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Ν. 6(Ι)/2016

6(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007
Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ορθότερης εναρμόνισης με το

Επίσημη

άρθρο 17 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με

Εφημερίδα της

τίτλο «Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ε.Ε.: L 310,

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με

25.11.2005,

την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων»,

σ. 28.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

τίτλος.

Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιμανιών (Τροποποιητικός)
Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της

115(Ι) του 2007. Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιμανιών Νόμο του 2007
(που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί της Ενίσχυσης της Ασφάλειας των Λιμανιών
Νόμοι του 2007 και 2016.
Τροποποίηση

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου

του άρθρου 3

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης

του βασικού

«Αρχή Λιμένων Κύπρου» (πρώτη γραμμή), με τη φράση

νόμου.

«αρμόδια αρχή».

Τροποποίηση

3. Το εδάφιο (4) του άρθρου 5 του βασικού νόμου

του άρθρου 5

τροποποιείται με την αντικατάσταση αυτού από το

του βασικού

ακόλουθο νέο εδάφιο (4):

νόμου.
«(4) Η αρμόδια αρχή καθορίζει, με απόφασή της, τα
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όρια κάθε λιμανιού, για σκοπούς εφαρμογής του
παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη
την εισήγηση της αρχής ασφάλειας λιμανιού και τα
στοιχεία που προκύπτουν από την αξιολόγηση
ασφάλειας του συγκεκριμένου λιμανιού.».
Τροποποίηση

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 6

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της
φράσης «μεριμνά ώστε να πραγματοποιούνται»
(πρώτη και δεύτερη γραμμή), με την φράση «έχει
υποχρέωση να ετοιμάζει»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με
το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3)

Η

δύναται

αρμόδια
να

αρχή

εξουσιοδοτεί

αναγνωρισμένο

οργανισμό

ασφάλειας

να

πραγματοποιεί
ασφάλειας

αξιολόγηση

λιμένα

στη

Δημοκρατία:
Νοείται
σκοπούς
εδαφίου,

ότι
του

για

τους

παρόντος

εφαρμόζεται

το

128(Ι) του 2011. άρθρο 6 του περί Εμπορικής
Ναυτιλίας (Αναγνώριση και
Εξουσιοδότηση

3

Οργανισμών)
2011,

Νόμου

του

τηρουμένων

των

αναλογιών.».
Τροποποίηση

5. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 7

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της
φράσης «διασφαλίζει ότι» (δεύτερη γραμμή), με
τη φράση «προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες
ούτως ώστε»∙

(β)

με την αντικατάσταση των εδαφίων (4) και (7)
αυτού, με τα ακόλουθα νέα εδάφια (4) και (7),
αντίστοιχα:
«(4)

Η

δύναται

αρμόδια
να

αρχή

εξουσιοδοτεί

αναγνωρισμένο

οργανισμό

ασφάλειας να αναπτύσσει
σχέδια

ασφάλειας

λιμένα

στη Δημοκρατία:
Νοείται
σκοπούς
εδαφίου,

ότι
του

για

τους

παρόντος

εφαρμόζεται

το

128(Ι) του 2011. άρθρο 6 του περί Εμπορικής
Ναυτιλίας (Αναγνώριση και
Εξουσιοδότηση
Οργανισμών)
2011,

Νόμου

τηρουμένων

του
των
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αναλογιών:
Νοείται περαιτέρω ότι,
τέτοιος

αναγνωρισμένος

οργανισμός

ασφάλειας

πρέπει να είναι άλλος από
αυτόν τον οποίο η αρμόδια
αρχή

δύναται

εξουσιοδοτεί

για

πραγματοποιεί
ασφάλειας

να

αξιολόγηση

του

αναφορικά
λιμένα,

να

με

λιμένα,
τον

σύμφωνα

με

ίδιο
τις

διατάξεις του εδαφίου (3)
του άρθρου 6 του παρόντος
Νόμου.
(7)

Η αρχή ασφάλειας

λιμανιού διεξάγει κατάλληλες
ασκήσεις,
υπόψη

λαμβανομένων
των

απαιτήσεων

βασικών

για

ασκήσεις

εκπαίδευσης στον τομέα της
ασφάλειας που παρατίθενται
στο

Παράρτημα

Οδηγίας

ΙΙΙ

της

2005/65/ΕΚ,

τηρώντας

ενήμερη

την

αρμόδια αρχή αναφορικά με
τις

προγραμματισμένες

ημερομηνίες

διεξαγωγής

των ασκήσεων, τα σενάρια
και

τα

αποτελέσματα

τέτοιων ασκήσεων.».
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Τροποποίηση

6. Το άρθρο 8 του βασικού νόμου τροποποιείται ως

του άρθρου 8

ακολούθως:

