερίδα,

Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
2.5.2007.

43. Κανονισμός ΕΚ/715/2007.
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Επίσημη

44. Οι περί Έγκρισης Τύπου Οχημάτων (Κατηγορίες Μ, Ν και Ο),

Εφημερίδα,

των Κατασκευαστικών Στοιχείων, Συστημάτων και Χωριστών

Παράρτημα

Τεχνικών Μονάδων τους Κανονισμοί.

Τρίτο(Ι):
21.5.2010.
Επίσημη

45. Το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Εκπομπές Αερίων) Διάταγμα.

Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
23.11.2007.
Επίσημη

46. Το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Καπνός Πετρελαιοκινητήρων)

Εφημερίδα,

Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
23.12.2005.
Επίσημη

47. Το περί της Μόλυνσης του Αέρος (Αδειαφάνεια του Καπνού για

Εφημερίδα,

τους Κινητήρες Ντήζελ) των Γεωργικών και Δασικών Ελκυστήρων

Παράρτημα

Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):
6.6.2003.
Επίσημη

48. Το περί της Εκπομπής Αερίων και Σωματιδιακών Ρύπων

Εφημερίδα,

Προερχόμενων

Παράρτημα

Τοποθετούνται σε μη Οδικά Κινητά Μηχανήματα Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):

από

Κινητήρες

Εσωτερικής

Καύσης

που

17.8.2007.

Το

περί

Έγκρισης

ΕΚ

Τύπου

(Έλεγχος

Αερίων

και

Επίσημη

49.

Εφημερίδα,

Σωματιδιακών Ρύπων, Διατάξεων Ελέγχου των Εκπομπών, και
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Παράρτημα

Συστημάτων

Διάγνωσης,

των

Οχημάτων

με

Μέγιστη

Μάζα

Τρίτο(Ι):

Αναφοράς άνω των 2610 Κιλών και των Κινητήρων τους) Διάταγμα.

20.2.2009.
Επίσημη

50. Το περί Έγκρισης ΕΚ Τύπου (Συστήματα Κλιματισμού

Εφημερίδα,

Οχημάτων) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
18.1.2008.
Επίσημη

51. Το περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Εγκατάσταση, Επισκευή και

Εφημερίδα,

Συντήρηση Συστημάτων Κλιματισμού σε Οχήματα) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
22.2.2008.
157(Ι) του 2003
5(Ι) του 2011.

52. Άρθρα 5(3), 7(4) και (5), 8 και 14 του περί Οχημάτων στο Τέλος
του Κύκλου Ζωής τους Νόμου.

Επίσημη

53. Κανονισμοί 6, 8, 9 και 11 των περί των Βασικών Απαιτήσεων

Εφημερίδα,

(Σκάφη Αναψυχής) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
18.4.2003
30.4.2004
21.7.2006.

54. Άρθρα 3, 5 και 7 του Κανονισμού ΕΚ/850/2004.
55. Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος.
Επίσημη

56. Κανονισμός 2 των περί Χημικών Ουσιών (Παραβάσεις του

Εφημερίδα,

Κανονισμού REACH) Κανονισμών.

Παράρτημα
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Τρίτο(Ι):
23.7.2010.

57. Άρθρα 5, 6, 15, 17, 20, 22, 23 και 24 του Κανονισμού
ΕΚ/1005/2009.
16(Ι) του 2011.

58. Ο περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος
Νόμος.

Επίσημη

59. Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος

Εφημερίδα,

(Εκτέλεση Σχετικής Εργασίας) Κανονισμο.·

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
4.3.2011.
Επίσημη

60. Οι περί των Ουσιών που Καταστρέφουν τη Στιβάδα του Όζοντος

Εφημερίδα,

(Υποχρεώσεις αναφορικά με Ελεγχόμενες Ουσίες και Εξοπλισμό)

Παράρτημα

Κανονισμοί.

Τρίτο(Ι):
4.3.2011.

61. Κανονισμός ΕΚ/842/2006.
23(Ι) του 2010.

62.

Ο

περί

Εκπομπών

Ορισμένων

Φθοριούχων

Αερίων

Θερμοκηπίου (Συγκράτηση, Πρόληψη και Μείωση) Νόμος.
Οι

περί

Εκπομπών

Ορισμένων

Φθοριούχων

Αερίων

Επίσημη

63.

