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Θέµα:

Χονγκ Κονγκ / Νέος Κανονισµός Ελέγχου Εκποµπών Αερίων Ρύπων
Πλοίων

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία που δραστηριοποιούνται σε ύδατα δικαιοδοσίας του
Χονγκ Κονγκ ανεξάρτητα αν πλέουν ή είναι ελλιµενισµένα.

Σας γνωρίσουµε ότι το Υπουργείο Προστασίας Περιβάλλοντος της Ειδικής ∆ιοικητικής
Περιοχής του Χονγκ Κονγκ µας ενηµέρωσε (Συν: 1) σχετικά µε την έγκριση από το
Νοµοθετικό Συµβούλιο νέου Κανονισµού Air Pollution Control (the ‘Fuel for Vessels’
Regulation – Cap 311AB) που αφορά στον έλεγχο των εκποµπών αερίων ρύπων των
πλοίων που δραστηριοποιούνται σε ύδατα δικαιοδοσίας του Χονγκ Κονγκ, ανεξάρτητα
αν πλέουν ή είναι ελλιµενισµένα, πλην των ειδικών κατηγοριών πλοίων (πολεµικά) που
εξαιρούνται, σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό.
Ο νέος Κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019, καταργώντας από την ηµεροµηνία
αυτή τον υφιστάµενο Κανονισµό (the ‘Fuel at Berth’ Regulation – Cap 311AA) που
τέθηκε σε ισχύ την 1.7.2015.
Από την ηµεροµηνία εφαρµογής του νέου Κανονισµού (1.1.2019), σε όλα τα ποντοπόρα
πλοία (OGVs - Ocean-going vessels) εφαρµόζεται η υποχρεωτική αλλαγή σε συµβατό
καύσιµο, πριν την είσοδό τους στα ύδατα δικαιοδοσίας του Χονγκ Κονγκ. Ο νέος
Κανονισµός επίσης προβλέπει ότι θα πρέπει να τηρούνται έγγραφες διαδικασίες για τις
εργασίες αλλαγής καυσίµου, να καταχωρούνται κατάλληλες εγγραφές σε ηµερολόγιο
εγγραφών (log book) των εργασιών αλλαγής καυσίµου (από µη συµβατό σε συµβατό και
αντίστροφα) κατά την χρονική περίοδο που ένα ποντοπόρο πλοίο εισέρχεται και
εξέρχεται από τα ύδατα δικαιοδοσίας του Χονγκ Κονγκ και για χρονικό διάστηµα 3
ετών από την τελευταία σχετική εγγραφή, καθώς και να φυλάσσονται τα έντυπα
παραλαβής καυσίµου (Bunker Delivery Notes) επί του πλοίου για χρονικό διάστηµα 3
ετών από την ηµεροµηνία πετρέλευσης.

Σελίδα 2
Υπενθυµίζεται ότι ως καύσιµο που συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του υφιστάµενου
Κανονισµού, αλλά και του νέου Κανονισµού νοείται:
1.
fuel)
2.
3.

Καύσιµο που δεν υπερβαίνει περιεκτικότητα σε θείο το 0,5% (low sulphur marine
Υγροποιηµένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas)
Άλλο καύσιµο εγκεκριµένο από την αρµόδια Αρχή του Χονγκ Κονγκ εξίσου
αποτελεσµατικό µε την χρήση του low sulphur marine fuel

Εάν υπόχρεο πλοίο χρησιµοποιεί τεχνολογία µείωσης των εκποµπών που επιτυγχάνει
ισοδύναµες ή µικρότερες µειώσεις εκποµπών από ό,τι µε τη χρήση αποθειωµένων
καυσίµων (low sulphur marine fuel), δύναται να εξαιρεθεί από τη χρήση συµβατού
καυσίµου µε έγκριση της αρµόδιας Αρχής (Authority) του Χονγκ Κονγκ.
Μετά την 1.1.2019, η µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του νέου Κανονισµού
συνιστά αδίκηµα που βαρύνει τον πλοίαρχο και τον πλοιοκτήτη του πλοίου, οι οποίοι, σε
περίπτωση καταδίκης, υπόκεινται σε πρόστιµο µέχρι $ 200.000 και σε φυλάκιση 6
µηνών. Επιπλέον, παραβίαση σχετικά µε υποχρέωση τήρησης ηµερολογίου εγγραφών
των εργασιών αλλαγής καυσίµου και διατήρησης των εντύπων παραλαβής καυσίµου επί
του πλοίου για χρονικό διάστηµα 3 ετών που βαρύνει τον πλοίαρχο και τον πλοιοκτήτη
του πλοίου, υπόκεινται σε πρόστιµο µέχρι $ 50.000 και σε φυλάκιση 3 µηνών.
Προς πληρέστερη ενηµέρωσή σας, ο νέος Κανονισµός διατίθεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182227/es220182227135.pdf
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Συν: 1

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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