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ICS / Αναθεώρηση χρονοδιαγράµµατος εφαρµογής της Iνδικής απαγόρευσης
χρήσης και απόρριψης πλαστικών µίας χρήσης και αποσαφήνιση όρων
εφαρµογής του µέτρου για την κατάλληλη προετοιµασία των πλοίων

Εφαρµογή:

Σε όλα τα πλοία που είτε καταπλέουν σε λιµένες της Ινδίας είτε διαπλέουν τα
χωρικά ύδατα αυτής.

Σχετικά:

Εγκύκλιος ΕΕΕ υπ’ αρ.8195/23.12.2019

Περίληψη:

Το ICS ενηµερώνει για την έκδοση από τη Ναυτιλιακή Αρχή της Ινδίας
Προσαρτήµατος στην απόφαση που εκδόθηκε την 16/10/2019 σχετικά µε την
απαγόρευση χρήσης και απόρριψης πλαστικών µίας χρήσης από τα πλοία,
κατά τον κατάπλου σε λιµένες ή τον διάπλου των χωρικών υδάτων της
Ινδίας. Το Προσάρτηµα αφορά στην αναθεώρηση του χρονοδιαγράµµατος
εφαρµογής των ινδικών απαιτήσεων και την κατάλληλη προετοιµασία των
πλοίων σύµφωνα µε την απαγόρευση.

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου µας, έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι το
∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο (ICS) µας γνωστοποίησε µε την επισυναπτόµενη εγκύκλιό του
(Συν: 1) ότι η Γενική ∆ιεύθυνση Ναυτιλίας της Ινδίας (Directorate General of Shipping - DGS)
εξέδωσε, την 8/1/2020, το επισυναπτόµενο στην εγκύκλιο του ICS Προσάρτηµα Νο.1
(Addendum No.1) επί της απόφασης που έχει εκδοθεί από την 16/10/2019 σχετικά µε την
απαγόρευση χρήσης πλαστικών µίας χρήσης σε όλα τα πλοία που, είτε καταπλέουν σε λιµένες
της Ινδίας, είτε διαπλέουν τα χωρικά της ύδατα.
Με το Addendum της από 16/10/2019 απόφασης, σύµφωνα µε το ICS, αναθεωρείται το
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του µέτρου προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή εφαρµογή της
εν λόγω απαγόρευσης, ενώ αποσαφηνίζονται, µεταξύ άλλων, όροι που αφορούν στον ορισµό
των πλαστικών µιας χρήσης (Single Use Plastic - SUP), καθώς και ποια είδη πλαστικών
απαγορεύονται, ποια επιτρέπονται και ποια εξαιρούνται. Από την απαγόρευση εξαιρούνται είδη
που συνδέονται µε το φορτίο και συσκευασίες, καθώς και, επί του παρόντος, πλαστικά που
αφορούν σε προσωπικά είδη του πληρώµατος και των επιβαινόντων στο πλοίο. Αντικείµενα,
όπως είδη ατοµικής προστασίας, φάρµακα, ιατρικός εξοπλισµός, σωστικές συσκευές,
εξοπλισµός πυρόσβεσης και άλλα αντικείµενα που επιβάλλονται από τη νοµοθεσία να υπάρχουν
στο πλοίο, τα οποία αποτελούνται από ή περιέχουν SUP, επίσης εξαιρούνται.
Επιπρόσθετα, γίνεται η σύσταση να προετοιµασθεί ένα εξειδικευµένο για το πλοίο (shipspecific) εκτελεστικό πλάνο διαχείρισης πλαστικών µιας χρήσης επί του πλοίου (Ship Execution
Plan - SEP) και ειδικότερα να περιλαµβάνει κατάλογο απογραφής αυτών (list of an inventory),
σύµφωνα µε τη λίστα των αντικειµένων της παραγράφου 19 της προαναφερθείσας απόφασης
(Συν: 1 της σχετικής εγκυκλίου µας), µέχρι την 31/1/2020 για φορτηγά πλοία ή µέχρι την

31/3/2020 για επιβατηγά πλοία. Πλοία που δεν έχουν ετοιµάσει εκτελεστικό πλάνο διαχείρισης
και κατάλογο απογραφής SUPs επί του πλοίου είναι πιθανό να υπόκεινται σε περισσότερο
αυστηρούς ελέγχους συµµόρφωσης σύµφωνα µε την απαγόρευση.
Σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο χρονοδιάγραµµα εφαρµογής για τα φορτηγά πλοία, που
καταπλέουν σε λιµένες της Ινδίας ή διαπλέουν τα χωρικά ύδατα αυτής, απαγορεύεται από την
1/4/2020 η χρήση πλαστικών µιας χρήσης σε ποσοστό 50% του καταλόγου απογραφής SUPs επί
του πλοίου, σε ποσοστό 75% από την 1/7/2020 και σε ποσοστό 90% από την 1/10/2020.
∆ιευκρινίζεται από το ICS ότι εξακολουθεί να υφίσταται η παροχή κατάλληλων εγκαταστάσεων
ευκολιών υποδοχής σε όλα τα λιµάνια της Ινδίας για την παράδοση όλων των απορριµµάτων,
συµπεριλαµβανοµένων των SUPs, µέσω της διαδικτυακής πύλης Swachh Sagar Portal. Όµως,
για να παραδοθούν πλαστικά µιας χρήσης, απαιτείται διαχωρισµός και µαρκάρισµα.
Παρακαλείσθε όπως µας αποστείλετε τυχόν αναφορές, σχόλια ή ερωτήσεις σας που αφορούν το
θέµα ή για παραπλήσια απαγόρευση που τυχόν αντιµετωπίσατε σε άλλη χώρα προκειµένου να
αποσταλούν από την ΕΕΕ στο ICS.
Συνιστάται εκ νέου οι διαχειρίστριες εταιρείες να επικοινωνούν µε τους τοπικούς τους
πράκτορες σχετικά µε την εφαρµογή της εν λόγω απόφασης και του προσαρτήµατος αυτής.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Τσικαλάκης
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