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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 1999/32/EB frá 26. apríl 1999 um að draga úr magni brennisteins í tilteknum tegundum 
fljótandi eldsneytis og breytingu á tilskipun 93/12/EBE (1), einkum 1. mgr. b í 6. gr. og 1. mgr. a í 7. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Kostnaðarhagkvæm og samfelld framkvæmd og framfylgd tilskipunar 1999/32/EB er mikið forgangsatriði við
að ná fram þeim ávinningi sem vænst er vegna heilbrigðis og umhverfis, sem fylgir því að dregið sé úr losun
brennisteinstvíoxíðs vegna siglinga, og stuðla þannig að sanngjarnri samkeppni og aukinni sjálfbærni flutninga á sjó.

2) Til þess að ákvæðum 3. gr. a, 4. gr. a og 4. gr. b í tilskipun 1999/32/EB verði beitt á skilvirkan hátt er nauðsynlegt
að aðildarríkin tryggi nægilega tíða og nákvæma sýnatöku úr skipaeldsneyti, sem flutt er í skip eða notað um borð í
skipum, þ.m.t. skoðanir á skipsdagbókum og afhendingarseðlum fyrir skipaeldsneyti.

3) Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 1999/32/EB er þess krafist af aðildarríkjunum að þau geri allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að athuga með sýnatöku brennisteinsinnihaldið í skipaeldsneytinu sem verið er að nota til brennslu um
borð meðan skipið er á viðkomandi hafsvæðum eða í höfnum. Í þessu samhengi ætti að túlka sýnatökuna á víðan hátt
þannig að hún nái yfir allar aðferðir við að sannprófa að farið sé að tilskildum ákvæðum sem settar eru fram í a-, b- og
c-lið 1. mgr. a í 6. gr. þeirrar tilskipunar.

4) Taka ætti sýni úr skipaeldsneyti sem verið er að nota í þeim tilgangi að sannprófa að farið sé að tilskildum ákvæðum,
annað hvort með því að taka og greina punktsýni úr eldsneyti úr eldsneytiskerfi skipsins eða með því að greina
viðkomandi innsigluð sýni úr eldsneytishólfum um borð.

5) Ákvarða ætti tíðni sýnatökunnar á grundvelli fjölda einstakra skipa sem hafa viðkomu í aðildarríki, sannprófunar á
skipsskjölum, notkunar á annarri tækni við val á skipum til að tryggja sanngjarna dreifingu byrðar meðal aðildarríkjanna
og kostnaðarhagkvæmni, sem og sértækra viðvarana um einstök skip.

6) Þegar tekin eru sýni úr skipaeldsneyti meðan á flutningi þess til skipa stendur ætti að velja skipaeldsneytisbirgja
sem hafa ítrekað orðið uppvísir að því að fara ekki að forskriftunum, sem tilgreindar eru á afhendingarseðli fyrir
skipaeldsneyti, og höfð hliðsjón af því magni skipaeldsneytisins sem birgirinn setur á markað.

7) Til að tilskipun 1999/32/EB verði framkvæmd á kostnaðarhagkvæman hátt ætti að hvetja aðildarríkin til að fara að
sýnatökutíðninni með því að velja skip til sannprófunar á að farið sé að tilskildum ákvæðum um eldsneytiskröfur á
grundvelli landsbundinnar, áhættumiðaðrar tilhögunar við val eða með því að nota nýsköpunartækni við sannprófun
á að farið sé að tilskildum ákvæðum og til að deila upplýsingunum sem safnast með öðrum aðildarríkjum.

8) Sérstakt upplýsingakerfi Sambandsins, sem er þróað og rekið af Siglingaöryggisstofnun Evrópu og aðgengilegt
aðilda r ríkjum frá 1. janúar 2015, á að nýtast sem verkvangur fyrir skráningu á niðurstöðum einstakra sannprófana
á að farið sé að tilskildum ákvæðum samkvæmt tilskipun 1999/32/EB og miðlun á þeim. Hvetja ætti aðildarríkin til
að nota kerfið sem getur stuðlað verulega að hagræðingu og bestun matsins á því hvort farið er að kröfunum í þeirri
tilskipun.

9) Til þess að leggja ekki óhóflega stjórnsýslubyrði á aðildarríki, sem ekki liggja að strönd, á skip sem sigla undir þeirra
fána eða á skipaeldsneytisbirgja þeirra ættu tiltekin ákvæði ekki að gilda að því er varðar þau aðildarríki.

