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Θέκα:

ΙΜΟ / Πξνζρώξεζε ηεο Ειιάδαο ζηε Δηεζλή ύκβαζε γηα ηνλ Έιεγρν θαη ηε
Δηαρείξηζε ηνπ Θαιαζζίνπ Έξκαηνο θαη ηωλ Ιδεκάηωλ ηνπ ζηα πινία (BWM 2004) Θέζε ζε ηζρύ: 26/9/2017

Εθαξκνγή: ε όια ηα πινία ππό ειιεληθή ζεκαία πνπ ππάγνληαη ζην θαζεζηώο εθαξκνγήο ηεο Δ
BWM 2004.
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη κε Εγθύθιηό ηνπ (BWM.1/Circ.43/26-6-2017) (πλ: 1) ν Δηεζλήο
Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (ΙΜΟ) ελεκεξώλεη ηα θξάηε κέιε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ πξνζρώξεζε (accession)
ηεο Ειιάδαο ζηε Δηεζλή ύκβαζε BWM ηελ 26/6/2017, κε ζέζε ζε ηζρύ ηελ 26/9/2017.
ε θείκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν όξγαλν πξνζρώξεζεο, ε Ειιάδα δεζκεύεηαη λα εθαξκόζεη,
ζηα ππόρξεα ππό ειιεληθή ζεκαία πινία, από ηε ζέζε ζε ηζρύ δηεζλώο ηεο Δ (8.9.2017), ηηο ζπζηάζεηο
ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο Απόθαζεο ηεο 28εο πλέιεπζεο ηνπ ΙΜΟ A.1088(28) (πλ: 2).
Επηζεκαίλεηαη όηη κε ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο Δ (8.9.2017), ε ζπκκόξθωζε επηηπγράλεηαη γηα ππόρξεα πινία
κε ηελ εθαξκνγή κεζόδνπ αιιαγήο έξκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη ζην πινίν, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε ειάρηζηε
απόδνζε ηνπ πξνηύπνπ (Ballast water exchange standard – Καλνληζκόο D-1) κέρξη λα θαηαζηεί
ππνρξεωηηθή ε ζπκκόξθωζή ηνπ κε ην ηερλνινγηθό(βηνινγηθό) πξόηππν (Ballast water performance
standard-Καλνληζκόο D-2).
Τπελζπκίδεηαη όηη ε ζπκκόξθωζε κε ην βηνινγηθό πξόηππν επηηπγράλεηαη ζύκθωλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα
εθαξκνγήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ επεμεξγαζίαο έξκαηνο πνπ ελέθξηλε ε MEPC 71 [draft
amendments to Regulation B-3 of BWM] θαη αλακέλεηαη ηππηθά λα πηνζεηήζεη ε MEPC 72 (Άλνημε 2018)
[(γ) ζρεηηθή, Attachment, Annex 1], κε ζύζηαζε πνπ πηνζεηήζεθε από ηελ MEPC 71 πξνο όια ηα θξάηε
κέιε ηνπ ΙΜΟ θαη ηα ζπκβαιιόκελα κέξε ζηε Δ BWM λα ην εθαξκόζνπλ από ζέζεωο ζε ηζρύ ηεο Δ
[(γ) ζρεηηθή, Attachment, Annex 2].
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
ΤΝ. 2
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