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6. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΤΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ (ΠΝΟ)
7. EΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ (ΕΕΕ)
8. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ (ΕΕΝΜΑ)
9. ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΕΠΙΒΑΣΗΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΝ)
10. ΕΝΩΗ ΕΦΟΠΛΙΣΩΝ ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ (ΕΕΚΦΝ)
E-mail Address: minister@yna.gov.gr , minister.office@yna.gov.gr , als@hcg.gr , byls@hcg.gr ,
dkb@hcg.gr , dpn@hcg.gr , gram@pno.gr , ugs@ugs.gr , eenma@shortsea.gr , seen@seen.org.gr ,
info@cruise-union.com
ΘΕΜΑ: «Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2015/757 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ 29ησ
Απριλίου 2015 για την παρακολοφθηςη, την υποβολή εκθζςεων και επαλήθευςη των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα από θαλάςςιεσ μεταφορζσ και για την τροποποίηςη τησ οδηγίασ 2009/16/ΕΚ.,
όπωσ ιςχφει».
χετ.: α. Η με αρικ. 2263.4-1/39239/2017 (ΦΕΚ 1922 Β΄) Κ.Τ.Α.
β. Σο με Α.Π.:2263.4-1/91567/2017/22-12-2017 ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
γ. Σο με Α.Π.:2263.4-1/32312/2021/10-05-2021 Μ.Η.Σ. τθσ Τπθρεςίασ μασ.
δ. Σο με A.Π.:2263.4-1/59338/2021/17-08-2021 (ΑΔΑ: 6Γ284653ΠΩ-ΞΡΚ) ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
1. Αναφορικά με τθν εφαρμογι του εν κζματι Κανονιςμοφ, από τθν Τπθρεςία μασ ζχουν εκδοκεί τα
ανωτζρω (β) και (δ) ςχετικά, με ςκοπό τθν παροχι ειδικότερων οδθγιών - κατευκφνςεων για τθν
αποτελεςματικότερθ αντιμετώπιςθ ηθτθμάτων που άπτονται τθσ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
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2015/757 για τθν παρακολοφκθςθ (monitoring), τθν υποβολι εκκζςεων (reporting) και επαλικευςθ
(verification) των εκπομπών διοξειδίου του άνκρακα από καλάςςιεσ μεταφορζσ (Κανονιςμόσ ΕU MRV).
2. υναφώσ, με γνώμονα τθν ορκι εφαρμογι των απαιτιςεων του εν κζματι Κανονιςμοφ, από τα
υπόχρεα υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία, από τθν Τπθρεςία μασ απεςτάλθ το ανωτζρω (γ) ςχετικό προσ
ενθμζρωςθ των μελών ςασ αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα ςε αυτό.
3. Κατόπιν των ανωτζρω, δια του παρόντοσ υπενκυμίηονται τα διαλαμβανόμενα ςτο ανωτζρω (γ) ςχετικό
και παρακαλείςκε για τισ δικζσ ςασ ενζργειεσ ωσ προσ τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των μελών ςασ προκειμζνου
i. διευκετθκοφν τυχόν εκκρεμότθτεσ υποβολισ εκκζςεων εκπομπών CO2 από προθγοφμενα ζτθ και ii.
προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ για το ζτοσ αναφοράσ 2021, κακώσ, θ μθ
ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ επιςφρει κυρώςεισ ςφμφωνα με το άρκρο 22 αυτοφ και
τισ διατάξεισ τθσ (α) ςχετικισ.
4. Σζλοσ, υπενκυμίηεται ότι περαιτζρω ςχετικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ δφναται να αναηθτθκοφν από
τουσ διαπιςτευμζνουσ ελεγκτζσ ςτθ Χώρα μασ, κατάλογοσ των οποίων ζχει αναρτθκεί ςτον ακόλουκο
ιςτότοπο
http://www.esydops.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=2a86
,ι/και
ςυμπλθρωματικά από τθν Τπθρεςία μασ.
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