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ICS / ύνοτη Οδηγιών για ηην ζςμμόπθυζη ςπόσπευν πλοίυν με ηιρ
απαιηήζειρ ηος EU MRV Regulation – Πιλοηική εθαπμογή EMSA
Thetis MRV

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:

Παπέσεηαι πληποθόπηζη ζσεηικά με ηην έκδοζη ύνοτηρ Οδηγιών
ηος ICS για ηην εθαπμογή ηυν απαιηήζευν ηος EU MRV Regulation
από ςπόσπεα πλοία, καθώρ και για ηην πιλοηική εθαπμογή “Thetis
MRV” από ηον Εςπυπαφκό Οπγανιζμό για ηην Αζθάλεια ζηη
Θάλαζζα (EMSA).

Έρνπκε ηελ ηηκή λα επηζπλάςνπκε ύλνςε Οδεγηώλ πνπ εθδόζεθαλ από ην ICS,
εθηζηώληαο ηελ πξνζνρή ζε βαζηθέο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε ζπκκόξθσζε
ππόρξεσλ πινίσλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ EU MRV Regulation γηα ηελ παξαθνινύζεζε,
ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο (πλ: 1).
ην Σκήκα 12 ηνπ εγγξάθνπ παξαηίζεληαη νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηνπ επξσπατθνύ
(EU MRV Regulation) θαη ηνπ παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη παξαθνινύζεζεο
θαηαλαιώζεσλ θαπζίκσλ θαη εθπνκπώλ CO2 (Data Collection System - DCS) ηνπ ΙΜΟ
(ζέζε ζε ηζρύ ηνπ ηειεπηαίνπ: 1.1.2019).
ην Σκήκα 13 ηνπ εγγξάθνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη αλαθνξά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο (DG CLIMA) όπνπ δίλεηαη πξόζβαζε ζηηο Καηεπζπληήξηεο
Οδεγίεο / Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο, κε δεζκεπηηθνύ ραξαθηήξα, πνπ εθδόζεθαλ από ηελ
Επξσπατθή Επηηξνπή, γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζρεδίσλ παξαθνινύζεζεο εθπνκπώλ ή ησλ
πξνο ππνβνιή εθζέζεσλ εθπνκπώλ από ππόρξεα πινία θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ
απαηηήζεσλ ηνπ EU MRV Regulation.
Τπελζπκίδεηαη όηη έσο ηελ 31.8.2017, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 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 θαη ππνβνιήο
εθζέζεσλ γηα ηηο εθπνκπέο CO2. Γηα πινία πνπ πξνζεγγίδνπλ γηα πξώηε θνξά ζε ιηκέλα

ελίδα 2

Κξάηνπο Μέινπο ηεο ΕΕ ή ρσξώλ ηεο ΕΕΑ κεηά ηελ 31.8.2017, ε πξνζεζκία ππνβνιήο
ζρεδίνπ παξαθνινύζεζεο ιήγεη εληόο δηκήλνπ από ηελ πξώηε πξνζέγγηζή ηνπο.
Ελόςεη ηεο πξώηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο (31.8.2017), πξνγξακκαηίδεηαη ε
πηινηηθή ιεηηνπξγία ζηνρεπκέλεο εθαξκνγήο (ΕMSA Thetis MRV) από 7.8.2017 γηα
πινία / ρξήζηεο θαη εμσηεξηθνύο ειεγθηέο. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή γηα
εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Thetis MRV, κπνξείηε λα
απεπζύλεζηε απεπζείαο ζηνλ αξκόδην ρεηξηζηή (Project Officer, Marine Environment &
PSC) ηεο EMSA, θ. Carlos PEREIRA (Carlos.PEREIRA@emsa.europa.eu).
Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο.
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