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Θέμα:

ICS / Έκδοζη πποζυπινών Οδηγιών για ηην πποεηοιμαζία ηυν
διασειπιζηπιών εηαιπιών και ηυν πληπυμάηυν ηυν πλοίυν ηοςρ,
ενότει ηηρ από 1/1/2020 έναπξηρ εθαπμογήρ μειυμένος παγκόζμιος
οπίος (0,5%) πεπιεκηικόηηηαρ ζε θείο ζηα ναςηιλιακά καύζιμα.

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία πος ςπόκεινηαι ζηο πεδίο εθαπμογήρ ηος
Παπαπηήμαηορ VI ηηρ Δ.. MARPOL.

αο γλσξίζνπκε όηη ην International Chamber of Shipping (ICS) εμέδσζε πξνζσξηλέο
Οδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ησλ δηαρεηξηζηξηώλ εηαηξηώλ θαη ησλ
πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ ηνπο, ελόςεη ηεο από 1.1.2020 έλαξμεο εθαξκνγήο λένπ
κεησκέλνπ παγθόζκηνπ νξίνπ (0,5%) πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζείν ζηα λαπηηιηαθά θαύζηκα,
ππό ηνλ ηίηιν Provisional Guidance to Shipping Companies and Crews on Preparing for
Compliance with the 2020 ‘Global Sulphur Cap’for Ships’ Fuel Oil in Accordance with
MARPOL Annex VI.
Οη ελ ιόγσ Οδεγίεο αλαθέξνληαη ζην ηζρύνλ θαλνληζηηθό πιαίζην. Πεξηιακβάλνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή ζπκκνξθνύκελσλ κε ηηο απαηηήζεηο
λαπηηιηαθώλ θαπζίκσλ, ηηο ηδηόηεηεο ηνπο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπο (blended fuel oils,
distillate fuels), ηελ πξνκήζεηα ηνπο (bunkering), ηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο ζε
πεξίπησζε κε δηαζεζηκόηεηάο ηνπο θαη ηελ δηακόξθσζε ζρεδίνπ εθαξκνγήο γηα θάζε
πινίν (ship specific implementation plan), ώζηε λα πξνθύπηεη όηη ην πινίν έιαβε όια ηα
θαηά ην δπλαηόλ απαξαίηεηα κέηξα, πνπ ηνπ αλαινγνύλ.
Επηζεκαίλεηαη όηη νη αλσηέξσ, παξερόκελεο δσξεάλ, Οδεγίεο είλαη πξνζσξηλνύ θαη
επηβνεζεηηθνύ ραξαθηήξα θαη όπσο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγηθή ηνπο ελόηεηα, ζα
επηθαηξνπνηνύληαη ζε εύζεην ρξόλν, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πεξαηηέξσ εμειίμεηο ζηνλ
Δηεζλή Ναπηηιηαθό Οξγαληζκό (ΙΜΟ) γηα ην ελ ιόγσ ζέκα.

ειίδα 2

Πξνο πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ζαο, επηζπλάπηεηαη ε Αλαθνίλσζε Σύπνπ ηνπ Δηεζλνύο
Ναπηηθνύ Επηκειεηεξίνπ, ελώ ην πιήξεο θείκελν ησλ Πξνζσξηλώλ Οδεγηώλ κπνξεί λα
αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηόηνπν: https://bit.ly/2x7B7tC
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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