10) Við skýrslugjöf ætti að taka tillit til þess að nýta sem best alla tiltæka og nýjustu tækni í því skyni að halda
stjórnsýslubyrði í lágmarki en veita um leið þeim aðildarríkjum sveigjanleika sem kynnu að kjósa hefðbundnari
skýrslugjöf. Aðildarríkin hafa því möguleika á að nota upplýsingakerfi Sambandsins til að uppfylla viðkomandi
árlegar kvaðir um skýrslugjöf samkvæmt tilskipun 1999/32/EB.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 41, 17.2.2015, bls. 55. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 321/2015 frá 11. desember 
2015 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. EB L 121, 11.5.1999, bls. 13.

FRAMKVÆMDARÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 
(ESB) 2015/253

frá 16. febrúar 2015

um reglur varðandi sýnatöku og skýrslugjöf samkvæmt tilskipun ráðsins 1999/32/EB að því er 
varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis (*)
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11) Aðildarríkjunum er fyrst heimilt 1. janúar 2016, og með fyrirvara um tiltækileika sameiginlegu gagnanna um sann-
prófun á að farið sé að tilskildum ákvæðum og sýnatöku vegna brennisteins, að nota áhættumiðuðu tilhögunina við val, 
sem er hluti af upplýsingakerfi Sambandsins, til að forgangsraða sannprófun á skipaeldsneyti á kostnaðarhagkvæman 
hátt.

12) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót í 
samræmi við 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 1999/32/EB.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Efni

Í þessari ákvörðun er mælt fyrir um reglur varðandi sýnatökuaðferðir og -tíðni, sem og skýrslugjöf samkvæmt tilskipun 
ráðsins 1999/32/EB að því er varðar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1) „daggeymir“: eldsneytisgeymir fyrir efnismötun véla sem brenna eldsneytisolíu frá honum,

2) „eldsneytiskerfi“: kerfið sem sér um dreifingu, síun, hreinsun og færslu eldsneytis frá daggeymum til véla sem brenna 
eldsneytisolíu,

3) fulltrúi skips: skipstjóri eða yfirmaður sem ber ábyrgð á skipaeldsneytinu sem verið er að nota, skjalahaldi og að 
samþykkja aðra staðsetningu á eldsneytissýnatöku,

4) „brennisteinseftirlitsmaður“: aðili sem hefur fullt umboð frá lögbæru yfirvaldi aðildarríkis til að sannprófa að farið sé 
að ákvæðum tilskipunar 1999/32/EB,

5) „upplýsingakerfi Sambandsins“: kerfi sem notar gögn um viðkomu einstakra skipa í höfn innan rafræna tilkynninga-
kerfisins í Sambandinu um skipakomur (SafeSeaNet-kerfisins), sem komið var á fót með 22. gr. a í tilskipun Evrópu-
þingsins og ráðsins 2002/59/EB (1), til að skrá og miðla upplýsingum um niðurstöður einstakra sannprófana á að farið 
sé að tilskildum ákvæðum samkvæmt tilskipun 1999/32/EB og er starfrækt af Siglingaöryggisstofnun Evrópu. Áhættu-
miðuð tilhögun við val í Sambandinu er þróuð á grundvelli þessara niðurstaðna úr einstökum sannprófunum á að farið 
sé að tilskildum ákvæðum og tengdra niðurstaðna samkvæmt tilskipun 1999/32/EB.

3. gr.

Tíðni sýnatöku úr skipaeldsneyti sem verið er að nota um borð í skipum

1.  Aðildarríki skulu framkvæma skoðanir á skipsdagbókum og afhendingarseðlum fyrir skipaeldsneyti um borð a.m.k. 
10% af þeim heildarfjölda skipa sem hafa viðkomu í viðkomandi aðildarríki á ári.

Heildarfjöldi einstakra skipa sem hafa viðkomu í aðildarríki skal samsvara meðalfjölda skipa þriggja næstliðinna ára 
samkvæmt skýrslugjöf um SafeSeaNet-kerfið.

