
  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΠΛΟΙΑ) ΝΟΜΟ 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 280, 
27.10.2009, 
σ. 52. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 
2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 για 
τροποποίηση της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ σχετικά µε τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων 
για παραβάσεις», 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

45(I) του 2008. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται μαζί με τον  περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση 
από Πλοία) Νόμο του 2008 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 
ο παρών Nόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ρύπανση από Πλοία) Νόμοι του 
2008 και 2010. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «Οδηγία 2005/35/ΕΚ» με τον ακόλουθο νέο 

ορισμό: 
    
   

Επίσημη 
Εφημερίδα της 
ΕΕ: L 255, 
30.9.2005, 
σ. 11∙ 
L 33, 
4.2.2006, 
σ. 87∙ 
L 105, 
13.4.2006, 
σ. 65∙ 
L280, 
27.10.2009, 
σ. 52. 

«“Οδηγία 2005/35/ΕΚ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 
«Οδηγία 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση 
κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυρώσεων, για αδικήματα 
ρύπανσης», ως έχει διορθωθεί, ως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 
2009/123/ΕΚ και ως περαιτέρω, εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται·»∙ και 
 

   
  (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του 

ορισμού του: 
   
   «“νομικό πρόσωπο” σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο, πλην των ίδιων των κρατών, 

δημοσίων φορέων κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας ή δημοσίων διεθνών 
οργανισμών·». 

  
Αντικατάσταση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 
 

   
 «Ποινικά 

αδικήματα. 
5.-(1) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, το 
οποίο με πρόθεση, απερίσκεπτα ή με βαριά αμέλεια απορρίπτει ρυπογόνο ουσία από 
πλοίο, περιλαμβανομένων περιπτώσεων ήσσονος σημασίας τέτοιου είδους 
απορρίψεων,  και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις οκτακόσιες 
πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€855.000) ή σε αμφότερες τις ποινές. 

   
       (2)(α) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ήσσονος σημασίας 

απορριψέων ρυπογόνων ουσιών, όταν η διαπραχθείσα πράξη δεν συνεπάγεται 
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υποβάθμιση της ποιότητας του ύδατος.  
   
  (β) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α), το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε 

επαναλαμβανόμενες ήσσονος σημασίας περιπτώσεις απορριψέων ρυπογόνων ουσιών 
οι οποίες, όχι μεμονωμένα αλλά σε συνδυασμό, καταλήγουν σε υποβάθμιση της 
ποιότητας του ύδατος. 

   
       (3)(α) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1), αποτελεί 

υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι η απόρριψη ρυπογόνου ουσίας 
στην οποία προέβηκε πληροί είτε τους Κανονισµούς 15, 34, 4.1 ή 4.3 του 
Παραρτήματος I της Σύμβασης MARPOL είτε τους Κανονισµούς 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του 
Παραρτήματος II της εν λόγω Σύμβασης.  

   
  (β)  Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1), αποτελεί 

υπεράσπιση για τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο ή μέλος του πληρώματος, εάν αποδείξει 
ότι η απόρριψη ρυπογόνου ουσίας στην οποία προέβηκε σε περιοχή που αναφέρεται 
στο άρθρο 3(1)(ε), (στ), (ζ) ή (η), πληροί είτε τον Κανονισμό 4.2 του Παραρτήµατος I της 
Σύμβασης MARPOL είτε τον Κανονισμό 3.1.2 του Παραρτήµατος II της εν λόγω 
Σύμβασης. 

   
       (4) Διαπράττει ποινικό αδίκημα πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, 

το οποίο τελεί πράξη η οποία συνιστά ηθική αυτουργία ή συνεργία σε διαπραττόμενο με 
πρόθεση ποινικό αδίκημα το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1) και, σε περίπτωση 
καταδίκης του, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εν 
λόγω εδάφιο. 

   
       (5) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (4), νομικό πρόσωπο 

διαπράττει ποινικό αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (4), και σε περίπτωση 
που - 

   
  (α) το ποινικό αδίκημα διαπράττεται προς όφελός του νομικού προσώπου από 

φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του 
νοµικού προσώπου και το οποίο φυσικό πρόσωπο κατέχει ιθύνουσα θέση στην 
οργανωτική δομή του νοµικού προσώπου, µε βάση - 

    
   (i) εξουσία αντιπροσώπευσης του νοµικού προσώπου, 

(ii) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασµό του νοµικού προσώπου, 
ή 

(iii) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νοµικού προσώπου· ή 
   
  (β)  η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο (α), κατέστησε δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, προς 
όφελος του νοµικού προσώπου, από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του. 

   
       (6) Η δια του εδαφίου (5) ποινική ευθύνη νοµικού προσώπου δεν αποκλείει την 

ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων που συµµετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί 
ή συνεργοί στη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (4).». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της φράσης «απόρριψη ρυπογόνου 

ουσίας από πλοίο» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «διάπραξη ποινικού 
αδικήματος κατά το άρθρο 5»∙ 

   
  (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της φράσης «εντός ανατρεπτικής 

προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.» (πέμπτη και έκτη γραμμή) με 
τη φράση «εντός εύλογης προθεσμίας.»∙ και 

   
  (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 
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  «(γ)  Η Αρμόδια Αρχή δεν επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι - 
    
   (i) η απόρριψη ρυπογόνου ουσίας πληροί είτε τους Κανονισμούς 15, 

34, 4.1 ή 4.3 του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης MARPOL είτε 
τους Κανονισμούς 13, 3.1.1 ή 3.1.3 του Παραρτήματος ΙΙ της εν 
λόγω Σύμβασης, ή 

(ii) η απόρριψη ρυπογόνου ουσίας σε περιοχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 3(1)(ε), (στ), (ζ) ή (η) πληροί είτε τον Κανονισμό 4.2 του 
Παραρτήματος Ι της Σύμβασης MARPOL είτε τον Κανονισμό 3.1.2 
του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω Σύμβασης.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρ. Φακ.: 23.01.051.177-2010 
ΘΒ/ΕΜΧ 
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