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Θέμα:

ΙΜΟ / Αποδοσή ηποποποιήζεων ζηο Παπάπηημα VI ηηρ Δ..
MARPOL ζσεηικά με ηην ςιοθέηηζη ηος παγκόζμιος ςζηήμαηορ
ςλλογήρ Δεδομένων Καηανάλωζηρ Καςζίμος ζε πονηοπόπα πλοία

Εθαπμογή:

Πλοία άνω ηων 5.000 gt πος ςπάγονηαι ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηος
Παπαπηήμαηορ VI ηηρ Δ.. MARPOL.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ζην ΦΔΚ 1814 B/2017 δεκνζηεύζεθε ε
Απόθαζε ηωλ Γεληθώλ Γξακκαηέωλ ηωλ Τπνπξγείωλ Δμωηεξηθώλ θαη Ναπηηιίαο θαη
Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο ππ’ αξ. 2263.1-7/36286/2017, κε ηελ νπνία γίλνληαη απνδεθηέο νη
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Παπαπηήμαηορ VI ηεο Γ.. MARPOL [Απόθαζε MEPC.278(70) ηεο
MEPC 70(ΙΜΟ)], πνπ αθνξνύλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ παγθόζκηνπ πζηήκαηνο πιινγήο
Γεδνκέλωλ γηα ηελ Καηαλάιωζε Καπζίκνπ Πινίωλ “global Data Collection System”
(IMO DCS).
Με ηελ αλωηέξω Απόθαζε ελζωκαηώζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ην ζεζκηθό πιαίζην
ηνπ ΙΜΟ πνπ αθνξά ζε ππνρξεώζεηο εηαηξεηώλ γηα ηε ζπιινγή ηωλ δεδνκέλωλ
θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ από ππόρξεα πινία, κε έλαξμε εθαξκνγήο από 1/1/2019.
ύκθωλα κε απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, από ην 2019 θαη θάζε επόκελν εκεξνινγηαθό έηνο
ή θαη ηκήκα απηνύ, αλάινγα κε ηελ πεξίπηωζε, γηα θάζε πινίν νιηθήο ρωξεηηθόηεηαο
5.000 GT θαη άλω πος εκηελεί διεθνείρ πλόερ, νη δηαρεηξίζηξηεο εηαηξείεο ππνρξενύληαη
λα ζπιιέγνπλ δεδνκέλα θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ θαη λα ηα ππνβάινπλ κε ζπγθεληξωηηθέο
αλαθνξέο (aggregated data) ζηελ αξκόδηα Αξρή ηνπ θξάηνπο ζεκαίαο ή ζε
εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό.
Όπωο θαη εζείο ζα παξαηεξήζεηε, νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ εηζάγνληαη ζην Παξάξηεκα VI
θαη ηίζεληαη ζε ηζρύ δηεζλώο ηελ 1/3/2018 αθνξνύλ θπξίωο:
-

ζηνπο Κανονιζμούρ 1 (Δθαξκνγή), 2 (Οξηζκνί), 3 (Δμαηξέζεηο θαη απαιιαγέο), 5
(Δπηζεωξήζεηο), 6 (Έθδνζε ή ζεώξεζε Πηζηνπνηεηηθώλ θαη Γειώζεωλ
πκκόξθωζεο), 8 (Τπόδεηγκα Πηζηνπνηεηηθώλ θαη Γειώζεωλ πκκόξθωζεο), 9
(Γηάξθεηα θαη εγθπξόηεηα Πηζηνπνηεηηθώλ θαη Γειώζεωλ πκκόξθωζεο), 10
(Έιεγρνο Κξάηνπο Ληκέλα ζρεηηθά κε απαηηήζεηο ιεηηνπξγίαο), 22 (ρέδην
Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο-SEEMP), ζηελ πξνζζήθε ελόο νέος
Κανονιζμού 22Α (πιινγή θαη αλαθνξά δεδνκέλωλ θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ
ππόρξενπ πινίνπ) θαη

ειίδα 2

-

ζηελ πξνζζήθε δύν νέων Πποζαπηημάηων IX (Πιεξνθνξίεο πξνο ππνβνιή ζηε
Βάζε Γεδνκέλωλ Καηαλάιωζεο Καπζίκνπ Πινίνπ ηνπ ΙΜΟ) θαη X (Έληππν
Γήιωζεο πκκόξθωζεο ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ).
εκεηώλεηαη όηη κε ηελ επηηπρή έθβαζε ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ ζηνλ ΙΜΟ
(MEPC 71), ζπκπιεξώζεθε ην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ Οξγαληζκνύ κε ηελ
πηνζέηεζε απινπζηεπκέλωλ Καηεπζπληήξηωλ Γξακκώλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο
επαιήζεπζεο θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ από ηηο λαπηηιηαθέο δηνηθήζεηο ηωλ θξαηώλ
ηεο ζεκαίαο γηα δεδνκέλα (θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ) πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη
αθνξνύλ ζε ππόρξεα πνληνπόξα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο [Απόθαζε
MEPC.292(71) από 7/7/2017].

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΙΜΟ DCS (1/1/2019), αλακέλεηαη ε έθδνζε από ην
Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο εμεηδηθεπκέλωλ Καηεπζπληήξηωλ
Γξακκώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ ζε
ππόρξεα ππό ειιεληθή ζεκαία πινία, νπόηε ε ΠΔΠΔΝ ζα επαλέιζεη κε λεώηεξε
Δγθύθιηό ηεο.
Γεδνκέλνπ όηη ήδε εθαξκόδεηαη ν Δπξωπαϊθόο Καλνληζκόο (EU MRV Regulation) γηα
ηελ παξαθνινύζεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεωλ θαη ηελ επαιήζεπζε ηωλ εθπνκπώλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα γηα ηαμίδηα πνπ εθηεινύλ ππόρξεα πινία κεηά ηελ 1.1.2018 από
ή πξνο ιηκάληα θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ θαη αλακέλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ΙΜΟ DCS δηεζλώο
από 1.3.2018, πξνο δηεπθόιπλζή ζαο, παξαηίζεληαη ζε Παξάξηεκα (ςν: 1) θύξηα ζεκεία
γηα ηα ζηάδηα εθαξκνγήο όζωλ πξνβιέπνληαη ζην ζεζκηθό πιαίζην ηνπ ΙΜΟ θαη αθνξνύλ
ζε ππνρξεώζεηο εηαηξεηώλ γηα ηε ζπιινγή ηωλ δεδνκέλωλ θαηαλάιωζεο θαπζίκνπ από
ππόρξεα πινία.
Σν θείκελν ηεο αλωηέξω Απόθαζεο δηαηίζεηαη ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ
Σππνγξαθείνπ (www.et.gr - Αλαδήηεζε ΦΔΚ).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο,
ςν: 1
Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
Εμμανοςήλ Σζικαλάκηρ

ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑ * web site : www.pepen.gr
ΣΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

