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Θέκα:

ΙΜΟ / Σειηθέο Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Β-3 ζρεηηθά κε ην
ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο ηνπ ΙΜΟ γηα ηνλ
Έιεγρν θαη Γηαρείξηζε ηνπ Θαιαζζίνπ Έξκαηνο θαη ησλ Ιδεκάησλ
ηνπ ζηα Πινία (BWM)

Πεξίιεςε:

Γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ Β-3
ζρεηηθά κε ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηεο Γ BWM ηνπ ΙΜΟ πνπ
εγθξίζεθαλ
από
ηελ
Δπηηξνπή
Πξνζηαζίαο
Θαιαζζίνπ
Πεξηβάιινληνο (MEPC) θαηά ηελ 71ε ύλνδό ηεο.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη ν Γηεζλήο Ναπηηιηαθόο Οξγαληζκόο (ΙΜΟ) θαηά
ηελ 71ε ύλνδν ηεο Δπηηξνπήο Πξνζηαζίαο Θαιαζζίνπ Πεξηβάιινληνο ελέθξηλε ηηο
επηζπλαπηόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Καλνληζκό Β-3 γηα ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο
θαη ην ζρεηηθό ζρέδην Απόθαζεο ζρεηηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ησλ πινίσλ κε ην
ηερλνινγηθήο θύζεο (βηνινγηθό πξόηππν) ηνπ Καλνληζκνύ D-2 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο
γηα ηνλ έιεγρν θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιαζζίνπ έξκαηνο θαη ησλ ηδεκάησλ ηνπ ζηα πινία.
Η λέα Απόθαζε ηεο MEPC 71 (πλ: 1) αληηθαζηζηά ηελ Απόθαζε A.1088(28)
‘Application of the International Convention for the Control and Management of Ships’
Ballast Water and Sediments, 2004’ θαη σο «ππάξρνληα» ραξαθηεξίδνληαη ηα πινία πνπ
θαηαζθεπάζζεθαλ πξηλ ηε ζέζε ζε ηζρύ ηεο ύκβαζεο, δειαδή πξηλ ηελ 8.9.2017, ηα
νπνία ππνρξενύληαη λα εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο έξκαηνο θαηά ηελ πξώηε
αλαλέσζε (renewal survey) ηνπ International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPPC) ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηεο Γ.. MARPOL πνπ πξέπεη λα δηελεξγεζεί κεηά ηελ:



8.9.2019 (Καλνληζκόο Β-3/10.1.1) ή κεηά ηελ
8.9.2017 κόλν εάλ ην IOPP renewal survey νινθιεξσζεί κεηαμύ 8.9.2014 θαη
7.9.2017 (Καλνληζκόο Β-3/10.1.2)

Γηα ππάξρνληα πινία πνπ ε πξώηε αλαλέσζε ηνπ IOPPC ζα νινθιεξσζεί κεηαμύ
8.9.2017 θαη 7.9.2019 θαη ην IOPP renewal survey δελ νινθιεξώζεθε κεηαμύ 8.9.2014
θαη 7.9.2017, απηά ππνρξενύληαη λα εγθαηαζηήζνπλ ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο έξκαηνο
θαηά ηε δεύηεξε αλαλέσζε ηνπ IOPPC (Καλνληζκόο Β-3/10.2).
Γηα ηα λέα πινία (πινία πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ηεο Γ
BWM ζε ηζρύ), ε εκεξνκελία ζπκκόξθσζεο είλαη ε εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο. Ωο
έηνο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ λνείηαη ην έηνο θαηά ην νπνίν έρεη ηεζεί ε ηξόπηδα ή θαηά ην
νπνίν έρεη αξρίζεη θαηαζθεπή αλαγλσξίζηκε γηα ην ζπγθεθξηκέλν πινίν, ή έρεη αξρίζεη ε
ζπλαξκνιόγεζή ηνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 50 ηόλλνπο ή 1% ηεο κάδαο ηνπ ή
έρεη ππνβιεζεί ζε κεηαζθεπή κεγάιεο έθηαζεο.

ειίδα 2

Η ζπκκόξθσζε ησλ πινίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ηελ 8.9.2017 κε ην βηνινγηθό
πξόηππν ηνπ Καλνληζκνύ D-2 ηεο Γηεζλνύο ύκβαζεο θαη δελ ππόθεηληαη ζε renewal
survey ηνπ IOPPC, απαηηείηαη από ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ε εθάζηνηε Αξρή αιιά
όρη αξγόηεξα από ηελ 8.9.2024 (Καλνληζκόο Β-3.8).
Σα αλσηέξσ ζπλνςίδνληαη ζην αθόινπζν ζρήκα:
Final Draft of BWM Implementation
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Σν ηξνπνπνηεκέλν ζρέδην εθαξκνγήο θαη ην ζρεηηθό ζρέδην Απόθαζεο ζα
θπθινθνξήζνπλ κε Δγθύθιην ηνπ ΙΜΟ σο ηειηθό ζρέδην ακέζσο κεηά ηε ζέζε ζε ηζρύ
ηεο Γ.., ελώ αλακέλεηαη όηη ζα πηνζεηεζνύλ ηππηθά ζηελ επόκελε ύλνδν ηεο MEPC
πνπ ζα ιάβεη ρώξα ηελ άλνημε 2018 (MEPC 72).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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