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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1927  

frá 4. nóvember 2016 

um sniðmát fyrir vöktunaráætlanir, losunarskýrslur og samræmingarskjöl samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 frá 29. apríl 2015 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun 

á losun koltvísýrings frá sjóflutningum og um breytingu á tilskipun 2009/16/EB (1), einkum 6. gr. (5. mgr.), 12. gr. (2. mgr.) og 

17. gr. (5. mgr.), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Samkvæmt ákvæðum 1. og 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 er þess krafist að félög sendi sannprófanda 

vöktunaráætlun sem samanstendur af tæmandi og gagnsæjum gögnum um vöktunaraðferðina sem nota á fyrir öll skip 

sem falla undir gildissvið þeirrar reglugerðar. 

2) Til að tryggja að þessar vöktunaráætlanir innihaldi staðlaðar upplýsingar, sem gerir samræmda framkvæmd skyldna 

varðandi vöktun og skýrslugjöf mögulega, er nauðsynlegt að mæla fyrir um sniðmát, þ.m.t. tæknireglur um samræmda 

beitingu þeirra. 

3) Vöktunaráætlunin ætti að innihalda a.m.k. þættina sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. Í 

áætluninni ætti einnig að nota einingar til að ákvarða „farm um borð“, eins og tilgreint er í framkvæmdarreglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 (2). Þar sem ekjufarþegaskip (e. ro-pax) veita tvær aðskildar tegundir 

flutningaþjónustu þarf að sundurliða gögn um eldsneytisnotkun og koltvísýringslosun slíkra skipa að því er varðar farm 

annars vegar og farþega hins vegar. Þetta myndi gera kleift að ákvarða betur meðalorkunýtnivísa skipanna í tengslum 

við rekstur þeirra. 

4) Með fyrirvara um 3. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757 og í samræmi við síðustu málsgrein 10. gr. þeirrar 

reglugerðar ætti vöktunaráætlunin að gera kleift að byggja vöktun og skýrslugjöf, í tengslum við eldsneytisnotkun og 

losun koltvísýrings, á öðrum valfrjálsum viðmiðunum. Þetta myndi auðvelda skilning á uppgefinni meðalorkunýtni. 

Þetta á einkum við um sundurgreinda vöktun eldsneytisnotkunar í tengslum við upphitun farms og sívirka stýrikerfið (e. 

dynamic positioning) sem og aðgreinda vöktun sjóferða þar sem farmur er um borð og þegar siglt er í hafís. 

5) Til að auðvelda félögum, sem hafa yfir að ráða mörgum skipum, að undirbúa vöktunaráætlanir er við hæfi að leyfa 

félögum að tilgreina hvaða aðferðir, sem lýst er í vöktunaráætluninni, væri viðeigandi að nota fyrir öll þau skip sem eru 

á ábyrgð félagsins.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2017 frá 

27. október 2017 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, biður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 123, 19.5.2015, bls. 55. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1928 frá 4. nóvember 2016 um ákvörðun á farmi sem er fluttur um borð í 

öðrum flokkum skipa en farþegaskipum, ekjuskipum og gámaskipum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um 

vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun koltvísýrings frá sjóflutningum (Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 22).  
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6) Þegar félög veita upplýsingar um þætti og aðferðir, sem hluta af vöktunaráætluninni skv. 3. mgr. 6. gr. reglugerðar 

(ESB) 2015/757, ættu þau einnig að geta vísað til verklagsreglna eða kerfa, sem voru innleidd með skilvirkum hætti sem 

hluti af gildandi stjórnunarkerfi þeirra, t.d. alþjóðakóðinn um öryggisstjórnun skipa (ISM-kóðinn) (1), stjórnunarkerfi 

fyrir orkunýtni skipa (SEEMP) (2), eða til kerfa og eftirlits sem falla undir samræmda gæða-, umhverfis- eða 

orkustjórnunarstaðla, t.d. EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 eða EN ISO 50001:2011.  

7) Til að auðvelda vöktun er við hæfi að leyfa notkun staðalgilda fyrir þá óvissu sem tengist eldsneytisvöktun. 

8) Til að gera alla sannprófunarlotuna auðveldari (þ.m.t. vöktun, skýrslugjöf og sannprófun) ætti að líta á upplýsingar um 

stjórnun, einkum um viðeigandi gagnastjórnun og eftirlitsstarfsemi, sem gagnlegar upplýsingar. Sérstakur hluti 

sniðmátsins fyrir vöktun ætti að aðstoða félögin við að skipuleggja nauðsynlega stjórnunarþætti. 

9) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um forskriftir fyrir rafrænt sniðmát fyrir losunarskýrslur. Þetta er nauðsynlegt til að 

tryggja að sannprófaðar losunarskýrslur séu lagðar fram rafrænt og að þær innihaldi safn fullgildra og staðlaðra árlegra 

upplýsinga, sem gera má aðgengilegar almenningi og sem gera framkvæmdastjórninni kleift að undirbúa skýrslurnar 

sem krafist er skv. 21. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. 

10) Losunarskýrslan ætti að taka til þeirra lágmarksupplýsinga sem mælt er fyrir um í 3. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 

2015/757, þ.m.t. niðurstöðurnar úr árlegri vöktun. Í skýrslunni ætti einnig að vera valfrjálst að birta viðbótarupplýsingar 

sem gætu auðveldað skilning á meðalorkunýtnivísum í tengslum við rekstur skipa. Þetta varðar einkum þættina um 

valfrjálsa vöktun eldsneytisnotkunar og koltvísýringslosunar, sem eru sundurliðaðir á grundvelli viðmiðana sem eru 

tilgreindar í vöktunaráætluninni. 

11) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um tæknireglur um rafrænt sniðmát fyrir samræmingarskjöl. Þetta tryggir að hægt sé að 

fella staðlaðar upplýsingar, sem auðvelt er að meðhöndla, inn í þau samræmingarskjöl sem sannprófendur senda á 

grundvelli skyldu sinnar, skv. 4. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, um að upplýsa framkvæmdastjórnina og 

yfirvöld fánaríkisins, án tafar, um útgáfu samræmingarskjals. 

12) Félög og faggiltir sannprófendur ættu að hafa aðgang að gagnagrunni ESB yfir hafnarríkiseftirlitsskoðanir fyrir vöktun, 

skýrslugjöf og sannprófun (THETIS MRV), sem er sérstakt upplýsingakerfi í Sambandinu, sem er þróað og rekið af 

Siglingaöryggisstofnun Evrópu, þannig að þau geti notað það til að senda framkvæmdastjórninni og fánaríkjum 

losunarskýrslur á rafrænu formi, sem hafa verið sannprófaðar með fullnægjandi hætti, og tilheyrandi samræmingarskjöl. 

Kerfið ætti að vera það sveigjanlegt að það geti einnig tekið til hnattræns kerfis fyrir vöktun, skýrslugjöf og sannprófun í 

tengslum við losun gróðurhúsalofttegunda. 

13) Framkvæmdastjórnin hefur haft samráð við hlutaðeigandi aðila um bestu starfsvenjur að því er varðar málefnin sem 

fjallað er um í þessari reglugerð. Samráðið fór fram fyrir tilstuðlan „undirhópa sérfræðingahópsins um vöktun, 

skýrslugjöf og sannprófun (MRV) á sviði sjóflutninga“, sem komið var á fót innan vébanda evrópska 

samstarfsvettvangsins um sjálfbæra sjóflutninga (e. European Sustainable Shipping Forum). 

14) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar um loftslagsbreytingar, sem 

komið var á fót skv. 26. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 (3). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um sniðmát og tæknireglur í tengslum við framlagningu vöktunaráætlana, losunarskýrslna og 

samræmingarskjala samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757.  

  

(1) Samþykkt af Alþjóðasiglingamálastofnuninni (IMO) með ályktun þingsins A.741(18). 

(2) Regla 22 í VI. viðauka við Marpol-samninginn. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 525/2013 frá 21. maí 2013 um fyrirkomulag við vöktun og skýrslugjöf að því er varðar 

losun gróðurhúsalofttegunda og skýrslugjöf að því er varðar aðrar upplýsingar á landsvísu og á vettvangi Sambandsins sem varða 

loftslagsbreytingar og um niðurfellingu á ákvörðun nr. 280/2004/EB (Stjtíð. ESB L 165, 18.6.2013, bls. 13). 



Nr. 74/656 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.11.2017 

 

2. gr. 

Sniðmát fyrir vöktunaráætlun 

1. Félög skulu semja vöktunaráætlunina, sem um getur í 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, með því að nota sniðmátið sem 

samsvarar fyrirmyndinni í I. viðauka. 

2. Félögum er heimilt að skipta vöktunaráætluninni upp í tiltekna hluta þar sem annar snýr að félaginu og hinn að skipunum, 

að því tilskildu að fjallað sé um alla þá þætti sem settir eru fram í I. viðauka. 

Upplýsingarnar í hlutanum sem snýr að félaginu, sem geta t.d. verið töflur B.2, B.5, D, E og F.1 í I. viðauka, skulu gilda um 

hvert skip sem félagið á að leggja fram vöktunaráætlun fyrir skv. 6. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. 

3. gr. 

Rafrænt sniðmát fyrir losunarskýrslu 

1. Til að leggja fram losunarskýrslur, skv. 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, skulu félögin nota rafræna útgáfu af 

sniðmátinu, sem er tiltækt í sjálfvirka upplýsingakerfi Sambandsins, THETIS MRV, sem Siglingaöryggisstofnun Evrópu 

starfrækir (hér á eftir nefnt „THETIS MRV-kerfið“). 

2. Rafræn útgáfa sniðmátsins fyrir losunarskýrslurnar, sem um getur í 1. mgr., skal innihalda upplýsingarnar sem settar eru 

fram í II. viðauka. 

4. gr. 

Rafrænt sniðmát fyrir samræmingarskjal 

1. Til að gefa út samræmingarskjal, skv. 4. mgr. 17. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, skal sannprófandi útvega viðeigandi 

gögn með því að nota rafræna útgáfu af sniðmátinu sem er tiltækt í THETIS MRV-kerfinu. 

2. Rafræn útgáfa sniðmátsins fyrir samræmingarskjalið, sem um getur í 1. mgr., skal innihalda upplýsingarnar sem settar eru 

fram í III. viðauka. 

5. gr. 

Gildistaka 

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

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 4. nóvember 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir vöktunaráætlanir 

A-hluti Endurskoðunarblað 

Útgáfa nr. Viðmiðunardagsetning 
Staða við viðmiðunar-

dagsetningu (1) 

Tilvísun í kafla, ef þeir hafa verið endurskoðaðir eða þeim 

breytt, þ.m.t. stutt útskýring á breytingunum 

    

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „vinnsludrög“, „lokadrög sem send eru sannprófanda“, „metið“, „breyting sem krefst ekki 

endurmats“. 