Εφημερίδα,

Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον

Παράρτημα

αφορά τα Μόνιμης Εγκατάστασης Συστήματα Πυροπροστασίας και

Τρίτο(Ι):

Πυροσβεστήρες) Κανονισμοί.

26.3.2010.

Οι

περί

Εκπομπών

Ορισμένων

Φθοριούχων

Αερίων

Επίσημη

64.

Εφημερίδα,

Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Επιχειρήσεων και Προσωπικού όσον

Παράρτημα
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Τρίτο(Ι):
26.3.2010.

αφορά Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Κλιματισμού και Αντλιών
Θερμότητας) Κανονισμοί.
Οι

περί

Εκπομπών

Ορισμένων

Φθοριούχων

Αερίων

Επίσημη

65.

Εφημερίδα,

Θερμοκηπίου (Πιστοποίηση Προσωπικού Ασχολούμενου με την

Παράρτημα

Ανάκτηση Ορισμένων Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου από

Τρίτο(Ι):

Συσκευές Χειρισμού και Προστασίας Υψηλής Τάσης) Κανονισμοί.

26.3.2010.

Οι

περί

Επίσημη

66.

Εφημερίδα,

Θερμοκηπίου

Παράρτημα

Ανάκτηση

Τρίτο(Ι):

Εκπομπών

Ορισμένων

(Πιστοποίηση

Ορισμένων

Προσωπικού

Διαλυτών

Φθοριούχων
που

Αερίων

Προβαίνει

σε

με βάση Φθοριούχα Αέρια

Θερμοκηπίου από Εξοπλισμό) Κανονισμοί.

26.3.2010.

67. Άρθρα 3(1), (2), (3) και (6), 4, 5(3), 7(1), 8 και 9(1) του
Κανονισμού ΕΚ/648/2004.
125(Ι) του 2006.

68. Άρθρο 5 του περί Απορρυπαντικών Νόμου.

106(Ι) του 2002

69. Άρθρα 5(1)(ε), 8, 10(1) και 14 του περί Ελέγχου της Ρύπανσης

160(Ι) του 2005

των Νερών Νόμου.

22(Ι) του 2007
11(Ι) του 2008
53(Ι) του 2008
68(Ι) του 2009
78(Ι) του 2009.
Επίσημη

70. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

Εφημερίδα,

(Απόρριψη

Παράρτημα

Ηλεκτρόλυσης των Χλωριούχων Αλάτων Αλκαλίων) Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
25.10.2002.

Υδραργύρου

από

το

Βιομηχανικό

Τομέα

της
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Επίσημη

71. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

Εφημερίδα,

(Απόρριψη Καδμίου) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.10.2002.
Επίσημη

72. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

Εφημερίδα,

(Απόρριψη Υδραργύρου από Τομείς Εκτός του Βιομηχανικού Τομέα

Παράρτημα

της

Τρίτο(Ι):

Ηλεκτρόλυσης

των

Χλωριούχων

Αλάτων

Αλκαλίων)

Κανονισμών.

25.10.2002.
Επίσημη

73. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

Εφημερίδα,

(Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.10.2002.
Επίσημη

74. Κανονισμοί 4 και 5 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών

Εφημερίδα,

(Απόρριψη Επικινδύνων Ουσιών) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.10.2002
16.3.2007.
Επίσημη

75. Κανονισμοί 6 και 10 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των

Εφημερίδα,

Νερών (Πρόληψη και Μείωση της Ρύπανσης των Νερών από

Παράρτημα

Αμίαντο) Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
25.10.2002.
Επίσημη

76. Κανονισμοί 5, 10, 19, 20 και 21 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

των Νερών (Απόβλητα από τη Βιομηχανία του Διοξειδίου του
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Παράρτημα

Τιτανίου) Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
25.10.2002.
Επίσημη

77. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Διασφάλιση της

Εφημερίδα,

Ποιότητας Γλυκών Νερών για Ψάρια) Κανονισμοί.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.10.2002
9.11.2007.
Επίσημη

78. Κανονισμοί 4, 5, 6, 7, 8 και 14 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

των Νερών (Χρησιμοποίηση της Ιλύος στη Γεωργία) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
1.11.2002.
Επίσημη

