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ICS / Αλαζεσξεκέλεο Οδεγίεο γηα πινία πξνο αλαθύθισζε

ρεηηθά:

Εγθύθιηνο ΕΕΕ ππ’ αξηζκ. 6510/4.9.2009

Πεξίιεςε:

Με ηελ εγθύθιην παξέρεηαη ελεκέξσζε γηα ηηο Οδεγίεο ησλ νξγαληζκώλ ηεο
λαπηηιίαο πνπ αθνξνύλ ζηα κεηαβαηηθά κέηξα γηα πινηνθηήηεο
πινίσλ πνπ πξννξίδνληαη πξνο αλαθύθισζε.

Ελ ζπλερεία ζρεηηθήο εγθπθιίνπ καο, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη ην International
Chamber of Shipping (ICS), ε International Association of Classification Societies (IACS), ην
Baltic and International Maritime Council (BIMCO), ε International Association of Dry Cargo
Shipowners (INTERCARGO), ε International Parcel Tankers Association (IPTA), ε
International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO), ην Oil Companies
International Marine Forum (OCIMF) θαη ην International Transport Workers’ Federation (ΙΤF)
εμέδωζαλ από θνηλνύ Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηα κεηαβαηηθά κέηξα γηα πινηνθηήηεο πινίωλ πνπ
πξννξίδνληαη πξνο αλαθύθιωζε (Shipping Industry Guidelines on Transitional Measures for
Shipowners Selling Ships for Recycling).
Oη λέεο Οδεγίεο θαηαξηίζζεθαλ από Οκάδα Εξγαζίαο (Inter-industry working group), κε
ζπκκεηνρή εθπξνζώπωλ ηωλ IACS, BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, OCIMF θαη
ITF, ππό ηνλ ζπληνληζκό ηνπ ICS. Η έθδνζή ηνπο ππνζηεξίρζεθε από ηελ Έλωζε Επξωπαϊθώλ
Εθνπιηζηηθώλ Ελώζεωλ (ΕCSA), ην ASF (Asian Shipowners’ Forum) θαη ζεκαληηθό αξηζκό
(33) Εζληθώλ Εθνπιηζηηθώλ Ελώζεωλ.
Σθνπόο ηωλ Οδεγηώλ είλαη λα ππνβνεζεζνύλ νη πινηνθηήηεο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ζην
κέγηζην δπλαηό βαζκό όηη πινία πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο
εθκεηάιιεπζεο ζα αλαθπθιώλνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ πιεξνύλ ηα πξόηππα αζθάιεηαο θαη
πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηε Hong Kong Convention, πξηλ ηεζνύλ
δηεζλώο ζε ηζρύ νη απαηηήζεηο ηεο ΔΣ θαη ηνπ Επξωπαϊθνύ Καλνληζκνύ (2013 EU Regulation on
Ship Recycling).
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Η ηήξεζε ηωλ Οδεγηώλ από ηνπο πινηνθηήηεο απνζθνπεί λα παξάζρεη έλα κεραληζκό γηα ηελ
αμηνιόγεζε ζπλεπεηώλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο θύζεο, από ηελ ζπκκόξθωζε κε ην
δηακνξθωζέλ θαλνληζηηθό πιαίζην γηα ηελ αλαθύθιωζε πινίωλ, ώζηε λα ζέζνπλ έγθαηξα ζε
εθαξκνγή ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο θαη δξάζεηο, δηαηεξώληαο ην εκπνξηθό ηνπο πιενλέθηεκα
ζε θαζηεξωκέλεο αγνξέο δηάιπζεο πινίωλ.
Οη ελ ιόγω Οδεγίεο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ αθόινπζε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
www.ics-shipping.org/docs/shiprecycling
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο, θαζώο θαη ηωλ πινηάξρωλ ηωλ ππό ηε δηαρείξηζή ζαο
πινίωλ.
Μεηά ηηκήο,
Ο Δηεπζπληήο
Επζηξάηηνο Ξπλόο

