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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / Αποδοχή τροποποιήσεων σε Κανονισµούς των Παραρτηµάτων I,
II, V και VI της ∆Σ MΑRPOL µε την ενσωµάτωση Αποφάσεων του UN IMO
(MEPC) στην εθνική νοµοθεσία

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία υπό ελληνική σηµαία που υπάγονται στο καθεστώς
εφαρµογής των Παραρτηµάτων I, II, V και VI της ∆Σ MARPOL.

Περίληψη:

Γνωστοποιείται η αποδοχή από το ΥΝΑΝΠ τροποποιήσεων σε Κανονισµούς
των Παραρτηµάτων Ι, II, V και VI της ∆Σ MARPOL, σε συµµόρφωση µε
σχετικές αποφάσεις του UN IMO (MEPC 74), που αφορούν κυρίως στην
εισαγωγή νέων ορισµών, προκειµένου τα υπόχρεα πλοία να έχουν τη
δυνατότητα να χρησιµοποιούν, αντί της υφιστάµενης έντυπης µορφής, βιβλίο
ηλεκτρονικών εγγραφών, συσκευή ή σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής
ουσιών, που έχει εγκριθεί από την Αρχή της σηµαίας, για την καταχώρηση
των απαιτούµενων εργασιών απόρριψης, µεταφοράς και λοιπών
λειτουργικών εργασιών που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισµούς
των Παραρτηµάτων I, II, V και VI της ∆Σ MARPOL. Οι τροποποιήσεις
αφορούν επίσης στην εισαγωγή νέου ορισµού και νέων διατάξεων για τη
διαχείριση καταλοίπων φορτίου και αποπλυµάτων δεξαµενών από
εµµένουσες επιπλέουσες ουσίες του Παραρτήµατος II της ∆Σ MARPOL,
καθώς και στον καθορισµό των Βορειοδυτικών Ευρωπαϊκών Υδάτων, της
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, των ∆υτικών Ευρωπαϊκών Υδάτων και
της Θάλασσας της Νορβηγίας, ως νέων θαλάσσιων περιοχών, όπου θα
εφαρµόζονται οι εν λόγω νέες διατάξεις, καθώς και σε τροποποιήσεις
Κανονισµού του Παραρτήµατος VI σχετικά µε τον σχεδιαστικό δείκτη
ενεργειακής απόδοσης για πλοία ενισχυµένα για συνθήκες πάγου σύµφωνα µε
τον Πολικό Κώδικα του UN IMO. Η εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων των
Παρατηµάτων I, V και VI σε υπόχρεα πλοία άρχεται την 1.10.2020 και για το
Παράρτηµα ΙI άρχεται την 1.1.2021.

Έχουµε την τιµή να σας ενηµερώσουµε ότι δηµοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ αποφάσεις του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου
Εξωτερικών, οι οποίες αφορούν στην αποδοχή των αποφάσεων MEPC.314(74), MEPC.315
(74), MEPC.316(74) που υιοθετήθηκαν στην 74η Σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος (MEPC 74) του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (UN IMO). Ειδικότερα, οι
αποφάσεις αυτές αναφέρονται στα ακόλουθα.
Η υπ’ αριθµ. 2263.1-2/17146/2020/10.3.2020 Απόφαση (ΦΕΚ 976 Β) σχετικά µε την αποδοχή
τροποποιήσεων στα Παραρτήµατα I, II και V της ∆Σ MARPOL, όπως αναφέρονται στην
Απόφαση MEPC.314(74) και αφορούν στην εισαγωγή νέου ορισµού “Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Καταγραφής”, προκειµένου τα υπόχρεα πλοία να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν, αντί
της υφιστάµενης έντυπης µορφής των Βιβλίων: Πετρελαίου - Μέρος Ι, Πετρελαίου - Μέρος ΙΙ,
Φορτίου και Απορριµµάτων αντίστοιχα, είτε ως µέρος του επίσηµου ηµερολογίου του πλοίου,