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/59/EB frá 27. júní 2002 um stofnun eftirlits- og upplýsingakerfis Bandalagsins fyrir umferð á sjó og um 
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/75/EBE (Stjtíð. EB L 208, 5.8.2002, bls. 10).
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2.  Frá og með 1. janúar 2016 skal innihald brennisteins í skipaeldsneytinu sem verið er að nota um borð einnig athugað 
með sýnatöku eða greiningu, eða hvort tveggja, á a.m.k. eftirfarandi hundraðshluta skipanna sem haft er eftirlit með og um 
getur í 1. mgr.

a)  40% í aðildarríkjum sem liggja eingöngu að SOx-mengunarvarnarsvæðum,

b)  30% í aðildarríkjum sem liggja að hluta að SOx-mengunarvarnarsvæðum,

c)  20% í aðildarríkjum sem liggja ekki að SOx-mengunarvarnarsvæðum.

Frá og með 1. janúar 2020, í aðildarríkjum sem liggja ekki að SOx-mengunarvarnarsvæðum, skal innihald brennisteins 
í skipaeldsneytinu sem verið er að nota um borð einnig athugað með sýnatöku eða greiningu, eða hvort tveggja, í 30% 
skipanna sem haft er eftirlit með og um getur í 1. mgr.

Aðildarríkjum er heimilt að fara að þeirri tíðni sem er tilgreind í þessari málsgrein með því að velja skip á grundvelli 
landsbundinnar áhættumiðaðrar tilhögunar við val og sértækra viðvarana vegna einstakra skipa sem greint er frá í 
upplýsingakerfi Sambandsins.

3.  Aðlaga má fjölda einstakra skipa, sem er reiknaður út skv. 2. mgr., sem einnig skal athuga með sýnatöku eða greiningu, 
eða hvort tveggja, en ekki draga úr fjöldanum sem nemur meira en 50%, annað hvort

a)  með því að draga frá fjölda þeirra einstöku skipa þar sem hugsanlegar vanefndir eru sannprófaðar með fjarkönnunartækni 
eða greiningu með snarskönnunaraðferðum, eða

b)  með því að fastsetja viðeigandi fjölda ef sannprófun á gögnum um borð, í samræmi við 1. mgr., er gerð í a.m.k. 40% 
af þeim einstöku skipum sem hafa viðkomu í viðkomandi aðildarríki á ári.

Greina skal frá aðlöguninni, sem um getur í a- og b-lið, í upplýsingakerfi Sambandsins.

4.  Frá og með 1. janúar 2016 er aðildarríki heimilt að nota árlega tíðni sýnatöku, sem er byggð á áhættumiðaðri tilhögun 
Sambandsins, við val í stað þess að fara að árlegu tíðninni sem mælt er fyrir um í 1., 2. og 3. mgr.

5.  Þessi grein skal ekki gilda um Tékkland, Lúxemborg, Ungverjaland, Austurríki og Slóvakíu.

4. gr.

Tíðni sýnatöku úr skipaeldsneyti meðan verið er að flytja það til skipa

1.  Í samræmi við b-lið 1. mgr. a í 6. gr. tilskipunar 1999/32/EB og að teknu tilliti til magns skipaeldsneytis sem flutt 
er skulu aðildarríkin taka sýni úr skipaeldsneyti og greina þau meðan verið er að flytja það til skipa frá þeim birgjum 
skipaeldsneytis sem eru skráðir í því aðildarríki og sem hafa orðið uppvísir að því, a.m.k. þrisvar sinnum á einhverju 
tilteknu ári, á grundvelli skýrslugjafar í upplýsingakerfi Sambandsins eða í árlegu skýrslunni sem um getur í 7. gr., að flytja 
eldsneyti sem uppfyllir ekki forskriftirnar sem tilgreindar eru á afhendingarseðlinum fyrir skipaeldsneytið.

2.  Þessi grein skal ekki gilda um Tékkland, Lúxemborg, Ungverjaland, Austurríki og Slóvakíu.

5. gr.