του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της
φράσης «Η αρχή ασφάλειας λιμανιού εφαρμόζει
για

κάθε

λιμάνι

ή

μέρος

λιμανιού

της

αρμοδιότητάς της το αρμόζον από τα ακόλουθα
επίπεδα ασφαλείας, που προβλέπονται στον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 725/2004:» (πρώτη μέχρι
τέταρτη γραμμή), με τη φράση «Η αρμόδια αρχή
ορίζει τα ακόλουθα επίπεδα ασφάλειας, κατά τα
77 του 1985

προβλεπόμενα στο άρθρο 5Α των περί της

32 του 1989

Διεθνούς

Συμβάσεως

περί

Ασφάλειας

της

24(ΙΙΙ) του1997

Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών)

10(ΙΙΙ) του 2001

και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985

52(ΙΙΙ) του 2004

έως

24(ΙΙΙ) του 2006

725/2004:»∙ και

2012

και

τον

Κανονισμό

(ΕΚ)

αριθ.

9(III) του 2009
15(ΙΙΙ) του 2012.
(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με
το ακόλουθο νέο εδάφιο (3):
«(3)(α) Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί στην αρχή
ασφάλειας λιμανιού το επίπεδο ασφάλειας που
έχει καθορίσει, για κάθε λιμάνι ή μέρος λιμανιού
της

αρμοδιότητας

της

αρχής

ασφάλειας

λιμανιού, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1)
καθώς και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ή ειδικές
οδηγίες της αρμόδιας αρχής για το καθορισμένο
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επίπεδο ασφάλειας.
(β) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού-

(i)

Γνωστοποιεί

σε

ενδεδειγμένο

κάθε

πρόσωπο

το

επίπεδο ασφάλειας που εκάστοτε
ισχύει για κάθε λιμάνι ή μέρος
λιμανιού της αρμοδιότητάς της,
και

(ii)

εφαρμόζει για κάθε λιμάνι ή μέρος
λιμανιού της αρμοδιότητάς της τα
μέτρα

ασφάλειας

προβλέπονται

στο

που

εγκεκριμένο

σχέδιο ασφάλειας του λιμανιού και
οποιεσδήποτε

επιπρόσθετες

ειδικές

οδηγίες

αρχής

για

επίπεδο

το

της

ή

αρμόδιας

καθορισμένο

ασφάλειας,

κατά

τα

προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).».
Τροποποίηση

7. Το εδάφιο (1) του άρθρου 9 του βασικού νόμου

του άρθρου 9

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της λέξης

του βασικού

«ορίζει» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «εγκρίνει».

νόμου.
Τροποποίηση

8. Το εδάφιο (1) του άρθρο 10 του βασικού νόμου

του άρθρου 10

τροποποιείται με την αντικατάσταση αυτού από το

του βασικού

ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

νόμου.
«(1) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού προβαίνει σε
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κατάλληλη

αναθεώρηση

ασφάλειας

και

των

των

σχεδίων

αξιολογήσεων
ασφάλειας

των

λιμανιών της αρμοδιότητάς της, τουλάχιστο μια
φορά κάθε πέντε χρόνια, και σε οποιεσδήποτε
άλλες περιπτώσεις το απαιτήσει η αρμόδια αρχή,
τα οποία εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή.».
Τροποποίηση

9. Το εδάφιο (1) του άρθρου 11 του βασικού νόμου

του άρθρου 11

τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης

του βασικού

«σημείο

νόμου.

«συντονιστικό κέντρο για θέματα ασφάλειας λιμανιών».

Αντικατάσταση

10. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το

του άρθρου 12

ακόλουθο νέο άρθρο 12:

επαφής»

(πρώτη

γραμμή),

με

τη

φράση

του βασικού
νόμου.
«Έλεγχος

12.-(1) Η αρμόδια αρχή δημιουργεί και

εφαρμογής

εφαρμόζει σύστημα το οποίο διασφαλίζει

και

τακτική και επαρκή επιθεώρηση των

συμμόρφωσης. σχεδίων ασφάλειας λιμανιού και της
εφαρμογής τους.
(2)

Η

αρχή

ασφάλειας

λιμανιού

συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή και
προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγμένες
ενέργειες

ώστε

συμμόρφωση

να

με

τις

επιτυγχάνεται
πρόνοιες

του

παρόντος Νόμου.
(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων
του

άρθρου
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αναφορικά

με

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα,
σε

περίπτωση

παράβασης

των

8

διατάξεων

του

εφαρμόζονται,

παρόντος

Νόμου

τηρουμένων

των

αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 7Β,
8, 8Α και 9(2) των περί της Διεθνούς
Συμβάσεως

περί

Ανθρώπινης

Ζωής

Ασφάλειας
στη

της

Θάλασσα

(Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων
Νόμων του 1985 έως 2012.».

