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Θέμα:

Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ / Βέληιζηερ ππακηικέρ για ηην εθαπμογή
ηων απαιηήζεων ηος EU MRV Regulation

Εθαπμογή:

ε όλα ηα πλοία 5.000 gt και άνω ανεξαπηήηωρ ζημαίαρ για ηαξίδια
πος εκηελούνηαι από ή ππορ λιμάνια κπαηών μελών ηηρ ΕΕ
ζςμπεπιλαμβανομένων λιμανιών ηηρ Νοπβηγίαρ και ηηρ Ιζλανδίαρ.

Έσοςμε ηην ηιμή να ζαρ ενημεπώζοςμε όηι η Εςπυπαφκή Επιηποπή εξέδυζε
Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ / Βέληιζηερ ππακηικέρ, μη δεζμεςηικού σαπακηήπα, με ζκοπό
να ληθθούν ςπότη καηά ηην καηάπηιζη ηυν ζσεδίυν παπακολούθηζηρ εκπομπών ή ηυν
ππορ ςποβολή εκθέζευν για επαλήθεςζη ηυν εκπομπών διοξειδίος ηος άνθπακα από
ςπόσπεα πλοία καηά ηην εθαπμογή ηυν απαιηήζευν ηος EU MRV Regulation.
Επιζημαίνεηαι όηι μεηά ηην επεξεπγαζία ηυν ζσεδίυν Καηεςθςνηήπιυν Οδηγιών /
Βέληιζηυν ππακηικών από ηιρ Ομάδερ Επγαζίερ (MRV Shipping and Accreditation and
Verification Subgroups) και ηην έγκπιζή ηοςρ από ηην Ολομέλεια ηος Φόποςμ για ηη
Βιώζιμη Ναςηιλία (ESSF) ζηιρ 30/6/2017, οι εν λόγυ Οδηγίερ / Βέληιζηερ ππακηικέρ
(δέκα έγγπαθα, ζςνολικά 95 ζελίδερ) αναπηήθηκαν ζηην επίζημη ζελίδα ηηρ
Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ (DG CLIMA) ζηην παπακάηυ ηλεκηπονική διεύθςνζη
(https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-1) επιλέγονηαρ ηο πεδίο
“Documentation”.
ςγκεκπιμένα ηα έγγπαθα (Καηεςθςνηήπιερ Οδηγίερ / Βέληιζηερ ππακηικέρ) πος
αναπηήθηκαν αθοπούν ζηα παπακάηυ:
Guidance/Best practices document pursuant to Regulation (EU) 2015/757 on:
 The preparation of monitoring plans by companies
 Monitoring and reporting of fuel consumption, CO2 emissions and other relevant
parameters
 Assessment of monitoring plans by verifiers
 Backward assessment of monitoring plans
 Use of external ship tracking data by verifiers
 Materiality and sampling
 Verification of emissions reports by verifiers
 Recommendations for improvements issued by verifiers
 Assessment of verifiers by National Accreditation Bodies in order to issue an
accreditation certificate
 Dealing with situations where the accreditation is suspended or withdrawn close
to the planned issuing date of the Document of Compliance (DOC) by the verifier
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ύμθυνα με ζσεηική ενημέπυζη ηηρ Εςπυπαφκήρ Επιηποπήρ (DG CLIMA), μελλονηικά
ηα εν λόγυ έγγπαθα θα διαηίθενηαι ζηην παπακάηυ ηλεκηπονική διεύθςνζη
(https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-0) πος δημιοςπγήθηκε
για σπήζη ηος κοινού και ηυν ενδιαθεπομένυν μεπών (stakeholders) ζε ανηικαηάζηαζη
ηηρ παπαπάνυ ηλεκηπονικήρ διεύθςνζηρ.
Παπακαλούμε για ηην ενημέπυζή ζαρ.

Μεηά ηιμήρ,
Ο Ππόεδπορ
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