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Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesinin yürürlüğe girmesi için
gerekli tonaj kriteri son onaylara rağmen henüz sağlanamadı
IMO ve IHS Maritime & Trade, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesini birçok ülkenin Kasım
2015’te onaylaması sonrasında tonaj rakamlarının sözleşmenin nihai olarak yürürlüğe
girmesi ile ilgili isteklerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere bir süreç
başlatmıştır.
Bu süreç henüz tamamlanmamasına ve üç hafta kadar daha devam edecek olmasına
rağmen, IMO Kasım onaylamalarının, sözleşmenin yürürlüğe girmesi için yeterli olmadığı
kanaatindedir.
30’dan fazla ülkenin onayı yeterli olduğu halde 47 ülkenin sözleşmeyi onaylamasına
rağmen
bu ülkelerin toplam filolarının dünya çapındaki tonaj oranı %34.56 olup
sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli %35 dünya çapındaki tonaj koşulunu henüz
sağlamamaktadır.
Gemi sahiplerinin IMO kurallarına ve standartlarına uygun olarak gerekli donanımı
sağlamaları ve operasyonel prosedürleri belirlemeleri önerilmektedir. Böylelikle BWM
sözleşmesinin yürürlüğe girişi hızlı ve etkin bir şekilde uygulanabilecektir. Yürürlüğe
girdikten sonra uygulanacak değişikler, Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin Nisan
2016’daki gelecek toplantısında değerlendirilecektir.

İlgili referans linkine buradan ulaşılabilir.
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Criteria for entry into force of BWM Convention not yet reached
due to insufficient tonnage despite recent ratifications
Following the spate of ratifications in November 2015 of the Ballast Water Management
(BWM) Convention, IMO and partner IHS Maritime & Trade have been engaged in a
process to verify tonnage figures to ascertain whether or not the convention’s final entryinto-force requirement has been met.
Although that process is not yet complete, and will continue for up to three more weeks,
IMO is in a position to confirm that the November ratifications did not trigger the
convention’s entry into force.
Forty-seven countries have now ratified the convention, substantially more than the 30
required, but their combined fleets comprise, at most, 34.56 per cent of global tonnage,
with 35 per cent required for entry into force.
Shipowners have been encouraged to install the necessary equipment and establish
operational procedures in accordance with IMO regulations and standards, so that the
BWM Convention can be implemented rapidly and effectively upon entry into force.
Amendments to the Convention, to be implemented after it enters into force, will be
considered at the next meeting of the Marine Environment Protection Committee, in
April, 2016.

For reference, please click on the link.
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