B-hluti Grunngögn 

Tafla B.1 Auðkenning skips 

Nafn skips  

IMO-auðkennisnúmer  

Skráningarhöfn  

Heimahöfn (ef ekki sú sama og skráningarhöfn)  

Nafn skipseiganda  

Einkvæmt IMO-auðkennisnúmer félags og skráðs eiganda  

Tegund skips (1)  

Burðargeta (í tonnum)  

Brúttótonn  

Flokkunarfélag (valkvætt)  

Hafísflokkur (valkvætt) (2)  

Fánaríki (valkvætt)  

Opinn textareitur fyrir viðbótarupplýsingar um eiginleika skipsins (valkvætt)  

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „farþegaskip“, „ekjuskip“, „gámaskip“, „olíuflutningaskip“, „efnaflutningaskip“, „flutningaskip 

fyrir fljótandi jarðgas“, „gasflutningaskip“, „búlkaskip“, „lausavöruskip“, „frystiflutningaskip“, „bílaflutningaskip“, „fjölnota skip“, 

„ekjufarþegaskip“, „gáma-/ekjuflutningaskip“, „aðrar tegundir skipa“. 

(2) Velja skal einn af heimskautaflokkunum PC1 — PC7 eða einn af finnsk-sænsku hafísflokkunum (IC, IB, IA eða IA-gæðaflokkur). 
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Tafla B.2. Upplýsingar um félag 

Heiti félags  

Heimilisfang lína 1  

Heimilisfang lína 2  

Borg  

Ríki/sýsla/svæði  

Póstnúmer  

Land  

Tengiliður  

Símanúmer  

Tölvupóstfang  

Tafla B.3. Upptök losunar og eldsneytistegundir sem notaðar eru 

Upptök losunar, 

tilvísunarnúmer 

Upptök losunar (heiti og 

tegund) 

Tæknilýsing á upptökum losunar(afköst/afl, sérstök 

brennsluolíunotkun (SFOC), uppsetningarár, auðkennisnúmer 

ef um er að ræða marga nákvæmlega eins staði fyrir upptök 

losunar, o.s.frv.) 

Tegundir eldsneytis sem 

eru (hugsanlega)  

notaðar (1) 

    

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „svartolía“, „létt brennsluolía“, „dísilolía/gasolía“, „fljótandi jarðolíugas (própan)“, „fljótandi 

jarðolíugas (bútan)“, „fljótandi jarðgas“, „metanól“, „etanól“, „annað eldsneyti með óstaðlaðan losunarstuðul“. 

Tafla B.4. Losunarstuðlar 

Tegund eldsneytis 
IMO-losunarstuðlarí tonnum af CO2/tonnum af 

eldsneyti) 

Svartolía (Tilvísun: ISO 8217, flokkur RME til RMK) 3,114 

Létt brennsluolía (Tilvísun: ISO 8217, flokkur RMA til RMD) 3,151 

Dísilolía/gasolía (Tilvísun: ISO 8217, flokkur DMX til DMB) 3,206 

Fljótandi jarðolíugas (própan) 3,000 

Fljótandi jarðolíugas (bútan) 3,030 

Fljótandi jarðgas 2,750 
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Tegund eldsneytis 
IMO-losunarstuðlarí tonnum af CO2/tonnum af 

eldsneyti) 

Metanól 1,375 

Etanól 1,913 

Annað eldsneyti með óstaðlaðan losunarstuðul  

  

Ef óstaðlaðir losunarstuðlar eru notaðir: 

Óstaðlað eldsneyti Losunarstuðull 
Aðferðir til að ákvarða losunarstuðulinn (aðferð fyrir sýnatöku, greiningaraðferðir og 

lýsing á rannsóknarstofum, sem notaðar eru, ef einhverjar) 

   

Tafla B.5. Verklagsreglur, kerfi og ábyrgðarsvið í því skyni að uppfæra skrá yfir upptök losunar svo hún sé tæmandi  

Heiti verklagsreglu 
Umsjón með því að skrá yfir upptök losunar sé 

tæmandi 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsaðferðum kerfis um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun (MRV-

kerfis) í Sambandinu, ef þeim hefur ekki þegar verið lýst utan vöktunar-

áætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

C-hluti Gögn um starfsemi 

Tafla C.1. Skilyrði fyrir undanþágunni sem um getur í 2. mgr. 9. gr. 

Liður Staðfestingarreitur 

Lágmarksfjöldi áætlaðra sjóferða á hverju skýrslutímabili, sem falla, samkvæmt 

ferðaáætlun skipsins, undir gildissvið reglugerðar ESB um vöktun, skýrslugjöf og 

sannprófun 

 

Eru áætlaðar sjóferðir á hverju skýrslutímabili, sem, samkvæmt ferðaáætlun 

skipsins, falla ekki undir gildissvið reglugerðar ESB um vöktun, skýrslugjöf og 

sannprófun? (1) 

 

Hafa skilyrðin í 2. mgr. 9. gr. verið uppfyllt? (2)  

Ef já, er þá ætlunin að nýta undanþáguna frá því að vakta magns þess eldsneytis 

sem er notað í hverri sjóferð? (3) 

 

(1) Velja skal annaðhvort „já“ eða „nei“. 

(2) Velja skal annaðhvort „já“ eða „nei“. 