ως ηλεκτρονικό βιβλίο καταγραφής, το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριµένο από την Αρχή της
σηµαίας σύµφωνα µε τις Οδηγίες του UN ΙΜΟ [(Απόφαση MEPC.312(74)] για την καταχώρηση
ηλεκτρονικά των απαιτούµενων εργασιών απόρριψης, µεταφοράς και λοιπών λειτουργικών
εργασιών που προβλέπονται από τους σχετικούς Κανονισµούς των Παραρτηµάτων I, II, και V
της ∆Σ MARPOL. Η εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων σε υπόχρεα πλοία άρχεται την
1.10.2020.
Η υπ’ αριθµ. 2263.1-2/17152/2020/10.3.2020 Απόφαση (ΦΕΚ 976 Β) σχετικά µε την αποδοχή
τροποποιήσεων στο Παράρτηµα VΙ της ∆Σ MARPOL, όπως αναφέρονται στην Απόφαση
MEPC.316(74) και αφορούν κυρίως στην εισαγωγή νέου ορισµού “Ηλεκτρονικό Βιβλίο
Καταγραφής” στον Κανονισµό 2 και στις τροποποιήσεις των Κανονισµών 12, 13 και 14,
προκειµένου τα υπόχρεα πλοία να έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν, αντί της υφιστάµενης
έντυπης µορφής, συσκευή ή σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής ουσιών που καταστρέφουν το
όζον, σύστηµα ηλεκτρονικής καταγραφής οξειδίων του αζώτου, οξειδίων του θείου και
αιωρούµενων σωµατιδίων, τα οποία θεωρούνται ως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο καταγραφής, για να
καταχωρούνται ηλεκτρονικά οι απαιτούµενες εργασίες που προβλέπονται από τους εν λόγω
Κανονισµούς του Παραρτήµατος VΙ της ∆Σ MARPOL, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευή ή το
σύστηµα καταγραφής έχει εγκριθεί από την Αρχή της σηµαίας πριν ή κατά την πρώτη
επιθεώρηση ανανέωσης του ∆ιεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα που
διενεργείται την ή µετά την 1.10.2020, αλλά όχι αργότερα από την 1.10.2025, λαµβάνοντας
υπόψη τις Οδηγίες του UN ΙΜΟ [(Απόφαση MEPC.312(74)]. Επίσης, µε την ίδια Απόφαση
(ΦΕΚ 976Β) έγιναν αποδεκτές οι τροποποιήσεις του Κανονισµού 2 του Παραρτήµατος VΙ
σχετικά µε τον σχεδιαστικό δείκτη ενεργειακής απόδοσης για πλοία ενισχυµένα για συνθήκες
πάγου σύµφωνα µε τον Πολικό Κώδικα (Polar Code) του UN IMO. Η εφαρµογή των εν λόγω
ρυθµίσεων σε υπόχρεα πλοία άρχεται την 1.10.2020.
Η υπ’ αριθµ. 2263.1-2/17149/2020/10.3.2020 Απόφαση (ΦΕΚ 977 Β) σχετικά µε την αποδοχή
τροποποιήσεων στο Παράρτηµα ΙΙ της ∆Σ MARPOL, όπως αναφέρονται στην Απόφαση
MEPC.315(74) και αφορούν στην εισαγωγή νέου ορισµού “Εµµένουσα επιπλέουσα ουσία” και
νέων διατάξεων για τη διαχείριση καταλοίπων φορτίου και αποπλυµάτων δεξαµενών από τέτοιες
ουσίες του Παραρτήµατος II της ∆Σ MARPOL και συναφείς τροποποιήσεις στα Προσαρτήµατα
IV και VI αυτού, καθώς και στον καθορισµό των Βορειοδυτικών Ευρωπαϊκών Υδάτων, της
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, των ∆υτικών Ευρωπαϊκών Υδάτων και της Θάλασσας της
Νορβηγίας, ως νέων θαλάσσιων περιοχών, όπου θα εφαρµόζονται οι εν λόγω νέες διατάξεις. Η
εφαρµογή των εν λόγω ρυθµίσεων σε υπόχρεα πλοία άρχεται την 1.1.2021.
Tα κείµενα των ανωτέρω Αποφάσεων µπορούν να αναζητηθούν στον διαδικτυακό τόπο του
Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr - Αναζήτηση ΦΕΚ).
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.
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