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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3537 της 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ III 
Ο περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση 

και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδε
ται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 20(111) του 2001 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ (ΚΥΡΩΤΙΚΟ) ΝΟΜΟ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύμβασης για την Προστα Συνοπτικός 

σία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλ ^του 1979. 
λων (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί 
με τον περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από 
τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο του 1979 
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Σύμβασης για την Προ
στασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτο
κόλλων (Κυρωτικοί) Νόμοι του 1979 και του 2001. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ' αυτό των Τροποποίηση 
ακόλουθων όρων και της ερμηνείας τους στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: ™ ρωσικού 

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 4 του νόμου, 
παρόντος Νόμου. 

(1547) 
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Προσθήκη 
νέων άρθρων 
στο βασικό 
νόμο. 

Κύρωση 
των Τροπο
ποιήσεων 
της Σύμβασης 
και των Πρω
τοκόλλων . 
Πίνακας. 
Μέρος Ι, 
Μέρος II. 
Κατάργηση. 
267 του 1987. 

«Πρωτόκολλα» σημαίνει— 
(α) Το Πρωτόκολλο σχετικά με τις Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές 

και τη Βιολογική Ποικιλομορφία στη Μεσόγειο, που υιοθετήθηκε 
στη Βαρκελώνη στις 10 Ιουνίου 1995 και εγκρίθηκε με την Από
φαση του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 42.825 και ημερομηνία 12 
Ιουνίου 1995, και 

(β) το Πρωτόκολλο για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση 
που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλο
κρηπίδας και του Βυθού και του Υπεδάφους του, που υιοθετήθηκε 
σε συνάντηση ΠληρεξούσιωνΑντιπροσώπων στη Μαδρίτη στις 14 
Οκτωβρίου 1995 και εγκρίθηκε με την Απόφαση του Υπουργικού 
Συμβουλίου Αρ. 51.944 ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2000. 

«Τροποποιήσεις» σημαίνει τις τροποποιήσεις της Σύμβασης και του 
Πρωτοκόλλου για την Παρεμπόδιση και την Εξάλειψη της Ρύπανσης της 
Μεσογείου Θάλασσας συνεπεία Απορρίψεων από Πλοία και Αεροσκάφη, 
οι οποίες υιοθετήθηκαν στις 10 Ιουνίου 1995 στη Διάσκεψη των πληρεξού
σιων Αντιπροσώπων στη Βαρκελώνη και εγκρίθηκαν με την Απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 42.825 ημερομηνίας 12 Ιουνίου 1995. 
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη σ' αυτόν των ακόλου

θων νέων άρθρων μετά το άρθρο 3 αυτού: 
4. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβα

σης, των Πρωτοκόλλων, του παρόντα Νόμου και των δυνάμει 
αυτού Κανονισμών είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος και οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Υπουργό πρόσωπο ή Οργανισμός για το σκοπό αυτό. 

5. Όποιος ενεργεί ή ανέχεται άλλον υπό τον έλεγχο του να 
ενεργήσει κατά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης, των Πρω
τοκόλλων, του παρόντα Νόμου και των δυνάμει αυτού Κανονι
σμών, διαπράττει αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης 
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή 
μέχρι τριάντα χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές. 

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονι
κανονισμοί. σμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, 

των Πρωτοκόλλων και του παρόντος Νόμου». 
4. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνονται οι Τροποποιήσεις της Σύμβασης και 

τα Πρωτόκολλα, των οποίων το κείμενο στο αγγλικό πρωτότυπο εκτίθεται 
στο Μέρος Ι του Πίνακα και σε ελληνική μετάφραση στο Μέρος Π αυτού: 

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

5. Ο περί τόυ Πρωτοκόλλου περί των Ειδικών Προστατευομένων Περιο
χών της Μεσογείου Θάλασσας (Κυρωτικός) Νόμος του 1987 καταργείται. 
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ΜΕΡΟΣ Ι 
ΜΕΡΟΣ II 


