ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΙΜΟ Data Collection System (DCS)
-

Διαδικαζία επαλήθεσζης δεδομένων καηαναλώζεων κασζίμων και πιζηοποίηζη
ζσμμόρθωζης σπότρεων πλοίων

Τα δεδνκέλα θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ αθνξνύλ ζε ππόρξεν πινίν ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη
θαη λα ππνβάιινληαη από ηηο Γηαρεηξίζηξηεο Δηαηξείεο ζπγθεληξσηηθά (aggregated), ζηελ Αξρή
ηεο ζεκαίαο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν Οξγαληζκό, εληόο ηριμήνοσ από ηε ιήμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ
έηνπο αλαθνξάο (reporting period). Σηηο ζπγθεληξσηηθέο αλαθνξέο, ζύκθσλα κε ην ππόδεηγκα ηνπ
νέοσ Προζαρηήμαηος IX, πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ [ΙΜΟ number,
ηερληθά ζηνηρεία (GT, DWT, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο γηα θύξηεο θαη βνεζεηηθέο κεραλέο
κε ηππνδύλακε άλσ ησλ 130 kW, ν ζρεδηαζηηθόο δείθηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο (EEDI)
(εάλ είλαη δηαζέζηκνο), ν ραξαθηεξηζκόο Ice Class (εάλ ππάξρεη) θ.α.]. Δπηπξόζζεηα, αλαθέξνληαη
αζξνηζηηθά ε κέζε εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκνπ αλά ηύπν θαπζίκνπ αλάινγα κε ηε κέζνδν
ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην πινίν, π.ρ. κε βάζε ηα
δειηία παξάδνζεο θαπζίκνπ (BDN) θαη ηελ πεξηνδηθή θαηακέηξεζε πεξηερνκέλνπ δεμακελώλ
θαπζίκνπ, ε ζπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε, θαζώο θαη νη ζπλνιηθέο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
πινίνπ.
Η πεξίνδνο αλαθνξάο (reporting period) αθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν ζπιινγήο θαη αλαθνξάο
δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα ππόρξεν πινίν, εθόζνλ απηό δηαηεξεί ηελ ίδια ζημαία ή
ιεηηνπξγεί ππό ηελ επζύλε ίδιας διατειρίζηριας εηαιρείας (Company).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα αλαιπηηθά δεδνκέλα (disaggregated data), ζηα νπνία βαζίδεηαη ε
πξναλαθεξζείζα ζπγθεληξσηηθή αλαθνξά δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ λένπ
Πξνζαξηήκαηνο IX γηα ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο ή κέξνο απηνύ θαηά πεξίπησζε,
πξέπεη λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκα γηα ρξνληθή πεξίνδν όρη κηθξόηεξε ησλ 12 κελώλ από ην ηέινο
ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο θαη λα δηαηίζεληαη ζηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο, θαηόπηλ αηηήκαηόο ηεο.
Τα δεδνκέλα θαηαλάισζεο θαπζίκνπ επαιεζεύνληαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη ε
Αξρή ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζρεηηθέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ
ΙΜΟ. Δθόζνλ επαιεζεπηεί από ηελ αξκόδηα Αξρή ηεο ζεκαίαο ή εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ
Οξγαληζκό όηη ηα δεδνκέλα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ Καλνληζκνύ, εθδίδεηαη Ένησπο
Δήλωζης σμμόρθωζης ζτεηικά με ηην αναθορά καηανάλωζης κασζίμοσ (Statement of
Compliance - Fuel Oil Consumption Reporting), όρη αξγόηεξα από ηε ιήμε πενηαμήνοσ από ηελ
έλαξμε ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο γηα ην ππόρξεν πινίν. Σε θάζε πεξίπησζε, ε αξκόδηα Αξρή ηεο
ζεκαίαο δηαηεξεί αθέξαηε ηελ επζύλε γηα ηελ έθδνζε ηεο Δήλωζης σμμόρθωζης αθόκα θαη
ζηελ πεξίπησζε έθδνζήο ηεο από εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό.
Η Γήισζε Σπκκόξθσζεο κε ηελ νπνία εθνδηάδνληαη ηα ππόρξεα πινία, πηζηνπνηεί όηη έρνπλ
ππνβιεζεί ζηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν Οξγαληζκό ηα δεδνκέλα (θαηαλάισζεο
θαπζίκνπ) πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην νέο Κανονιζμό 22A (MARPOL, Annex VI). Δπίζεο,
πηζηνπνηεί όρη κόλν όηη ηα δεδνκέλα απηά ζπιιέρζεθαλ, αιιά θαη όηη γηα απηά ππνβιήζεθαλ
έγθαηξα νη πξνβιεπόκελεο αλαθνξέο ζύκθσλα κε ηε κεζνδνινγία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζην Σρέδην Γηαρείξηζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο ηνπ πινίνπ (SEEMP).
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Τν SEEMP ζα πξέπεη έγθαηξα λα αλαζεσξεζεί ζύκθσλα κε ηελ Απόθαζε MEPC.282(70) ηνπ
ΙΜΟ (MEPC 70) θαη λα εγθξηζεί από ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο ή αλαγλσξηζκέλν Οξγαληζκό.
Δηδηθόηεξα, επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηνύλ θαη λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηάιιεια νη
αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Σύζηεκα Αζθαινύο Γηαρείξηζεο (Safety
Management System - SMS) ηνπ πινίνπ, σο αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Σπζηήκαηνο Αζθαινύο
Γηαρείξηζεο (SMS) ηνπ πινίνπ, σο πξνο ηε κεζνδνινγία πνπ ηεξείηαη ζην πινίν γηα ηε ζπιινγή
δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31/12/2018, δειαδή πξηλ ηελ έλαξμε
ηεο πξώηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ζπιινγήο θαη αλαθνξάο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ (first
reporting period). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ύπαξμε Γήισζεο Σπκκόξθσζεο (“Statement of
Compliance - Fuel Oil Consumption Reporting”) ζηα ππόρξεα πινία ζα απνηειεί αληηθείκελν
ειέγρνπ θαηά ηηο επηζεσξήζεηο ησλ πινίσλ ζηα ιηκάληα (PSC).
-

