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Θέμα:

Κανονιζμόρ ςπ’ απ. 2015/757 (EU MRV Regulation) / Τποσπεώζειρ
εηαιπειών ζε πεπίπηυζη μεηαβολήρ ςπόσπεηρ εηαιπείαρ

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία 5.000 gt και άνυ ανεξαπηήηυρ ζημαίαρ για ηαξίδια
πος εκηελούνηαι από ή ππορ λιμάνια κπαηών μελών ηηρ ΕΕ,
ζςμπεπιλαμβανομένυν λιμανιών ηηρ Νοπβηγίαρ (πλην Svarbald) και
ηηρ Ιζλανδίαρ.

Πεπίλητη:

Σην 1.1.2018 άπσεηαι η ππώηη πεπίοδορ αναθοπάρ ζε ζσέζη με ηιρ
εκπομπέρ CO2 ηυν πλοίυν πος εμπίπηοςν ζηον EU MRV Regulation.
ε πεπίπηυζη μεηαβολήρ ηηρ ςπόσπεηρ εηαιπείαρ καηά ηη διάπκεια
ηηρ πεπιόδος αναθοπάρ, η νέα εηαιπεία καθίζηαηαι ςπεύθςνη για όλη
ηην πεπίοδο αναθοπάρ, ενηόρ ηηρ οποίαρ ανέλαβε ηην εςθύνη ηος
πλοίος. Η νέα εηαιπεία οθείλει να μεπιμνήζει για ηη λήτη ηος πλέον
ππόζθαηος ζσεδίος παπακολούθηζηρ ηυν εκπομπών CO2 και, καηά
πεπίπηυζη, ηος εγγπάθος ζςμμόπθυζηρ (MRV DOC), καθώρ και
όλυν ηυν ζσεηικών δεδομένυν από ηην έναπξη ηηρ πεπιόδος
αναθοπάρ έυρ και ηην ημεπομηνία πος ζςνηελείηαι η μεηαβολή.

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ε ππνρξέσζε ζπκκόξθσζεο ησλ εηαηξεηώλ
κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Επξσπατθνύ Καλνληζκνύ ππ’ αξ. 2015/757 γηα ηελ
παξαθνινύζεζε, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ εθπνκπώλ CO2 από
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (EU MRV Regulation) άξρεηαη ηελ 1.1.2018 θαη όηη νη ππόρξεεο
εηαηξείεο νθείινπλ από ηελ εκεξνκελία απηή θαη εληεύζελ λα παξαθνινπζνύλ ηηο
εθπνκπέο CO2 εθάζηνπ πινίνπ ηνπο από 5.000 gt θαη άλσ, αλεμαξηήησο ζεκαίαο, γηα
ηαμίδηα πνπ εθηεινύληαη από ή πξνο ιηκάληα θξαηώλ κειώλ ηεο ΕΕ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιηκαληώλ ηεο Ννξβεγίαο (πιελ Svarbald) θαη ηεο
Ιζιαλδίαο.
Ήδε κέρξη ηελ 31.8.2017 νη ππόρξεεο εηαηξείεο όθεηιαλ λα έρνπλ ππνβάιεη πξνο έγθξηζε
ζε εμσηεξηθνύο ειεγθηέο, δηαπηζηεπκέλνπο από επξσπατθέο εζληθέο αξρέο δηαπίζηεπζεο,
γηα θάζε ππόρξεν πινίν ηνπο, ζρέδην παξαθνινύζεζεο εθπνκπώλ CO2, ζην νπνίν πξέπεη
λα αλαθέξεηαη, μεταξύ άλλων, ε επηιεγείζα κέζνδνο παξαθνινύζεζεο γηα ηηο εθπνκπέο
CO2. Γηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ γηα πξώηε θνξά ζε ιηκέλα θξάηνπο κέινπο ηεο ΕΕ ή
ρσξώλ ηεο ΕΕΑ κεηά ηελ 31.8.2017, ππελζπκίδεηαη όηη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ζρεδίνπ
παξαθνινύζεζεο ιήγεη εληόο δηκήλνπ από ηελ πξώηε πξνζέγγηζή ηνπο.

ειίδα 2
Από ην 2019 θαη κέρξη ηελ 30ε Απξηιίνπ εθάζηνπ έηνπο, θάζε ππόρξεε εηαηξεία ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεη επαξθώο επαιεζεπκέλε έθζεζε εθπνκπώλ:
α) πξνο ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο THETIS-MRV
(https://mrv.emsa.europa.eu/#public, ζε κνξθή web-based application - ήδε ζε
ιεηηνπξγία από 7.8.2017) θαη
β) πξνο ηελ θαζ’ ύιελ αξκόδηα αξρή ηεο ζεκαίαο.
Επίζεο, κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ ηνπ έηνπο, πνπ αθνινπζεί ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο,
ηα πινία, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιόγσ πεξηόδνπ αλαθνξάο πξνέβεζαλ ζε πιόεο πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ, ζα πξέπεη λα θέξνπλ έγθπξν «έγγξαθν
ζπκκόξθσζεο» (MRV Document of Compliance - MRV DOC), ε ύπαξμε ηνπ νπνίνπ
απνηειεί αληηθείκελν ειέγρνπ θαηά ηηο επηζεσξήζεηο Port State Control (PSC).
Τπελζπκίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα ηεο ππόρξεεο εηαηξείαο εκπίπηνπλ ν πινηνθηήηεο ή ην
πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό, ζην νπνίν ν πινηνθηήηεο έρεη αλαζέζεη ηελ επζύλε ηεο
εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ (ι.ρ. δηαρεηξηζηήο ή λαπισηήο γπκλνύ πινίνπ) [άξζξν 3
πεξίπησζε (δ) EU MRV Regulation]. Επίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ εληόο ηεο «πεξηόδνπ
αλαθνξάο» επέξρεηαη κεηαβνιή ηεο ππόρξεεο εηαηξείαο, ε λέα εηαηξεία νθείιεη λα
εμαζθαιίδεη όηη θάζε πινίν, γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλε, πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Καλνληζκνύ ζε όλη ηη διάπκεια ηηρ πεπιόδος αναθοπάρ θαηά ηελ νπνία απηή αλέιαβε
ηελ επζύλε ηνπ (άξζξν 11 παξ. 2 EU MRV Regulation).
Εθ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη όηη από ηελ 1.1.2018 θαη ζην εμήο, ζε πεξίπησζε κεηαβνιήο
ηεο εηαηξείαο, ε λέα εηαηξεία πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ιήςε αληηγξάθνπ ηνπ πιένλ
πξόζθαηνπ ζρεδίνπ παξαθνινύζεζεο εθπνκπώλ CO2 θαη, θαηά πεξίπησζε, ηνπ
εγγξάθνπ ζπκκόξθσζεο (MRV DOC), θαζώο θαη όισλ ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ από
ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ αλαθνξάο έσο θαη ηελ εκεξνκελία πνπ ζπληειείηαη ε
κεηαβνιή.
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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