79. Κανονισμοί 6, 14, 15 και 16 των περί Ελέγχου της Ρύπανσης

Εφημερίδα,

των Νερών (Απόρριψη Αστικών Λυμάτων) Κανονισμών.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
3.10.2003.
Επίσημη

80. Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Νιτρορύπανση

Εφημερίδα,

Γεωργικής Προέλευσης) Κανονισμοί.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
25.10.2002.
Επίσημη

81. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιοτικοί Στόχοι

Εφημερίδα,

των Γλυκών Νερών για τη Διατήρηση της Ζωής των Ψαριών)

Παράρτημα

Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):
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27.12.2007.
Επίσημη

82. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ποιότητα των

Εφημερίδα,

Νερών Κολύμβησης) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
14.4.2000.
Επίσημη

83. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευαίσθητες

Εφημερίδα,

Περιοχές για Απορρίψεις Αστικών Λυμάτων) Διάταγμα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
27.2.2004.
Επίσημη

84. τα περί Έγκρισης του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

Εφημερίδα,

Διατάγματα.

Παράρτημα
Τρίτο(Ι):
22.6.2007
6.3.2009.
Επίσημη

85. Το περί Έγκρισης του Προγράμματος Δράσης για την

Εφημερίδα,

Προστασία των Ευπρόσβλητων Ζωνών από τη Νιτρορύπανση

Παράρτημα

Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):
16.5.2008.
Επίσημη

86. Το Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες

Εφημερίδα,

Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται

Παράρτημα

ή Ενδέχεται να Υποστούν Νιτρορύπανση) Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):
16.5.2008.
Επίσημη

87. Το περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Ευπρόσβλητες
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Εφημερίδα,

Ζώνες λόγω Νιτρορύπανσης και Κατηγορίες Νερών που Υφίστανται

Παράρτημα

ή Ενδέχεται να Υποστούν Νιτρορύπανση) Διάταγμα.

Τρίτο(Ι):
4.2.2011.
87(Ι) του 2001
275(Ι) του

88. Άρθρα 4 και 5 του περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης
Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμου.

2004.
13(Ι) του 2004

89. Ο Περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος.

67(Ι) του 2009
113(Ι) του 2010.
Επίσημη

90. Οι περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία

Εφημερίδα,

των Υπόγειων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση)

Παράρτημα

Κανονισμοί.

Τρίτο(Ι):
10.7.2009.
57(Ι) του 2008.

91. Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης
Νόμος.

141(Ι) του 2011.

92. Άρθρο 12 του περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμου.

72(Ι) του 2004

93. Άρθρα 6, 12 και 21 του περί Βιοκτόνων Νόμου.

62(Ι) του 2009
116(Ι) του 2009
89(Ι) του 2010.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα

94. Κανονισμοί 9, 11 και 12 των περί Βιοκτόνων Κανονισμών.
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Τρίτο(Ι):
13.11.2009.
160(Ι) του 2003.

95. Άρθρα 5, 8, 22 και 23 του περί Γενετικά Τροποποιημένων
Οργανισμών (Ελευθέρωση στο Περιβάλλον) Νόμου.

15(Ι) του 2004.

96. Άρθρα 5, 7, 8, 9 και 16 του περί Γενετικά Τροποποιημένων
Μικροοργανισμών (κατά την Περιορισμένη Χρήση) Νόμου.
97. Άρθρα 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 και 39 του περί
Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμου.

Επίσημη

98. Κανονισμοί 5, 10 και 11 των περί Προστασίας από Ιονίζουσες

Εφημερίδα,

Ακτινοβολίες (Έλεγχος Κλειστών Πηγών Υψηλής Ραδιενέργειας και

Παράρτημα

Έκθετων Πηγών) Κανονισμών.

Τρίτο(Ι):
31.1.2006.
Επίσημη

99. Κανονισμοί 7, 19 και 20 των περί Προστασίας από Ιονίζουσες

Εφημερίδα,

Ακτινοβολίες

Παράρτημα

Ραδιενεργών Αποβλήτων και Αναλωμένου Πυρηνικού Καυσίμου)

Τρίτο(Ι):
20.2.2009.

Κανονισμών.

(Επιτήρηση

και

΄Ελεγχος

των

Αποστολών

