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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / Εφαρµογή του αναθεωρηµένου Κανονισµού 14 του Παραρτήµατος
VI της ∆.Σ. MARPOL - Νέο παγκόσµιο όριο Περιεκτικότητας σε Θείο των
Ναυτιλιακών Καυσίµων που χρησιµοποιούν υπόχρεα πλοία από 1.1.2020

Εφαρµογή:

Σε όλα τα υπόχρεα πλοία που υπόκεινται στο πεδίο εφαρµογής του
Παραρτήµατος VI της ∆.Σ. MARPOL και της σχετικής οδηγίας (ΕΕ)
2016/802.

Σχετικά:

α) Εγκύκλιος ΕΕΕ 7048/30.11.2012
β) Εγκύκλιος ΕΕΕ 7322/19.8.2014
γ) Εγκύκλιος ΕΕΕ 8188/5.12.2019

Περίληψη:

Αποστέλλεται προς ενηµέρωση εγκύκλιος του ΥΝΑΝΠ που αφορά στην
εφαρµογή του νέου παγκόσµιου ορίου περιεκτικότητας των ναυτιλιακών
καυσίµων σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,5%, καθώς και στην απαγόρευση
µεταφοράς, από 1.3.2020, προς χρήση καύσιµου πετρελαίου περιεκτικότητας
σε θείο που υπερβαίνει το 0,5%.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (γ) σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας αποστείλουµε
συνηµµένως εγκύκλιο (Συν: 1) που εξέδωσε την 30.12.2019 το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) και αφορά στην εφαρµογή του αναθεωρηµένου Κανονισµού
14 του Παραρτήµατος VI της ∆.Σ. MARPOL σχετικά µε το νέο παγκόσµιο όριο περιεκτικότητας
σε θείο των ναυτιλιακών καυσίµων από 1.1.2020, καθώς και στην απαγόρευση µεταφοράς, από
1.3.2020, µη συµµορφούµενων καυσίµων για σκοπούς καύσης, πρόωσης ή λειτουργίας επί του
πλοίου, όπως προβλέπεται από την Απόφαση MEPC.305(73)/26.10.2018 του UN ΙΜO (MEPC).
Πιο συγκεκριµένα, µε την εγκύκλιο του ΥΝΑΝΠ παρέχονται οδηγίες για τη συµµόρφωση από
την 1.1.2020 µε το Παράρτηµα VI της ∆Σ MARPOL, στο πλαίσιο τυχόν ελέγχων που θα
διενεργηθούν σε υπόχρεα ελληνικά πλοία από ελληνικά Προξενικά Λιµεναρχεία (Έδρες
Ναυτιλιακών Ακολούθων), καθώς και από τις αρµόδιες ελληνικές λιµενικές αρχές σε υπόχρεα
πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας, που καταπλέουν σε ελληνικά λιµάνια, συµπεριλαµβανοµένων
εκείνων των οποίων ο πλους αρχίζει εκτός ΕΕ.

Σελίδα 2

Επίσης, µε την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΝΑΝΠ επισηµαίνεται ότι υφίσταται ενωσιακό πλαίσιο
[Οδηγία (ΕΕ) 2016/802] για τη συµµόρφωση των υπόχρεων πλοίων, ανεξαρτήτως σηµαίας, όταν
αυτά ναυσιπλοούν στα χωρικά ύδατα των Κρατών Μελών της ΕΕ, στις αποκλειστικές
οικονοµικές ζώνες τους και σε ζώνες ελέγχου της ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένων των
ευρωπαϊκών περιοχών ελέγχου εκποµπών οξειδίων του θείου (SOx) (Βαλτική Θάλασσα και
Βόρεια Θάλασσα), καθώς και όταν υπόχρεα πλοία, ανεξαρτήτως σηµαίας, ελλιµενίζονται σε
λιµάνια της ΕΕ [(α) και (β) σχετικές εγκύκλιοι ΕΕΕ].
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας, καθώς και των πλοιάρχων των υπό τη διαχείρισή σας
πλοίων.

Μετά τιµής,
O Πρόεδρος
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