(3) Velja skal „já“, „nei“ eða „á ekki við“. 
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Tafla C.2. Vöktun eldsneytisnotkunar 

C.2.1. Aðferðir sem eru notaðar til að ákvarða eldsneytisnotkun fyrir hver upptök losunar: 

Upptök losunar (1) Valdar aðferðir fyrir eldsneytisnotkun (2) 

  

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „öll upptök“, „aðalvélar“, „hjálparvélar“, „gasvélar“, „katlar“ eða „búnaður sem framleiðir 

óhvarfgjarnar lofttegundir“. 

(2) Velja skal einn eða fleiri af eftirfarandi flokkum: „aðferð A: afhendingarseðill fyrir skipaeldsneyti (BDN) og reglubundin athugun á 

birgðum eldsneytisgeyma“, „aðferð B: vöktun eldsneytisgeyma um borð“, „aðferð C: streymismælar fyrir viðeigandi brunaferli“ eða 

„aðferð D: bein mæling á losun koltvísýrings“. 

C.2.2. Verklagsreglur um hvernig eldsneyti, sem hefur verið tekið, og eldsneyti, sem fyrir er í geymum, er ákvarðað: 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun eldsneytis, sem hefur verið tekið, og 

eldsneyti sem fyrir er í geymum 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki þegar 

verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

C.2.3. Regluleg milligátun með áfylltu eldsneytismagni, eins og fram kemur á afhendingarseðli fyrir skipaeldsneyti, og áfylltu 

eldsneytismagni sem kemur fram í innbyggðum mælikerfum: 

Heiti verklagsreglu 

Regluleg milligátun með áfylltu eldsneytismagni, 

eins og fram kemur á afhendingarseðlum fyrir 

skipaeldsneyti, og áfylltu eldsneytismagni sem 

kemur fram í innbyggðum mælikerfum: 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

C.2.4. Lýsing á mælitækjum sem notuð eru: 

Mælibúnaður 

(heiti) 

Mæliþættir sem notaðir eru (t.d. 

upptök losunar, geymar) 

Tæknilýsing 

(forskrift, aldur, viðhaldstímabil)  
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C.2.5. Verklagsreglur um að skrá, sækja, senda og varðveita upplýsingar varðandi mælingar: 

Heiti verklagsreglu 
Um að skrá, sækja, senda og varðveita 

upplýsingar varðandi mælingar 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki þegar 

verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

C.2.6. Aðferð til að ákvarða eðlismassa: 

Eldsneytistegund/-geymir 
Aðferð til að ákvarða gildi raunverulegs 

eðlismassa eldsneytis sem geymt er (1) 

Aðferð til að ákvarða gildi raunverulegs 

eðlismassa eldsneytis í geymum (2)  

   

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „innbyggður mælibúnaður“, „eldsneytisbirgir“ eða „prófun á rannsóknarstofu“. 

(2) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „mælibúnaður“, „eldsneytisbirgir“, „prófun á rannsóknarstofu“. 

C.2.7. Óvissustig í tengslum við eldsneytisvöktun: 

Vöktunaraðferð (1) Nálgun sem er notuð (2) Gildi 

   

(1) Velja skal einn eða fleiri af eftirfarandi flokkum: „aðferð A: afhendingarseðill fyrir skipaeldsneyti og reglubundin athugun á birgðum 

eldsneytisgeyma“, „aðferð B: vöktun eldsneytisgeyma um borð“, „aðferð C: streymismælar fyrir viðeigandi brunaferli“ eða „aðferð D: 

bein mæling á losun koltvísýrings“. 

(2) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „staðalgildi“ eða „mat sem varðar tiltekið skip“. 

C.2.8. Verklagsreglur um að ábyrgjast gæðatryggingu fyrir mælibúnað: 

Heiti verklagsreglu 
Um að ábyrgjast gæðatryggingu fyrir 

mælibúnað 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki þegar 

verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  
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C.2.9. Aðferð til að ákvarða sundurliðun eldsneytisnotkunar fyrir farm annars vegar og farþega hins vegar (á aðeins við um 

ekjufarþegaskip): 

Heiti aðferðar 
Ákvörðun sundurliðunar eldsneytisnotkunar fyrir 

farm annars vegar og farþega hins vegar  

Úthlutunaraðferð sem notuð er samkvæmt EN 16258 (1)  

Lýsing á aðferð til að ákvarða massa farms og fjölda farþega, þ.m.t. möguleg 

notkun á staðalgildum fyrir þyngd farmeininga/ reinarmetra (ef notuð er 

massaaðferð)  

 

Lýsing á aðferð til að ákvarða það rými á þilfarinu sem ætlað er fyrir farm og 

farþega, þ.m.t. hengiþilför og fólksbifreiðar á farmþilfari (ef notuð er 

flatarmálsaðferð) 

 

Eldsneytisnotkun sem er sundurliðuð (í %) fyrir farm annars vegar og farþega 

hins vegar (aðeins ef notuð er flatarmálsaðferð) 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari aðferð  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

(1) Velja skal annaðhvort „massaaðferð“ eða „flatarmálsaðferð“. 