Ενέργειες σπότρεων πλοίων ζε περίπηωζη αλλαγής ζημαίας ή / και εηαιρείας

Σε πεξίπησζε αλλαγής ζημαίας ή ηασηότρονης αλλαγής εηαιρείας και ζημαίας, ππόρξεν πινίν
ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη ζηελ Αξρή ηεο προηγούμενης ζεκαίαο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν από
απηήλ Οξγαληζκό, ει δσναηόν ηην ημερομηνία ποσ ολοκληρώνεηαι η αλλαγή, ή ζε άλλη
ημερομηνία όζο ηο δσναηό πληζιέζηερη ασηής, ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα (aggregated data)
ηνπ Παξαξηήκαηνο IX, όπσο παξαηίζεηαη αλσηέξσ, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ εκεξνινγηαθνύ
έηνπο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ προηγούμενη ζεκαία πνπ έθεξε ην πινίν θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα
(disaggregated data), θαηόπηλ αηηήκαηνο απηήο (προηγούμενης Αξρήο ηεο ζεκαίαο).
Με ηελ παξαιαβή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ δεδνκέλσλ, ε αξκόδηα Αξρή ηεο ζεκαίαο πνπ έθεξε ην
πινίν ή εμνπζηνδνηεκέλνο από απηήλ Οξγαληζκόο απνθαζίδεη τωρίς καθσζηέρηζη (άμεζα) εάλ
ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ λένπ Καλνληζκνύ 22A θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, εθδίδεη
ηασηότρονα “Statement of Compliance-Fuel Oil Consumption Reporting” ζρεηηθά κε ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ γηα ην ππόρξεν πινίν. Σε θάζε πεξίπησζε, ε αξκόδηα Αξρή ηεο ζεκαίαο
δηαηεξεί αθέξαηε ηελ επζύλε γηα ηελ έθδνζε απηνύ ηνπ εληύπνπ, αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε
έθδνζήο ηνπ από εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό.
Σε πεξίπησζε αλλαγής εηαιρείας τωρίς αλλαγή ζημαίας, ππόρξεν πινίν ππνρξενύηαη λα
αλαθέξεη ζηελ Αξρή ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό, ει δσναηόν ηην ημερομηνία
ποσ ολοκληρώνεηαι η αλλαγή, ή ζε άλλη ημερομηνία όζο ηο δσναηό πληζιέζηερη ασηής,
ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα (aggregated data) γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ εκεξνινγηαθνύ έηνπο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ προηγούμενη εηαηξεία θαη αλαιπηηθά δεδνκέλα (disaggregated data), θαηόπηλ
αηηήκαηνο ηεο Αξρήο ηεο ζεκαίαο πνπ θέξεη ην ππόρξεν πινίν.
Οκνίσο, κε ηελ παξαιαβή ησλ ζπγθεληξσηηθώλ δεδνκέλσλ, ε Αξρή ηεο ζεκαίαο απνθαζίδεη
τωρίς καθσζηέρηζη (άμεζα) εάλ ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο ηνπ λένπ Καλνληζκνύ θαη ζε
θαηαθαηηθή πεξίπησζε, εθδίδεη ηασηότρονα “Statement of Compliance - Fuel Oil Consumption
Reporting” εμαηνκηθεπκέλα γηα θάζε ππόρξεν πινίν. Σε θάζε πεξίπησζε, ε αξκόδηα Αξρή ηεο
ζεκαίαο δηαηεξεί αθέξαηε ηελ επζύλε γηα ηελ έθδνζε ηνπ εληύπνπ απηνύ αθόκα θαη ζηελ
πεξίπησζε έθδνζήο ηνπ από εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό.
Σε πεξίπησζε αιιαγήο εηαηξείαο, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηηο λέεο εηαηξείεο λα ιακβάλνπλ όια ηα
ηεξνύκελα δεδνκέλα γηα ηα ππόρξεα πινία.
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-

