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Θέµα:

∆ηµοκρατία της Κορέας / Καθιέρωση Περιοχής Ελέγχου Εκποµπών Θείου
(SECA) και εθελοντική συµµετοχή πλοίων, υπό προϋποθέσεις, σε πρόγραµµα
µείωσης της ταχύτητάς τους µε ανταποδοτικό όφελος, για τη µείωση της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τα πλοία

Εφαρµογή:

Σε όλα τα ποντοπόρα πλοία που ναυσιπλοούν, είναι αγκυροβοληµένα,
ελλιµενισµένα ή δραστηριοποιούνται στα ύδατα της νέας Περιοχής Ελέγχου
Εκποµπών Θείου της ∆ηµοκρατίας της Κορέας και των θαλάσσιων περιοχών
που ορίζονται στο πρόγραµµά της για την εθελοντική µείωση ταχύτητας
πλοίων.

Περίληψη:

Η εγκύκλιος παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε τις επερχόµενες απαιτήσεις σε
νέα Περιοχή Ελέγχου Εκποµπών Θείου που καθιέρωσε η ∆ηµοκρατία της
Κορέας, καθώς και σχετικά µε πρόγραµµα µείωσης της ταχύτητας
ποντοπόρων πλοίων, υπό προϋποθέσεις, µε εθελοντική συµµετοχή και
εκπτώσεις στα λιµενικά τέλη που εφαρµόζει η ∆ηµοκρατία της Κορέας σε
µεγάλα λιµάνια της.

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι το ∆ιεθνές Ναυτικό Επιµελητήριο (ICS) µας
γνωστοποίησε ότι το αρµόδιο Υπουργείο (Ministry of Oceans and Fisheries - MOF) της
∆ηµοκρατίας της Κορέας (N. Κορέας) ανακοίνωσε µέτρα, στα οποία περιλαµβάνονται η
καθιέρωση νέας Περιοχής Ελέγχου Εκποµπών Θείου (SOx Emission Control Area - SECA) και
πρόγραµµα µείωσης της ταχύτητας ποντοπόρων πλοίων (Vessel Speed Reduction - VSR
Program), υπό προϋποθέσεις, µε εθελοντική συµµετοχή και ανταποδοτικό όφελος για τα πλοία
που θα συµµετάσχουν, προκειµένου να µειωθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση από αυτά.
Σύµφωνα µε το ICS, το MOF εξέδωσε Ειδική Πράξη για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε
λιµάνια και άλλες περιοχές της Ν. Κορέας (Special Act on Improving Air Quality on Ports
Areas, etc.), σε ισχύ από τον ∆εκέµβριο 2019. Ειδικότερα, καθιερώνεται νέα SECA, µε γνώµονα
να ενισχυθεί η χρήση καυσίµου µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο 0,1% από τα πλοία. Το
επισυναπτόµενο τεχνικό δελτίο του Korean Register No:2020-ETC-01 (Συν: 1) περιλαµβάνει
την οριοθέτηση της εν λόγω SECA της Ν. Κορέας µε βάση το παρακάτω χρονοδιάγραµµα
εφαρµογής δυο σταδίων:
•

Από την 1.9.2020 έως την 31.12.2021, πλοία που είναι ελλιµενισµένα ή αγκυροβοληµένα
στα λιµάνια Busan, Incheon, Ulsan, Yeosu, Gwangyang (συµπεριλαµβανοµένου του
Hadong port) και Pyeongtaek-Dangjin θα απαιτείται να χρησιµοποιούν καύσιµα µέγιστης
περιεκτικότητας σε θείο 0,1%. Οι απαιτήσεις για τα πλοία αυτά εφαρµόζονται από µία

ώρα µετά την ολοκλήρωση του ελλιµενισµού ή της αγκυροβόλησής τους (mooring or
anchoring) µέχρι µία ώρα πριν την αναχώρησή τους (heave in anchor or de-berthing).
•

Από την 1.1.2022, πλοία κατά τη διάρκεια παραµονής τους στην καθορισµένη SECA θα
πρέπει να χρησιµοποιούν συµµορφούµενο καύσιµο (µέγιστης περιεκτικότητας σε θείο
0,1%) από τη στιγµή που εισέρχονται µέχρι τη στιγµή που εξέρχονται από αυτή.

Επιπρόσθετα το MOF µε την ίδια Ειδική Πράξη, τον ∆εκέµβριο του 2019 ενεργοποίησε το
Πρόγραµµα VSR (Vessel Speed Reduction Program). Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, πέντε
µεγάλα λιµάνια: Busan, Incheon, Ulsan, Yeosu, Gwangyang καθορίζονται ως θαλάσσιες
περιοχές για την εφαρµογή του προγράµµατος (Vessel Speed Reduction Program Sea Areas), σε
εθελοντική βάση. Κάθε θαλάσσια περιοχή θα εκτείνεται σε ακτίνα 20 ναυτικών µιλίων,
µετρούµενη από συγκεκριµένο φάρο σε κάθε λιµάνι. Πλοία που δραστηριοποιούνται εντός των
καθορισµένων θαλάσσιων περιοχών έχουν έκπτωση στα λιµενικά τέλη εάν εθελοντικά, υπό
προϋποθέσεις, µειώσουν την ταχύτητά τους κάτω από συγκεκριµένα όρια. Eιδικότερα, πλοία
µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (container ships) και οχηµάτων (car-carriers) που
συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να πλέουν µε ταχύτητα έως 12 κόµβους. Πλοία άλλων
κατηγοριών θα πρέπει να πλέουν µε ταχύτητα έως 10 κόµβους. Περισσότερες πληροφορίες για
το εν λόγω πρόγραµµα παρέχονται στον υπερσύνδεσµο του MOF: Republic of Korea - Vessel
Speed Reduction Program που περιλαµβάνει χάρτες µε οριοθετηµένες τις θαλάσσιες περιοχές
των πέντε λιµανιών, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εθελοντικής συµµετοχής πλοίων στο
πρόγραµµα.
Παρακαλούµε για την ενηµέρωσή σας.

Μετά τιµής,
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