C.2.10. Verklagsreglur um að ákvarða og skrá eldsneytisnotkun í sjóferðum þar sem farmur er um borð (valfrjáls vöktun): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning eldsneytisnotkunar í 

sjóferðum þar sem farmur er um borð: 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

C.2.11. Verklagsreglur um að ákvarða og skrá eldsneytisnotkun í tengslum við upphitun farms (valfrjáls vöktun fyrir 

efnaflutningaskip): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning eldsneytisnotkunar í 

tengslum við upphitun farms 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 
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Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning eldsneytisnotkunar í 

tengslum við upphitun farms 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

C.2.12. Verklagsreglur um að ákvarða og skrá eldsneytisnotkun í tengslum við sívirka stýrikerfið (valfrjáls vöktun fyrir 

olíuflutningaskip og „aðrar tegundir skipa“): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning eldsneytisnotkunar í 

tengslum við sívirka stýrikerfið 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla C.3. Skrá yfir sjóferðir 

Heiti verklagsreglu 
Skráning og varðveisla tæmandi upplýsinga um 

sjóferðir 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skrásetning og 

vöktun sjóferða o.s.frv.), ef þeim hefur ekki þegar verið lýst utan 

vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  
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Tafla C.4. Vegalengd sem farin er 

Heiti verklagsreglu 
Skráning og ákvörðun vegalengdar sem farin er í 

hverri sjóferð  

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skrásetning og 

stjórnun upplýsinga um vegalengdir), ef þeim hefur ekki þegar verið lýst utan 

vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Verklagsreglur um að ákvarða og skrá vegalengdina sem farin er þegar siglt er í hafís (valfrjáls vöktun): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning vegalengdar sem farin er 

þegar siglt er í hafís 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skrásetning og 

stjórnun upplýsinga um vegalengdir og vetrarskilyrði), ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla C.5. Magn farms um borð og farþegafjöldi 

Heiti verklagsreglu 
Skráning og ákvörðun magns farms um borð og/eða 

farþegafjölda 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skráning og 

ákvörðun magns farms um borð og/eða farþegafjölda og notkun staðalgilda 

fyrir massa farmeininga, ef við á), ef þeim hefur ekki þegar verið lýst utan 

vöktunaráætlunarinnar 
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Heiti verklagsreglu 
Skráning og ákvörðun magns farms um borð og/eða 

farþegafjölda 

Farm-/farþegaeining (1)  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

(1) Að því er varðar farþegaskip skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp sem „farþegar“. 

Að því er varðar ekjuskip, gámaskip, olíuflutningaskip, efnaflutningaskip, gasflutningaskip, búlkaskip, frystiflutningaskip og fjölnota skip 

skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp sem „tonn“. 

Að því er varðar flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, gáma-/ekjufarþegaskip skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp í „rúmmetrum“. 

Að því er varðar lausavöruskip skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp með því að velja einn af eftirfarandi flokkum: „flutt tonnatala“, 

„flutt tonnatala og tonn“. 

Að því er varðar bílaflutningaskip skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp með því að velja einn af eftirfarandi flokkum: „tonn“, „tonn og 

flutt tonnatala“. 

Að því er varðar ekjufarþegaskip skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp sem „tonn“ og „farþegar“. 

Að því er varðar aðrar tegundir skipa skal „farm-/farþegaeiningin“ gefin upp með því að velja einn af eftirfarandi flokkum: „tonn“, „flutt 

tonnatala“. 

Verklagsreglur um að ákvarða og skrá meðaleðlismassa farms sem fluttur er (valfrjáls vöktun fyrir efnaflutningaskip, búlkaskip 

og fjölnota skip): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning meðaleðlismassa farms sem 

fluttur er 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skráning og 

stjórnun upplýsinga um eðlismassa farms), ef þeim hefur ekki þegar verið lýst 

utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla C.6. Úthaldstími á sjó 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning úthaldstíma á sjó frá 

brottfararhöfn til komuhafnar 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skráning og 

stjórnun upplýsinga um brottför úr höfn og komu til hafnar), ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  
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Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning úthaldstíma á sjó frá 

brottfararhöfn til komuhafnar 

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Verklagsreglur um að ákvarða og skrá úthaldstíma á sjó þegar siglt er í hafís (valfrjáls vöktun): 

Heiti verklagsreglu 
Ákvörðun og skráning úthaldstíma á sjó þegar siglt 

er í hafís 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu (þ.m.t. skráning og 

stjórnun upplýsinga um brottför úr höfn og komu til hafnar sem og um 

vetrarskilyrði), ef þeim hefur ekki þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Formúlur og gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

D-hluti Gagnaeyður 

Tafla D.1. Aðferðir sem nota á til að meta eldsneytisnotkun 

Heiti aðferðar Aðferð sem nota á til að meta eldsneytisnotkun 

Varaaðferð fyrir vöktun (1)  

Formúlur sem eru notaðar  

Lýsing á aðferðinni til að meta eldsneytisnotkun  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari aðferð  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

(1) Velja skal einn af eftirfarandi flokkum: „aðferð A: afhendingarseðill fyrir skipaeldsneyti og reglubundin athugun á birgðum 

eldsneytisgeyma“, „aðferð B: vöktun eldsneytisgeyma um borð“, „aðferð C: streymismælar fyrir viðeigandi brunaferli“, „aðferð D: bein 

mæling á losun koltvísýrings“ eða  „á ekki við“. Valinn flokkur verður að vera annar en sá flokkur sem valinn er undir liðnum  „Valdar 

aðferðir fyrir eldsneytisnotkun“ í töflu C.2.  (Vöktun eldsneytisnotkunar — Aðferðir sem eru notaðar til að ákvarða eldsneytisnotkun fyrir 

hver upptök losunar).  
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Tafla D.2. Aðferðir sem á að nota til að meðhöndla gagnaeyður varðandi vegalengd sem farin er 