Sýnatökuaðferðir vegna sannprófunar á brennisteinsinnihaldi skipaeldsneytis sem verið er að nota um borð

1.  Þegar brennisteinsinnihald skipaeldsneytis sem verið er að nota um borð er staðfest skulu aðildarríki beita eftirfarandi 
þrepaskiptri aðferð við sýnatöku og sannprófun á að farið sé að ákvæðum staðla um brennisteinsinnihald skipaeldsneytis, 
í samræmi við 3. gr.:

a)  skoðun á dagbókum skips og afhendingarseðlum fyrir skipaeldsneyti,

b)  annarri eða báðum eftirfarandi aðferðum við sýnatöku og greiningu, eins og við á:

i.  greiningu á innsigluðu sýnunum úr eldsneytishólfunum um borð sem fylgja afhendingarseðli fyrir skipaeldsneyti 
og voru tekin í samræmi við lið 8.1 og 8.2 í reglu 18 í VI. viðauka við MARPOL-samninginn,
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ii. töku á punktsýnum um borð úr skipaeldsneyti sem er notað til brennslu um borð, í samræmi við 6. gr., og greiningu 
í kjölfarið.

2.  Við lok sannprófunar og greiningar á brennisteinsinnihaldinu skal brennisteinseftirlitsmaðurinn skrá upplýsingarnar 
um eldsneytissértæku skoðunina og niðurstöðurnar í samræmi við umbeðna gerð upplýsinga sem um getur í 7. gr. a.

6. gr.

Taka punktsýna um borð

1.  Aðildarríkin skulu taka punktsýni úr skipaeldsneytinu um borð með einu eða fleiri punktsýnum á þeim stað þar 
sem loka er komið fyrir í þeim tilgangi að taka sýni úr eldsneytiskerfinu, eins og tilgreint er í eldsneytislagnakerfi eða á 
yfirlitsteikningu skipsins, og samkvæmt samþykki fánayfirvalds eða viðurkenndrar stofnunar fyrir hönd þess.

2.  Ef staðsetningin, sem um getur í 1. mgr., er ekki fyrir hendi skal sýnatökustaður eldsneytis vera þar sem loka er komið 
fyrir í þeim tilgangi að taka sýni og skal hann uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:

a)  aðgengi að honum er auðvelt og öruggt,

b)  hliðsjón er höfð af mismunandi gæðum eldsneytis sem verið er að nota fyrir viðkomandi vél sem brennir eldsneytisolíu,

c)  hann er aftan við staðinn þar sem eldsneytið kemur úr daggeyminum,

d)  hann er eins nærri eldsneytisinntaki vélarinnar sem brennir eldsneytisolíu og mögulegt og öruggt er með tilliti til 
eldsneytistegunda, flæðis, hitastigs og þrýstings aftan við sýnatökustaðinn sem valinn er,

e)  hann er samkvæmt tillögu fulltrúa skipsins og samþykktur af brennisteinseftirlitsmanninum.

3.  Aðildarríkjum er heimilt að taka punktsýni á fleiri en einum stað í eldsneytiskerfinu til að ákvarða hvort möguleiki 
er á víxlmengun vegna þess að ekki eru til staðar algerlega aðskilin eldsneytiskerfi eða ef um er að ræða tilhögun með 
mörgum daggeymum.

4.  Aðildarríki skulu sjá til þess að ílátið sem punktsýnið er tekið í geti fyllt a.m.k. þrjár sýnaflöskur sem eru dæmigerðar 
fyrir skipaeldsneytið sem er verið að nota.

5.  Aðildarríkin skulu gera ráðstafanir til að tryggja eftirfarandi:

a)  að brennisteinseftirlitsmaðurinn innsigli sýnaflöskurnar með einkvæmu auðkenni sem sett er á í viðurvist fulltrúa 
skipsins,

b)  að tvær sýnaflasknanna séu teknar í land til greiningar,

c)  að fulltrúi skipsins geymi eina sýnaflöskuna eigi skemur en í 12 mánuði frá sýnatökudeginum.

7. gr.

Upplýsingar sem veittar skulu í ársskýrslunni

Í ársskýrslunni um að farið sé að ákvæðum um brennisteinsstaðla fyrir skipaeldsneyti, sem aðildarríkjunum ber að leggja 
fyrir framkvæmdastjórnina, skulu vera a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

a)  árlegur heildarfjöldi og tegund tilvika er ekki er farið að ákvæðum um mælt brennisteinsinnihald í eldsneyti sem er 
rannsakað, þ.m.t. umfang einstakra tilvika er ekki er farið að ákvæðum um brennisteinsinnihald og meðalinnihald 
brennisteins sem er ákvarðað eftir sýnatöku og greiningu,

