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Θέμα:

ΕΕ / Εκηελεζηικέρ ππάξειρ εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού ςπ’ απ.
2015/757 παπακολούθηζηρ, ςποβολήρ εκθέζεων και επαλήθεςζηρ ηων
εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα από θαλάζζιερ μεηαθοπέρ

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία 5000 gt και άνω ανεξαπηήηωρ ζημαίαρ - Επέκηαζη
εθαπμογήρ ηος Κανονιζμού 2015/757 (ΕΕ) και ηων εκηελεζηικών
ππάξεων ζε ηαξίδια πος εκηελούνηαι από/ππορ λιμάνια ηηρ Νοπβηγίαρ
και Ιζλανδίαρ.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη δεκνζηεύζεθαλ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα
ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο (ΕΕ) νη αθόινπζεο εθηειεζηηθέο πξάμεηο (implementing acts)
πνπ εθδόζεθαλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Καλνληζκνύ 2015/757 ηνπ Επξωπαϊθνύ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαθνινύζεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεωλ θαη
επαιήζεπζε ηωλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ζαιάζζηεο κεηαθνξέο κε
εκεξνκελία εθαξκνγήο ηελ 25/11/2016.
(α) Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/1927 ηεο 4/11/2016 ζρεηηθά κε ηα ππνδείγκαηα γηα ηα ζρέδηα
παξαθνινύζεζεο, ηηο εθζέζεηο εθπνκπώλ θαη ηα έγγξαθα ζπκκόξθωζεο ζύκθωλα κε ηνλ
Καλνληζκό (ΕΕ) 2015/757,
(β) Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/1928 ηεο 4/11/2016 γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ
κεηαθεξόκελνπ θνξηίνπ γηα θαηεγνξίεο πινίωλ πνπ δελ είλαη επηβαηεγά, ro-ro θαη πινία
κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβωηίωλ, ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΕ) 2015/757,
(γ) Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/2071 ηεο 22/9/2016 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ
(ΕΕ) 2015/757 όζνλ αθνξά ζηηο κεζόδνπο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηωλ εθπνκπώλ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηνπο θαλόλεο παξαθνινύζεζεο θαη άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο,
θαη
(δ) Καλνληζκόο (ΕΕ) 2016/2072 ηεο 22/9/2016 ζρεηηθά κε ηηο επαιεζεπηηθέο
δξαζηεξηόηεηεο θαη ηε δηαπίζηεπζε ηωλ ειεγθηώλ ζύκθωλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΕΕ)
2015/757.
H εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ 2015/757 (ΕΕ) θαη ηωλ εθδνζεηζώλ εθηειεζηηθώλ πξάμεωλ
επεθηάζεθε ζε πινία πνπ εθηεινύλ ηαμίδηα από /πξνο ιηκάληα ηεο Ννξβεγίαο θαη
Ιζιαλδίαο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Επξωπαϊθό Οηθνλνκηθό Υώξν (European Economic Area).
Τπελζπκίδεηαη όηη έωο ηελ 31/8/2017, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ γηα θάζε
ππόρξεν πινίν ηνπο ζηνπο ειεγθηέο ζρέδην παξαθνινύζεζεο, ζην νπνίν αλαθέξεηαη,
μεταξύ άλλων, ε επηιεγείζα κέζνδνο παξαθνινύζεζεο θαη ππνβνιήο εθζέζεωλ γηα ηηο
εθπνκπέο CO2. Από ηελ 1/1/2018, κε βάζε ζρέδην παξαθνινύζεζεο νη εηαηξείεο

ειίδα 2
αξρίδνπλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο εθπνκπέο CO2 γηα θάζε πινίν θαη ηαμίδη κε ιηκέλα
αλαρώξεζεο ή άθημεο ζε ιηκέλα εληόο ηεο δηθαηνδνζίαο Κξάηνπο Μέινπο ηεο ΕΕ θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο θαη αλά έηνο.
Σν θείκελν ηωλ εθηειεζηηθώλ πξάμεωλ (α), (β), (γ) θαη (δ) αληηζηνίρωο δηαηίζεηαη ζηελ
αγγιηθή ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=EN
θαη ζηελ ειιεληθή ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1927&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1928&from=EN)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2071&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2072&from=EN
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξωζή ζαο.
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