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ICS / Πλεποθόπεζε ζσεηικά με ηεν άπνεζε παπαλαβήρ ζηεπεών
καηαλοίπων από πλοία πος πποζεγγίδοςν ζε λιμάνια ηερ Κίναρ

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ην Δηεζλέο Ναπηηθό Επηκειεηήξην (ICS) καο ελεκέξωζε
ζρεηηθά κε αλαθνξέο κειώλ ηνπ γηα πεξηζηαηηθά ζε ιηκάληα ηεο Κίλαο, ηα νπνία αξλνύληαη λα
παξαιάβνπλ ζηεξεά θαηάινηπα από πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ ζηα ιηκάληα απηά.
ύκθωλα κε ην ICS, νη αξλήζεηο πηζαλόηαηα απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή λέαο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ζηελ Κίλα, ε νπνία πιένλ απαγνξεύεη ηελ ελαπόζεζε
απνξξηκκάηωλ πνπ πξνέξρνληαη από ην εμωηεξηθό. Όπωο ζα παξαηεξήζεηε, ζηνλ θαηάινγν ηωλ
απαγνξεπκέλωλ ζηεξεώλ θαηαινίπωλ (ςν: 1) πεξηιακβάλνληαη 24 θαηεγνξίεο απαγνξεπκέλωλ
ζηεξεώλ θαηαινίπωλ, όπωο άρξεζηα πιαζηηθά πιηθά από ρώξνπο ελδηαίηεζεο, άρξεζην ραξηί,
άρξεζηνη θάβνη θαη ζρνηληά, θαζώο θαη ζθωξία κεηαιινπξγίαο από ηελ παξαγωγή ράιπβα
(vanadium slag).
Τπελζπκίδεηαη όηη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο πινηάξρνπο ηωλ πινίωλ ζε αλάινγα
πεξηζηαηηθά λα απνζηέιινπλ ζπκπιεξωκέλν ζηελ Αξρή ηνπ Κξάηνπο ζεκαίαο ην πξνβιεπόκελν
έληππν αλαθνξάο γηα πηζαλή αλεπάξθεηα επθνιηώλ ππνδνρήο πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ ΙΜΟ
(MEPC.1/Circ.469/Rev.1) (ςν: 2). ηε ζπλέρεηα, κε επζύλε ηνπ Κξάηνπο ζεκαίαο πξνβιέπεηαη
ε αλαθνξά απηή λα θαηαρωξείηαη ζην ζύζηεκα GISIS (Global Integrated Shipping Information
System) ηνπ ΙΜΟ θαη λα γλωζηνπνηείηαη θαηά πεξίπηωζε ζην Κξάηνο ιηκέλα.
Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε δπλαηόηεηα αληίδξαζεο θαη λα εληζρπζνύλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ ICS γηα
επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, δεηείηαη λα καο γλωζηνπνηήζεηε πιεξνθνξίεο γηα ηέηνηα πεξηζηαηηθά,
ηα νπνία θαίλεηαη όηη παξαβηάδνπλ ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Δ MARPOL θαη πξνθαινύλ
ζεκαληηθή αλεζπρία ζηε λαπηηιία, πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζνπκε κε ηε ζεηξά καο ην ICS
δηαηεξώληαο ηελ αλωλπκία ηεο πεγήο θαη ηωλ πινίωλ. Καη’ειάρηζηνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο
πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ αλά πεξηζηαηηθό: ηον λιμένα, ηον ηύπο πλοίος, ηεν καηεγοπία
απαγοπεςμένων ζηεπεών καηαλοίπων θαη ηεν εμεπομενία ηος πεπιζηαηικού.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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