Διαδικαζία σποβολής ζσγκενηρωηικών πληροθοριών για καηαναλώζεις κασζίμων
σπότρεων πλοίων και ενημέρωζης ηης Βάζης Δεδομένων ηοσ ΙΜΟ

Τα δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξνζάξηεκα IX ππνβάιινληαη
ζπγθεληξσηηθά από ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο γηα ζπκπεξίιεςε ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ Καηαλάισζεο
Καπζίκνπ Πινίνπ ηνπ ΙΜΟ εληόο μηνός από ηελ έθδνζε Γήισζεο Σπκκόξθσζεο γηα ππόρξεν
πινίν, κε πξνβιεπόκελν ηύπν (standardized format) θαη αθνινπζώληαο ηελ πξνβιεπόκελε
δηαδηθαζία (via electronic communication).
Σηε ζπλέρεηα, ηα ππνβιεζέληα από ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία θαη ηεξνύληαη ζπγθεληξσηηθά ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ΙΜΟ (IMO Ship Fuel Oil
Consumption Database - SFOCD), ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθόξκα GISIS ή εμάγνληαη από απηήλ
αλσλπκνπνηεκέλα (anonymized), κε αξρηηεθηνληθή πνπ δηαζθαιίδεη, ππό ηελ επνπηεία ηεο
Γξακκαηείαο ηνπ ΙΜΟ, όηη δελ ππάξρεη πξόζβαζε ηξίησλ κεξώλ (πιελ εμνπζηνδνηεκέλσλ
ρξεζηώλ ηεο Γξακκαηείαο ΙΜΟ θαη ηεο Αξρήο ηεο ζεκαίαο) ζηα ηεξνύκελα ζηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ΙΜΟ (SFOCD) ζηνηρεία γηα ηελ πνληνπόξν λαπηηιία, θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηαπηνπνίεζε θαη
εμαηνκίθεπζε ηνπ πινίνπ.
Καη’ αθνινπζία, ζε πεξίπησζε αλλαγής ζημαίας ή ηασηότρονης αλλαγής εηαιρείας και
ζημαίας ή αλλαγής εηαιρείας τωρίς αλλαγή ζημαίας αθνινπζείηαη δηαδηθαζία επαιήζεπζεο
κεηά ηελ ππνβνιή ζπγθεληξσηηθώλ αλαθνξώλ δεδνκέλσλ (θαηαλαιώζεσλ θαπζίκσλ), κε έθδνζε
ηνπ πξνβιεπόκελνπ “Statement of Compliance - Fuel Oil Consumption Reporting” από ηελ
αξκόδηα Αξρή ηεο ζεκαίαο ή εμνπζηνδνηεκέλν Οξγαληζκό ζε ππόρξεν πινίν θαη ππνβνιήο
ζπγθεληξσηηθώλ αλαθνξώλ από ηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο πξνο θαηαρώξεζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ
ηνπ ΙΜΟ (SFOCD), όπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ.
-

Καηεσθσνηήριες Γραμμές ηοσ ΙΜΟ για διαδικαζίες επαλήθεσζης αναθορών
καηαναλώζεων κασζίμων σπότρεων πλοίων από νασηιλιακές διοικήζεις

Με ηελ πηνζέηεζε από ηελ MEPC 71 (Ινύιηνο 2017) απινπζηεπκέλσλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ
[Απόθαζε MEPC.292(71)], ζπκπιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
από ηηο λαπηηιηαθέο δηνηθήζεηο ησλ θξαηώλ ηεο ζεκαίαο γηα δεδνκέλα (θαηαλάισζεο θαπζίκνπ)
πνπ ζα ζπιιέγνληαη θαη αθνξνύλ ζε ππόρξεα πνληνπόξα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο.
Δπαθίεηαη ζηελ Αξρή ηεο ζεκαίαο λα εμεηδηθεύζεη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο επαιήζεπζεο ησλ
περιοδικών (εηήζιων) / εκηάκηων ζσγκενηρωηικών αναθορών (νη ηειεπηαίεο κεηά από αιιαγή
ηεο ζεκαίαο ή/θαη δηαρεηξίζηξηαο εηαηξείαο) πνπ ππνβάιινληαη από ππόρξεα πινία πξνο ηελ Αξρή
ηεο ζεκαίαο ή ζε εμνπζηνδνηεκέλν από απηήλ Οξγαληζκό.

