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IMO YAKIT TÜKETİMİ RAPORLAMA UYGUNLUK GEREKLİLİKLERİ
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01 Mart 2018’de yürürlüğe girecek MARPOL Ek VI'ya MEPC 278(70) ile
eklenen Kural 22A gereği 2019 takvim yılından itibaren, 5,000 gros ton ve
üzeri her gemi, SEEMP (Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı) 'de yer alan
metodolojiye uygun olarak, değiştirilen MARPOL Ek VI'ın ek IX'unda belirtilen
yakıt tüketim verilerini 2019 yılı ve daha sonraki her takvim yılı veya bir kısmı
için toplaması ve İdare ya da İdare adına yetkili klas kuruluşuna raporlaması
gerekmektedir.
Bu raporlanan verilerin, IMO tarafından MEPC 292(71) ile kabul edilen 2017
İdareler için Gemi Yakıt Tüketim Bilgisi Doğrulama kılavuzu dikkate alınarak
İdare tarafından hazırlanan prosedürlere uygun olarak doğrulanması sonucu
bir Gemi Uyum Beyanı yayınlanacaktır.
Aynı zamanda, Kural 22A'ya uygunluk için yine MEPC 278 (70) ile alınan karar
uyarınca 31 Aralık 2018’e kadar SEEMP'de değişiklik yapılması gerekmektedir.
Bu değişiklik için kılavuz olması amacıyla, MEPC 282(70) ile kabul edilen
“2016 SEEMP Hazırlama Kılavuzu”, MEPC 213(63) ile yayınlanan 2012 SEEMP
kılavuzunun yerine geçmiştir.
Kılavuz iki bölümden oluşmakta olup "Part I" eski gereklilikleri içerirken "Part
II" yakıt tüketimi ile ilgili gereklilikleri kapsamaktadır. Ayrıca eklenen iki ekte
Yakıt Tüketim Bilgi Toplama Planı Örnek Formu ve Bilgi Toplama Sistemi için
Standart Bilgi Raporlama Formatı bulunmaktadır.
Avrupa Birliği tarafından bu konuyla ilgili olarak EU 2015/757 MRV Yönetmeliği
kapsamındaki
isterlerin
detayları
için
06/2016
nolu
bültenimize
başvurabilirsiniz.
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