Heiti aðferðar 
Aðferð til að meðhöndla gagnaeyður varðandi 

vegalengd sem farin er 

Formúlur sem eru notaðar  

Lýsing á aðferð til að meðhöndla gagnaeyður  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari aðferð  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla D.3. Aðferðir sem á að nota til að meðhöndla gagnaeyður varðandi farm um borð 

Heiti aðferðar 
Aðferð til að meðhöndla gagnaeyður varðandi farm 

um borð 

Formúlur sem eru notaðar  

Lýsing á aðferð til að meðhöndla gagnaeyður  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari aðferð  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla D.4. Aðferðir sem á að nota til að meðhöndla gagnaeyður varðandi úthaldstíma á sjó 

Heiti aðferðar 
Aðferð til að meðhöndla gagnaeyður varðandi 

úthaldstíma á sjó 

Formúlur sem eru notaðar  

Lýsing á aðferð til að meðhöndla gagnaeyður  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari aðferð  

Gagnalindir  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  
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E-hluti Stjórnun 

Tafla E.1. Reglubundin athugun á því hvort vöktunaráætlunin sé fullnægjandi 

Heiti verklagsreglu 
Reglubundin athugun á því hvort vöktunaráætlunin 

sé fullnægjandi 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla E.2. Eftirlitsstarfsemi: Gæðatrygging og áreiðanleiki upplýsingatæknikerfis 

Heiti verklagsreglu 
Stjórnun upplýsingatækni (t.d. aðgangsstýring, 

öryggisafritun, endurheimt og öryggi) 

Tilvísun í verklagsreglu  

Stutt lýsing á verklagsreglu  

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á viðhaldi gagna  

Staðsetning skráa  

Heiti kerfis sem notað er (ef við á)  

Skrá yfir viðeigandi stjórnunarkerfi sem fyrir eru  

Tafla E.3. Eftirlitsstarfsemi: Innri endurskoðun og sannprófun gagna MRV-kerfisins í Sambandinu 

Heiti verklagsreglu 
Innri endurskoðun og sannprófun gagna MRV-

kerfisins í Sambandinu 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  
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Tafla E.4. Eftirlitsstarfsemi: Leiðréttingar og aðgerðir til úrbóta 

Heiti verklagsreglu Leiðréttingar og aðgerðir til úrbóta 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla E.5. Eftirlitsstarfsemi: Útvistuð starfsemi (ef við á) 

Heiti verklagsreglu Útvistuð starfsemi 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  

Tafla E.6. Eftirlitsstarfsemi: Skjalahald 

Heiti verklagsreglu Skjalahald 

Tilvísun í núverandi verklagsreglu  

Útgáfa núverandi verklagsreglu  

Lýsing á verklagsreglum MRV-kerfisins í Sambandinu, ef þeim hefur ekki 

þegar verið lýst utan vöktunaráætlunarinnar 

 

Nafn eða staða þess einstaklings sem ber ábyrgð á þessari verklagsreglu  

Staðsetning skráa  

Heiti upplýsingatæknikerfis sem notað er (ef við á)  
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F-hluti Frekari upplýsingar 

Tafla F.1. Skrá yfir skilgreiningar og skammstafanir 

Skammstöfun, upphafsstafaorð, skilgreining Skýring 

  

Tafla F.2. Viðbótarupplýsingar 
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II. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir losunarskýrslur 

A-hluti Gögn sem auðkenna skipið og félagið 

1. Nafn skips. 

2. IMO-auðkennisnúmer. 

3. a) Skráningarhöfn EÐA 

b) Heimahöfn. 

4. Flokkur skipa [fellivalmynd: „farþegaskip“, „ekjuskip“, „gámaskip“, „olíuflutningaskip“, „efnaflutningaskip“, 

„flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas“, „gasflutningaskip“, „búlkaskip“, „lausavöruskip“, „frystiflutningaskip“, 

„bílaflutningaskip“, „fjölnota skip“, „ekjufarþegaskip“, „gáma-/ekjuflutningaskip“, „aðrar tegundir skipa“]. 

5. Hafísflokkur skips (ekki skyldubundinn — aðeins ef hann er tilgreindur í vöktunaráætluninni) [fellivalmynd: 

heimskautaflokkur PC1 — PC7, finnsk-sænsku hafísflokkarnir IC, IB, IA eða IA- gæðaflokkur] 

6. Tæknigeta skips. 

a) Orkunýtnivísir hönnunar (EEDI), ef þess er krafist samkvæmt reglum 19 og 20 í 4. kafla VI. viðauka við MARPOL-

samninginn, gefin upp í grömmum af koltvísýringi á hverja tonnsjómílu EÐA 

b) Áætlað gildi vísis (EIV), reiknað í samræmi við IMO-ályktun MEPC.215(63), gefið upp í grömmum af koltvísýringi á 

hverja tonnsjómílu. 

7. Nafn skipseiganda. 

8. Heimilisfang skipseiganda og aðalstarfsstöð hans: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, 

póstnúmer, land. 

9. Heiti félags (einungis ef það er ekki skipseigandinn). 

10. Heimilisfang félags (einungis ef það er ekki skipseigandinn) og aðalstarfsstöð þess: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 

2, borg, ríki/sýsla/svæði, póstnúmer/land. 

