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Port State Control / Έκδοση προειδοποιητικής επιστολής από
1/1/2019 των Paris και Tokyo MoUs σχετικά µε τη συµµόρφωση για
το 2020 παγκόσµιο όριο του θείου στα ναυτιλιακά καύσιµα, στο
πλαίσιο των διενεργούµενων επιθεωρήσεων του Κράτους Λιµένα
(PSC)

Περίληψη:

Με την εγκύκλιο παρέχεται ενηµέρωση για το κοινό δελτίο τύπου των
Paris και Tokyo MoUs µε το οποίο ανακοινώνουν την πρόθεσή τους
για έκδοση από 1/1/2019 προειδοποιητικών επιστολών, ενόψει της
συµµόρφωσης από την 1.1.2020 των πλοίων µε τις απαιτήσεις για το
παγκόσµιο όριο 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά
καύσιµα (∆Σ MARPOL Annex VI).

Σας ενηµερώσουµε ότι οι Γραµµατείες των Μνηµονίων Συνεργασίας των Περιοχικών
Συµφωνιών Παρισιού (Paris MoU) και Τόκιο (Tokyo MoU) εξέδωσαν κοινό δελτίο
τύπου (Συν: 1) την 21.12.2018, που αφορά στην πρόθεσή τους να εκδώσουν
προειδοποιητικές επιστολές (“Letters of Warning”) από την 1.1.2019 έως την 31.12.2019
κατά τους ελέγχους πλοίων του Κράτους Λιµένα, προκειµένου να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση και να ενθαρρυνθεί η έγκαιρη συµµόρφωση από την 1.1.2020 των
πλοίων µε τις νέες απαιτήσεις των Κανονισµών 14 και 18 της ∆Σ MARPOL Annex VI.
Σηµειώνεται ότι η προειδοποιητική επιστολή θα εκδίδεται για πλοία που, µετά από
γενόµενο έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν είναι ακόµα έτοιµα να συµµορφωθούν µε τις
ανωτέρω απαιτήσεις. Σχετική µε την προετοιµασία των διαχειριστριών εταιριών και των
πληρωµάτων των πλοίων τους τυγχάνει η ανωτέρω εγκύκλιός µας (8046/19.9.2018), ενώ
θα ακολουθήσει πληρέστερη ενηµέρωσή σας σχετικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές
του ΙΜΟ (Εγκύκλιος ΙΜΟ/MEPC.1/Circ.878/9.11.2018) για το θέµα της προετοιµασίας
σας στο αµέσως προσεχές διάστηµα. Το τυποποιηµένο έντυπο του “Letter of Warning”
επισυνάπτεται (Συν: 2), προς ενηµέρωσή σας.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
Συν: 2
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