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Θέμα:

ICS / Εθαπμογή από ηην Κςβέπνηζη ηηρ Δημοκπαηίαρ ηηρ Ιπλανδίαρ
ηηρ ζύζηαζηρ ηος ΙΜΟ ζσεηικά με πλοία πος δπαζηηπιοποιούνηαι ζε
θαλάζζιερ πεπιοσέρ όπος δεν είναι δςναηή η αλλαγή έπμαηορ ζύμθυνα
με ηοςρ Κανονιζμούρ ηηρ Διεθνούρ ύμβαζηρ ηος ΙΜΟ για ηον Έλεγσο
και ηη Διασείπιζη ηος Έπμαηορ Πλοίυν (BWM)

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πονηοπόπα πλοία πος ςπάγονηαι ζηο καθεζηώρ εθαπμογήρ
ηηρ Δ BWM 2004, καθώρ και ζε πονηοπόπα πλοία ηα οποία
αναμένεηαι να καηαπλεύζοςν ζε ιπλανδικά λιμάνια μεηά ηην 8.9.2017
και πποηίθενηαι να αποππίτοςν έπμα ζηη θάλαζζα ζηα λιμάνια αςηά.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη κε Δγθύθιηό ηνπ ην ICS (ςν: 1 & 2)
ελεκεξώλεη γηα ηε ζηάζε ηεο Ιξιαλδηθήο Ναπηηιηαθήο Γηνίθεζεο (Irish Maritime
Administration) έλαληη ηεο ζύζηαζεο (BWM.2 Circular) πνπ πηνζεηήζεθε από ηνλ ΙΜΟ
(MEPC 71) ζρεηηθά κε πινία πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο όπνπ δελ
είλαη δπλαηή ε αιιαγή έξκαηνο ηεξνπκέλσλ ησλ πξνϋπνζέζεσλ - πεξηνξηζκώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ηνπο Καλνληζκνύο Β-4.1 θαη D-1 ηεο Γ BWM (αλαθνξηθά κε
ειάρηζηε απόζηαζε από πιεζηέζηεξε μεξά, ειάρηζην βάζνο ζάιαζζαο θαη ειάρηζηε
απόδνζε, αλάινγα κε ηε κέζνδν αιιαγήο έξκαηνο πνπ εθαξκόδεηαη ζην πινίν).
ύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην ηνπ ICS, ελδέρεηαη ε Ιξιαλδηθή Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε λα
δηαθνξνπνηεζεί από ηε ζύζηαζε (BWM.2 Circular, Αnnex, παξάγξαθνο 2) ηεο MEPC 71
ζε ζρέζε κε θαηαπιένληα ζε ηξιαλδηθά ιηκάληα πινία κεηά ηελ 8.9.2017 πνπ
πξνηίζεληαη λα απνξξίςνπλ έξκα ζηε ζάιαζζα ζηα ιηκάληα απηά, ην νπνίν δελ πξνέθπςε
κεηά από αιιαγή ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηε Γ BWM ή δελ έρεη ππνζηεί
επεμεξγαζία κέζσ εγθαηεζηεκέλνπ ζην πινίν πζηήκαηνο Δπεμεξγαζίαο Έξκαηνο
(BWMS).
Καζώο ε ζηάζε ηεο Ιξιαλδηθήο Ναπηηιηαθήο Γηνίθεζεο δελ έρεη απνζαθεληζηεί επίζεκα
κέζσ έγγξαθεο ελεκέξσζεο (official notice) ζηνλ ΙΜΟ θαη ελόςεη ηεο ζέζεσο δηεζλώο
ζε ηζρύ ηεο ελ ιόγσ Γ (8.9.2017), θξίλεηαη ζθόπηκν, όπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζηε
ζρεηηθή Δγθύθιην ηνπ ICS, ηα ππό δηαρείξηζή ζαο πινία πνπ αλακέλεηαη λα
θαηαπιεύζνπλ ζε ηξιαλδηθά ιηκάληα θαη λα απνξξίςνπλ έξκα ζηε ζάιαζζα ζηα ιηκάληα
απηά κεηά ηελ 8.9.2017, λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο Ιξιαλδηθέο Αξρέο Ληκέλσλ ή ηελ
Ιξιαλδηθή Ναπηηιηαθή Γηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά γηα ηηο
αλαγθαίεο ελέξγεηέο ηνπο. Η Γξακκαηεία ηεο ΔΔΔ παξαθνινπζεί ην ζέκα θαη ζα
επαλέιζεη κε λεώηεξε εγθύθιην γηα ηπρόλ εμειίμεηο.

ελίδα 2

Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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