11. Tengiliður 

a) nafn: titill, eiginnafn, kenninafn, starfsheiti, 

b) heimilisfang: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, póstnúmer, land, 

c) sími, 

d) tölvupóstfang. 

B-hluti Sannprófun 

1. Nafn sannprófanda. 

2. Heimilisfang sannprófanda og aðalstarfsstöð hans: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, 

póstnúmer, land. 

3. Faggildingarnúmer. 

4. Yfirlýsing sannprófanda.  



Nr. 74/672 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 16.11.2017 

 

C-hluti Upplýsingar um vöktunaraðferðina, sem notuð var, og tilheyrandi óvissustig  

1. Upptök losunar [fellivalmynd: „öll upptök“, „aðalvélar“, „hjálparvélar“, „gasvélar“, „katlar“, „búnaður sem framleiðir 

óhvarfgjarnar lofttegundir“]. 

2. Vöktunaraðferð eða vöktunaraðferðir sem eru notaðar (fyrir hver upptök losunar) [fellivalmynd: „aðferð A: 

afhendingarseðill fyrir skipaeldsneyti og reglubundin athugun á birgðum eldsneytisgeyma“, „aðferð B: vöktun 

eldsneytisgeyma um borð“, „aðferð C: streymismælar fyrir viðeigandi brunaferli“, „aðferð D: bein mæling á losun 

koltvísýrings“]. 

3. Tilheyrandi óvissustig, gefið upp í % (fyrir hverja vöktunaraðferð sem notuð er). 

D-hluti Niðurstöður úr árlegri vöktun á mæliþáttunum í samræmi við 10. gr. 

ELDSNEYTISNOTKUN OG LOSUN KOLTVÍSÝRINGS 

1. Magn og losunarstuðull fyrir hverja tegund eldsneytis sem notað er í heild: 

a) eldsneytistegund [fellivalmynd: „svartolía“, „létt brennsluolía“, „dísilolía/gasolía“, „fljótandi jarðolíugas (própan)“, 

„fljótandi jarðolíugas (bútan)“, „fljótandi jarðgas“, „metanól“, „etanól“, „annað eldsneyti með óstaðlaðan 

losunarstuðul“], 

b) losunarstuðull, gefinn upp í tonnum af koltvísýringi á hvert tonn af eldsneyti, 

c) heildareldsneytisnotkun, gefin upp í tonnum af eldsneyti. 

2. Uppsöfnuð heildarlosun koltvísýrings innan gildissviðs þessarar reglugerðar, gefin upp í tonnum af koltvísýringi. 

3. Uppsöfnuð losun koltvísýrings úr öllum sjóferðum milli hafna sem falla undir lögsögu aðildarríkis, gefin upp í tonnum af 

koltvísýringi. 

4. Uppsöfnuð losun koltvísýrings í tengslum við allar sjóferðir sem hófust í höfnum, sem falla undir lögsögu aðildarríkis, gefin 

upp í tonnum af koltvísýringi. 

5. Uppsöfnuð losun koltvísýrings í tengslum við allar sjóferðir til hafna, sem falla undir lögsögu aðildarríkis, gefin upp í 

tonnum af koltvísýringi. 

6. Losun koltvísýrings sem átti sér stað í höfnum sem falla undir lögsögu aðildarríkis, meðan skipið var við bryggju, gefin upp 

í tonnum af koltvísýringi. 

7. Heildareldsneytisnotkun og uppsöfnuð heildarlosun koltvísýrings í tengslum við farþegaflutninga (fyrir ekjufarþegaskip), 

gefin upp í tonnum af eldsneyti og í tonnum af koltvísýringi. 

8. Heildareldsneytisnotkun og uppsöfnuð heildarlosun koltvísýrings í tengslum við  farmflutninga (fyrir ekjufarþegaskip), 

gefin upp í tonnum af eldsneyti og í tonnum af koltvísýringi. 

9. Heildareldsneytisnotkun og uppsöfnuð heildarlosun koltvísýrings í tengslum við sjóferðir þar sem farmur er um borð 

(valfrjálst), gefin upp í tonnum af eldsneyti og í tonnum af koltvísýringi.  

10. Heildareldsneytisnotkun í tengslum við  upphitun farms (fyrir efnaflutningaskip, valfrjálst), gefin upp í tonnum af 

eldsneyti. 

11. Heildareldsneytisnotkun í tengslum við sívirka stýrikerfið (fyrir olíuflutningaskip og „aðrar tegundir skipa“,  valfrjálst), 

gefin upp í tonnum af eldsneyti.  

VEGALENGD SEM FARIN ER, ÚTHALDSTÍMI Á SJÓ OG HEILDARFLUTNINGASTARFSEMI  

1. Heildarvegalengd sem farin er, gefin upp í sjómílum. 

2. Heildarvegalengd sem farin er þegar siglt er í hafís (valfrjálst), gefin upp í sjómílum. 

3. Heildarúthaldstími á sjó, gefinn upp í klukkustundum. 

4. Heildarúthaldstími á sjó þegar siglt er í hafís (valfrjálst), gefinn upp í klukkustundum.  
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5. Heildarflutningastarfsemi, gefin upp í 

farþegasjómílum (fyrir farþegaskip),  

tonnsjómílum (fyrir ekjuskip, gámaskip, olíuflutningaskip, efnaflutningaskip, gasflutningaskip, búlkaskip, 

frystiflutningaskip, bílaflutningaskip, fjölnotaflutningaskip), 

rúmmertrasjómílum (fyrir flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, gáma-/ekjuflutningaskip), 

flutta tonnatölu á hverja sjómílu (fyrir lausavöruskip),  

farþegasjómílum OG tonnsjómílum (fyrir ekjufarþegaskip), 

tonnsjómílum EÐA fluttri tonnatölu á hverja sjómílu (fyrir aðrar tegundir skipa). 