b)  árlegur heildarfjöldi sannprófana á gögnum, þ.m.t. afhendingarseðlar fyrir skipaeldsneyti, staðsetning eldsneytistöku, 
olíudagbækur, skipsdagbækur, ferli við breytingu á eldsneyti og skrár,
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c)  fullyrðingar um að skipaeldsneyti hafi ekki verið tiltækt, eins og um getur í 5. mgr. b í 4. gr. a í tilskipun 1999/32/EB, 
þ.m.t. upplýsingar um skipið, eldsneytistökuhöfn og aðildarríkið þar sem eldsneytið var ekki tiltækt, fjöldi fullyrðinga 
af hálfu sama skips og tegund eldsneytistöku sem ekki var tiltæk,

d)  tilkynningar og mótmælabréf að því er varðar brennisteinsinnihald eldsneytis sem beinast að birgjum skipaeldsneytis 
á þeirra yfirráðasvæði,

e)  skrá yfir heiti og heimilisföng allra birgja skipaeldsneytis í viðkomandi aðildarríki,

f)  lýsing á notkun staðgönguaðferða til að draga úr losun, þ.m.t. tilraunir og stöðug vöktun losunar eða óhefðbundið 
eldsneyti og eftirlit með því að farið sé að kröfum um að stöðugt sé dregið úr SOx-losun, í samræmi við I. og  
II. viðauka við tilskipun 1999/32/EB, hjá þeim skipum sem sigla undir fána aðildarríkisins,

g)  lýsing á landsbundinni áhættumiðaðri tilhögun við val, eftir atvikum, þ.m.t. sértækar viðvaranir og notkun á og 
niðurstöður úr fjarkönnun og annarri fyrirliggjandi tækni til að raða einstökum skipum í forgang vegna sannprófunar á 
að farið sé að tilskildum ákvæðum,

h)  heildarfjöldi og tegund hafinna málsmeðferða vegna brota eða viðurlög, eða hvort tveggja, upphæð sekta sem lögbært 
yfirvald leggur á bæði rekstraraðila skipsins og birgja skipaeldsneytisins,

i)  fyrir hvert einstakt skip, í kjölfar skoðunar á skipsdagbókum þess og afhendingarseðlum fyrir skipaeldsneyti eða 
sýnatöku eða hvort tveggja:

i.  upplýsingar um skipið, þ.m.t. IMO-númer, tegund, aldur skipsins og tonnatala,

ii. skýrslur um sýnatöku og greiningu, þ.m.t. fjöldi og gerð sýna, sýnatökuaðferðin sem er notuð og sýnatökustaðirnir, 
til að sannprófa að farið sé að tilskildum ákvæðum miðað við gerð skipsins,

iii.  upplýsingar sem skipta máli um afhendingarseðla fyrir skipaeldsneyti, staðsetningu eldsneytistöku, olíudagbækur, 
skipsdagbækur, ferli við eldsneytisbreytingu og skrár,

iv. hafnar framfylgdaraðgerðir og lögsóknir á landsvísu gegn því einstaka skipi, eða viðurlög eða hvort tveggja.

8. gr.

Framsetning skýrslunnar

1.  Aðildarríkjum er heimilt að nota upplýsingakerfi Sambandsins til að skrá beint inn í kerfið eftir sannprófun allar 
upplýsingar sem skipta máli vegna eldsneytissértæku skoðunarinnar og niðurstöðurnar, þ.m.t. upplýsingar varðandi 
sýnatöku.

2.  Aðildarríki sem notar upplýsingakerfi Sambandsins til að skrá gögn um sannprófun á að farið sé að tilskildum 
ákvæðum, skiptast á þeim og miðla þeim, er heimilt að nota árlegu heildarsamantektina um framfylgdaraðgerðir, sem 
upplýsingakerfi Sambandsins lætur í té, til þess að uppfylla kvöð sína um skýrslugjöf sem mælt er fyrir um í 7. gr. 
tilskipunar 1999/32/EB.

3.  Aðildarríki sem nota ekki upplýsingakerfi Sambandsins skulu annað hvort greiða fyrir tengingu milli upplýsingakerfis 
Sambandsins og landsbundins kerfis þeirra, sem geta a.m.k., eftir atvikum, skráð sömu gagnareiti og þau sem eru í 
upplýsingakerfi Sambandsins, eða gefa rafræna skýrslu um alla liðina sem um getur í 7. gr.

9. gr.

Gildistaka

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 16. febrúar 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

_______________________________




