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Θέκα:

ΙΜΟ / Πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο από πινία (Δ.. MARPOL) –
Απαηηήζεηο ηήξεζεο εγγξαθώλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ
πινίσλ από πιεπξάο ζπκκόξθσζεο κε εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ
θαηά ηελ είζνδν, έμνδν θαη ελόζσ βξίζθνληαη ζε NECA θαη ηελ
αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδύλνπ γηα ηελ ηαμηλόκεζε
επηβιαβώλ πγξώλ νπζηώλ ρύδελ

Εθαξκνγή:

ε όια ηα πινία πνπ ππόθεηληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ
13 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI θαη ζε όια ηα πινία πνπ εκπίπηνπλ ζην
πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο Δ.. MARPOL.

Πεξίιεςε:

Με ηελ εγθύθιην γλσζηνπνηείηαη ε δεκνζίεπζε Απνθάζεσλ ησλ
Γεληθώλ
Γξακκαηέσλ ησλ Τπνπξγείσλ Εμσηεξηθώλ & Ναπηηιίαο
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Mε ηηο ελ ιόγσ Απνθάζεηο γίλνληαη
απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο Δ.. MARPOL πνπ ξπζκίδνπλ α) ηηο
απαηηήζεηο ηήξεζεο εγγξαθώλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ησλ
πινίσλ από πιεπξάο ζπκκόξθσζεο κε εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ
θαηά ηελ είζνδν, έμνδν θαη ελόζσ βξίζθνληαη ζε πεξηνρή ειέγρνπ
εθπνκπώλ NOx (NECA) θαη β) ηελ αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία
εθηίκεζεο θηλδύλνπ γηα ηελ ηαμηλόκεζε επηβιαβώλ πγξώλ νπζηώλ
ρύδελ, κε ηζρύ από ηελ 1/9/2017.

ζαο γλσξίζνπκε όηη ζην ΦΔΚ 2918 B ηεο 13/9/2016 δεκνζηεύζεθαλ νη Απνθάζεηο (ΤΑ)
ππ’αξ.2263.1-7/75166/2016 θαη 2263.1-3/75160/2016 ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ ησλ
Τπνπξγείσλ Δμσηεξηθώλ & Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, κε ηηο νπνίεο
ξπζκίδνληαη αληίζηνηρα ηα θαησηέξσ ζέκαηα:
(α) Με ηελ πξώηε Απόθαζε (ΤΑ) γίλνληαη απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Καλνληζκό
13 ηνπ Παξαξηήκαηνο VI ηεο Γ.. MARPOL.
Δηδηθόηεξα, νη ελ ιόγσ ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ ζηελ απαίηεζε θαηαρώξεζεο
εγγξαθώλ ζην εκεξνιόγην ηνπ πινίνπ, καδί κε ηελ εκεξνκελία, ώξα θαη ην αθξηβέο
ζηίγκα ηνπ πινίνπ, ηεο βαζκίδαο (Tier II/Tier ΙΙΙ) θαη ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο

ειίδα 2

(on/off) ησλ ληεδεινθίλεησλ λαπηηθώλ κεραλώλ, νη νπνίεο είλαη πηζηνπνηεκέλεο γηα ηε
βαζκίδα II θαη ηε βαζκίδα III ή είλαη πηζηνπνηεκέλεο κόλν γηα ηε βαζκίδα II θαηά ηελ
είζνδν θαη ηελ έμνδν ησλ πινίσλ από κηα πεξηνρή ειέγρνπ εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ
αδώηνπ (NECA) ή όηαλ εληόο κηαο ηέηνηαο πεξηνρήο, ε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο (on/off)
ηξνπνπνηεζεί.
Τπελζπκίδεηαη όηη κεηά ηε ζέζε ηνπο ζε ηζρύ νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ ζε πινία πνπ
έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηά ηελ 1/1/2016 όηαλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο NECAs Βνξείνπ
Ακεξηθήο (North America area) θαη Θαιάζζηαο πεξηνρήο Καξατβηθήο ησλ ΗΠΑ (United
States Caribbean Sea area). Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ζρεηηθή Απόθαζε ηεο
Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ηνπ ΙΜΟ (MEPC 70), νη ζαιάζζηεο
πεξηνρέο Βόξεηαο θαη Βαιηηθήο Θάιαζζαο θαζηεξώλνληαη ηελ 1/1/2021 σο NECA κε
εθαξκνγή ησλ πνιύ απζηεξόηεξσλ νξίσλ εθπνκπώλ (ΝΟx Tier III emissions control
limits) ζε λεόηεπθηα πινία.
(β) Με ηελ δεύηεξε Απόθαζε (ΤΑ) γίλνληαη απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ αθνξνύλ
ζηελ αλαζεσξεκέλε δηαδηθαζία εθηίκεζεο θηλδύλνπ (revised GESAMP Hazard
Evaluation Procedure) πνπ ιακβάλεηαη ππόςε ζηηο Οδεγίεο γηα ηελ ηαμηλόκεζε
επηβιαβώλ πγξώλ νπζηώλ ρύδελ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο II ηεο
Γ.. MARPOL.
Η εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηίζεηαη ζε ηζρύ δηεζλώο ηελ 1/9/2017.
Σν θείκελν ησλ Απνθάζεσλ δηαηίζεηαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ
(www.et.gr - Αλαδήηεζε ΦΔΚ).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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