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Θέμα:

ΙΜΟ / Ππόλητη ηηρ πύπανζηρ από πλοία - Αποδοσή ηποποποιήζευν ζηο Παπάπηημα V ηηρ
Γ.. MARPOL

Πεπίλητη:

Με ηην εγκύκλιο παπέσεηαι ενημέπυζη για ηην αποδοσή ηποποποιήζευν ζε Κανονιζμούρ ηος
Παπαπηήμαηορ V ηηρ Γ.. MARPOL, ηην πποζθήκη νέος Πποζαπηήμαηορ I για ηα κπιηήπια
καηηγοπιοποίηζηρ ηυν ζηεπεών σύδην θοπηίυν ηυν πλοίυν υρ επιβλαβών οςζιών για ηο
θαλάζζιο πεπιβάλλον, καθώρ και ηην καθιέπυζη νέος ςποδείγμαηορ ηος Βιβλίος
Αποππιμμάηυν.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ζην ΦΔΚ 1846 B δεκνζηεύζεθε ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε (ΚΤΑ) ππ’ αξ.
2263.1-6/36291/2017 ηεο 19/5/2017 ηωλ Γεληθώλ Γξακκαηέωλ ηωλ Τπνπξγείωλ Δμωηεξηθώλ θαη Ναπηηιίαο &
Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο, κε ηελ νπνία γίλνληαη απνδεθηέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Παπαπηήμαηορ V ηεο Γ.. MARPOL,
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Απόθαζε MEPC.277(70) από 28/10/2016 ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ
Πεξηβάιινληνο (MEPC) ηνπ ΙΜΟ.
Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Παπαπηήμαηορ V αθνξνύλ ζηνπο Κανονιζμούρ 4, 6 θαη 10, θαζώο θαη ζηελ πξνζζήθε νέος
Πποζαπηήμαηορ I (Appendix I) ζην Παπάπηημα V ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηωλ ζηεξεώλ
ρύδελ θνξηίωλ ηωλ πινίωλ ωο επηβιαβώλ γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ (harmful to the marine environment - HME)
ζύκθωλα κε ην παγθνζκίωο ελαξκνληζκέλν ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο θαη επηζήκαλζεο ρεκηθώλ νπζηώλ ηωλ Ηλωκέλωλ
Δζλώλ.
Tν πθηζηάκελν Πποζάπηημα (Appendix) αλαξηζκείηαη ζε Πποζάπηημα II θαη θαζηεξώλεηαη λέν ππόδεηγκα ηνπ
Βηβιίνπ Απνξξηκκάηωλ (Πποζάπηημα II). Δηδηθόηεξα, νη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνύλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κέξνπο 3
απηνύ (πεξηγξαθή ηωλ παξαγόκελωλ απνξξηκκάηωλ ζε ππόρξεα πινία), ζηηο εγγξαθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάηωλ
(πιελ θαηαινίπωλ θνξηίνπ) ζην Μέπορ I (όλα ηα ςπόσπεα πλοία) θαη ζηηο εγγξαθέο δηαρείξηζεο απνθιεηζηηθά ηωλ
θαηαινίπωλ θνξηίνπ ζην Μέπορ ΙΙ πνπ ραξαθηεξίδνληαη είηε «κε επηβιαβή» (non-HME) ή «επηβιαβή» (HME) ζην
ζαιάζζην πεξηβάιινλ (ςπόσπεα πλοία πος μεηαθέποςν ζηεπεά σύδην θοπηία).
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη ηξνπνπνηήζεηο επεξεάδνπλ ηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ ζε όια ηα ππόρξεα πινία θαη ηε
δηαρείξηζε θαηαινίπωλ θνξηίνπ απνθιεηζηηθά ζε όζα εμ απηώλ κεηαθέξνπλ ζηεξεά ρύδελ θνξηία (θπξίωο bulk
carriers). πλαθόινπζα ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ θαη ελδερόκελα λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηάιιεια νη αληίζηνηρεο
δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ύζηεκα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο (Safety Management System - SMS) ηνπ πινίνπ
θαη εθαξκόδνληαη ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζην Γηεζλή Κώδηθα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο (ISM Code) γηα ην ππόρξεν
πινίν / Δηαηξεία.
Η εθαξκνγή ηωλ αλωηέξω ηξνπνπνηήζεωλ ηίζεηαη ζε ηζρύ δηεζλώο ηελ 1/3/2018.
Σν θείκελν ηεο Απόθαζεο δηαηίζεηαη ζηνλ δηθηπαθό ηόπν ηνπ Δζληθνύ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr - Αλαδήηεζε ΦΔΚ).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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