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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2016/2322

2020/EØS/36/57

av 19. desember 2016
om formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om gjenvinning av skip(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 av 20. november 2013 om gjenvinning av skip
og om endring av forordning (EF) nr. 1013/2006 og direktiv 2009/16/EF(1), særlig artikkel 13 nr. 3 bokstav b), og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Forordning (EU) nr. 1257/2013 fastsetter krav til skipsgjenvinningsselskaper, skipsgjenvinningsanlegg og driftsansvarlige for skipsgjenvinningsanlegg med hensyn til gjenvinning av skip som seiler under flagget til en EU-medlemsstat.

2)

I henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr. 1257/2013 skal den driftsansvarlige for et skipsgjenvinningsanlegg senest 14 dager etter at den fullstendige eller delvise gjenvinningen av et skip er gjennomført i samsvar
med skipsgjenvinningsplanen, sende en erklæring om sluttført gjenvinning til den administrasjonen som utstedte
gjenvinningssertifikatet for skipet. Formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning skal være i samsvar med tillegg 7
til den internasjonale konvensjonen om sikker og miljømessig forsvarlig gjenvinning av skip vedtatt i Hongkong
15. mai 2009 («Hongkong-konvensjonen»).

3)

I henhold til artikkel 3 nr. 6 i forordning (EU) nr. 1257/2013 betyr «gjenvinning av skip» den virksomheten som består i
helt eller delvis å hogge opp skip. En erklæring om sluttført gjenvinning er derfor nødvendig ved delvis opphogging.
Formatet på erklæringen om sluttført gjenvinning viser til ett enkelt skipsgjenvinningsanlegg. Dersom opphoggingen av
ett enkelt skip finner sted ved flere ulike anlegg, kreves det en egen erklæring om sluttført gjenvinning for hvert anlegg
som er involvert.

4)

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen for skipsgjenvinning nedsatt ved artikkel 25
i forordning (EU) nr. 1257/2013.

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1
Erklæringer om sluttført gjenvinning av skip som kreves i henhold til artikkel 13 nr. 2 bokstav c) i forordning (EU) nr.
1257/2013, skal stemme overens med formatet som er angitt i vedlegget til denne beslutning.
Artikkel 2
Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 19. desember 2016.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
_____
(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 345 av 20.12.2016, s. 117 er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 28/2019 av
8. februar 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort.
(1) EUT L 330 av 10.12.2013, s. 1.
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VEDLEGG

ERKLÆRING OM SLUTTFØRT GJENVINNING AV SKIP
i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1257/2013 om
gjenvinning av skip
Dette dokumentet er en erklæring om sluttført gjenvinning av

(skipets navn da det ble mottatt for gjenvinning / ved avregistrering)

Opplysninger om skipet slik det ble mottatt for gjenvinning

Kjenningsnummer eller -bokstaver

Hjemsted

Bruttotonnasje

IMO-nummer

Rederiets navn og adresse

Registrert eiers IMO-identifikasjonsnummer

Rederiets IMO-identifikasjonsnummer

Byggedato

DET BEKREFTES MED DETTE
at skipet har blitt gjenvunnet i samsvar med skipsgjenvinningsplanen og forordning (EU) nr. 1257/2013 ved

.........................................................................................................................................................................................................
(det godkjente skipsgjenvinningsanleggets navn og beliggenhet)
og at gjenvinningen av skipet i samsvar med forordning (EU) nr. 1257/2013 ble fullført den
(dd/mm/åååå) ...................................................................................................................................................................................
(fullføringsdato)
Utstedt i ...........................................................................................................................................................................................
(sted for utstedelse av erklæringen om sluttført gjenvinning)
den (dd/mm/åååå) ............................................................................................................................................................................
(utstedelsesdato)

(underskrift fra driftsansvarlig eller representant for skipsgjenvinningsanlegget)

__________

