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Θέµα:

ΙΜΟ / Έκδοση Κατευθυντήριων Γραµµών αναφορικά µε
την κατάρτιση σχεδίου εφαρµογής για τη συνετή εφαρµογή
του παγκόσµιου ορίου (0,5%) περιεκτικότητας σε θείο στα
ναυτιλιακά καύσιµα από την 1.1.2020 και µετά

Με την υιοθέτηση της Απόφασης MEPC.280(70) στην MEPC 70
(Οκτώβριος 2016) καθορίστηκε η 1.1.2020 ως η ηµεροµηνία εφαρµογής των
απαιτήσεων για το παγκόσµιο όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στα
ναυτιλιακά καύσιµα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην MEPC 73 (Οκτώβριος 2018) συµφωνήθηκε οι
Αρχές να ενθαρρύνουν τα πλοία των Σηµαιών τους να καταρτίσουν σχέδια
εφαρµογής (Ship Implementation Plan) για τη συνεπή εφαρµογή του
ανωτέρω παγκόσµιου ορίου, στα οποία θα περιγράφεται ο τρόπος µε τον
οποίο τα πλοία προετοιµάζονται να συµµορφωθούν µε τις νέες απαιτήσεις
περιεκτικότητας σε θείο µέχρι 0,50% την 1.1.2020 και µετά. Για το σκοπό
αυτό, εκδόθηκαν οι επισυναπτόµενες Κατευθυντήριες Γραµµές του ΙΜΟ
(MEPC.1/Circ.878 - Guidance on the development of a ship implementation
plan for the consistent implementation of the 0.50% sulphur limit under
MARPOL Annex VI).
Η θεώρηση του σχεδίου εφαρµογής από την Αρχή της Σηµαίας παραµένει
στη διακριτική ευχέρεια των πλοίων, ενώ σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες
Γραµµές του ΙΜΟ, η ύπαρξη σχεδίου εφαρµογής δεν συνιστά υποχρεωτική
απαίτηση για το πλοίο. Επίσης, η έλλειψη σχεδίου ή το ελλιπές σχέδιο
εφαρµογής δεν πρέπει να θεωρούνται λόγοι (clear grounds) για
λεπτοµερέστερη επιθεώρηση του πλοίου.

Σελίδα 2

Συνιστάται οι διαχειρίστριες εταιρείες να αξιοποιήσουν τις ανωτέρω
Κατευθυντήριες Γραµµές ως εργαλείο για τον εντοπισµό ενδεχόµενων
ζητηµάτων σχετικών µε τα καύσιµα, για θέµατα καθαρισµού δεξαµενών,
καθώς και για τη διαδικασία χρήσης αναφορών σε περιπτώσεις που το
συµµορφούµενο καύσιµο δεν είναι διαθέσιµο (FONAR), κατά την
προετοιµασία των πλοίων ενόψει εφαρµογής των νέων απαιτήσεων από την
1.1.2020.
Σηµειώνεται ότι υπόδειγµα σχεδίου (Ship Implementation
περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα 1 των Κατευθυντήριων Γραµµών.

Plan)

Παρακαλείσθε για την ενηµέρωσή σας.
Συν: 1

Μετά τιµής,
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