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Θέµα:

ΥΝΑΝΠ / Υποχρεώσεις προµηθευτών ναυτιλιακών καυσίµων

Εφαρµογή: Αφορά σε όλα τα πλοία που παραλαµβάνουν στην Ελλάδα καύσιµο
πετρελαίου προς χρήση.
Περίληψη:

Παρέχεται ενηµέρωση για τη θέσπιση νοµικής υποχρέωσης των
προµηθευτών καυσίµων στην Ελλάδα να παραδίδουν στα πλοία
καύσιµα προς χρήση που να πληρούν τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών
Συµβάσεων.

Με την Απόφαση MSC.465(101) o ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) κάλεσε τα
κράτη µέλη του να λάβουν µέτρα κατά των προµηθευτών ναυτιλιακών καυσίµων που
παραβιάζουν τον Κανονισµό ΙΙ/4.2.1 της ∆.Σ. SOLAS, λαµβάνοντας υπόψη και τον
Κανονισµό 18.9.6 του Παραρτήµατος VI της ∆.Σ. MARPOL, όταν το παραδοτέο
καύσιµο δεν συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στους εν λόγω
Κανονισµούς.
Σκοπός της ανωτέρω Απόφασης είναι η ενθάρρυνση των κρατών µελών του ΙΜΟ να
θεσπίσουν ρυθµίσεις που θα διασφαλίζουν την παράδοση στα πλοία ασφαλών καυσίµων
και κατάλληλων προς χρήση. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στον κατά το δυνατόν
περιορισµό παραδόσεων σε πλοία µη συµµορφούµενων ναυτιλιακών καυσίµων που είναι
µη ασφαλή ή ακατάλληλα προς χρήση, ενόψει της από 1.1.2020 παγκόσµιας εφαρµογής
σε αυτά της νέας περιεκτικότητας 0,5% σε θείο.
Με τη ρύθµιση του Άρθρου 24 (Κεφάλαιο Ε΄) του ν.4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204) που
ψηφίστηκε προσφάτως, οι προµηθευτές καυσίµων εντός της Ελληνικής επικράτειας
οφείλουν να παραδίδουν στα πλοία καύσιµο πετρελαίου που να συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του ανωτέρω Κανονισµού της ∆.Σ. SOLAS και του Κανονισµού 18 του
Παραρτήµατος VI της ∆.Σ. MARPOL. Στους παραβάτες επιβάλλονται οι προβλεπόµενες
από το άρθρο 17 του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α΄230) κυρώσεις.

Σελίδα 2
Με την ίδια ρύθµιση εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ρυθµίσουν θέµατα εφαρµογής
της ανωτέρω υποχρέωσης των προµηθευτών ναυτιλιακών καυσίµων, όπως η δήλωση
συµµόρφωσης του προµηθευτή, η διενέργεια ελέγχων, η επιβολή κυρώσεων και οι λοιπές
υποχρεώσεις έναντι του ΙΜΟ. Για τις ανωτέρω κοινές Υπουργικές Αποφάσεις θα
ενηµερωθείτε µε νεότερη εγκύκλιο.
Τα κείµενα των ανωτέρω Κανονισµών µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του
Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr - Αναζήτηση Φ.Ε.Κ.).
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας, καθώς και των Α΄ µηχανικών.

Μετά τιµής,
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ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-104, 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ * web site : www.pepen.gr
ΤΗΛ: 210-4128604, 210-4133744 * FAX: 210-4179251 *e-mail: info@pepen.gr