6. Annar mæliþáttur fyrir heildarflutningastarfsemi (valfrjálst), gefinn upp í 

tonnsjómílum (fyrir lausavöruskip), 

fluttri tonnatölu á hverja sjómílu (fyrir bílaflutningaskip).  

7. Meðaleðlismassi farms sem fluttur er á skýrslutímabilinu (fyrir efnaflutningaskip, búlkaskip og fjölnota skip, valfrjálst), 

gefinn upp í tonnum á hvern rúmmetra. 

ORKUNÝTNI 

1. Meðalorkunýtni 

a) eldsneytisnotkun miðað við vegalengd, gefin upp í kílógrömmum á hverja sjómílu, 

b) eldsneytisnotkun á hverja einstaka flutningastarfsemi, gefin upp í grömmum á hverja farþegasjómílu, grömmum á 

hverja tonnsjómílu, grömmum á hverja rúmmetrasjómílu, grömmum á flutta tonnatölu á hverja sjómílu eða grömmum á 

hverja farþegasjómílu OG grömmum á hverja tonnsjómílu, eins og við á fyrir viðeigandi flokk skipa,  

c) losun koltvísýrings miðað við vegalengd, gefin upp í kílógrömmum af koltvísýringi á hverja sjómílu, 

d) losun koltvísýrings á hverja einstaka flutningastarfsemi, gefin upp í grömmum af koltvísýringi á hverja farþegasjómílu, 

grömmum af koltvísýringi á hverja tonnsjómílu, grömmum af koltvísýringi á hverja rúmmetrasjómílu, grömmum af 

koltvísýringi á flutta tonnatölu á hverja sjómílu eða grömmum af koltvísýringi á hverja farþegasjómílu OG grömmum 

af koltvísýringi á hverja tonnsjómílu, eins og við á fyrir viðeigandi flokk skipa.  

2. Annar mæliþáttur fyrir meðalorkunýtni á hverja flutningastarfsemi (valfrjálst), gefinn upp í  

grömmum á hverja tonnsjómílu og grömmum af koltvísýringi á hverja tonnsjómílu (fyrir lausavöruskip), 

grömmum á flutta tonnatölu á hverja sjómílu og grömmum af koltvísýringi á flutta tonnatölu á hverja sjómílu (fyrir 

bílaflutningaskip). 

3. Sundurgreind meðalorkunýtni (eldsneytisnotkun og losun koltvísýrings) í tengslum við sjóferðir þar sem farmur er um borð, 

gefin upp í   

kílógrömmum á hverja sjómílu, 

grömmum á hverja tonnsjómílu, grömmum á hverja rúmmetrasjómílu, grömmum á flutta tonnatölu á hverja sjómílu eða 

grömmum á hverja farþegasjómílu, eins og við á fyrir viðeigandi flokk skipa,   

kílógrömmum af koltvísýringi á hverja sjómílu, 

grömmum af koltvísýringi á hverja tonnsjómílu, grömmum af koltvísýringi á hverja rúmmetrasjómílu, grömmum af 

koltvísýringi á flutta tonnatölu á hverja sjómílu eða grömmum af koltvísýringi á hverja farþegasjómílu, eins og við á fyrir 

viðeigandi flokk skipa.  

4. Viðbótarupplýsingar til að auðvelda skilning á tilkynntum meðalorkunýtnivísum fyrir skipið (valkvætt). 

 _____  
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III. VIÐAUKI 

Sniðmát fyrir samræmingarskjöl 

Það vottast hér með að losunarskýrsla skipsins „NAFN“, sem tekur til skýrslutímabilsins „ÁR N-1“, telst fullnægjandi að því er 

varðar kröfur reglugerðar (ESB) 2015/757. 

Þetta samræmingarskjal er gefið út „DAGUR/MÁNUÐUR/ÁR N“. 

Þetta samræmingarskjal tengist losunarskýrslu nr. „NÚMER“ og gildir til og með 30. JÚNÍ „ÁR N + 1“. 

I. Upplýsingar um skipið 

1. Nafn skips. 

2. IMO-auðkennisnúmer. 

3. a) skráningarhöfn EÐA 

b) heimahöfn. 

4. Flokkur skipa [fellivalmynd: „farþegaskip“, „ekjuskip“, „gámaskip“, „olíuflutningaskip“, „efnaflutningaskip“, 

„flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas“, „gasflutningaskip“, „búlkaskip“, „lausavöruskip“, „frystiflutningaskip“, 

„bílaflutningaskip“, „fjölnota skip“, „ekjufarþegaskip“, „gáma-/ekjuflutningaskip“, „aðrar tegundir skipa“]. 

5. Fánaríki/skráningarhöfn. 

6. Brúttótonnatala. 

II. Upplýsingar um skipseiganda 

1. Nafn skipseiganda. 

2. Heimilisfang skipseiganda og aðalstarfsstöð hans: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, 

póstnúmer, land. 

III. Upplýsingar um félag, sem uppfyllir skuldbindingarnar samkvæmt reglugerð (ESB) 2015/757 (valfrjáls reitur) 

1. Heiti félags. 

2. Heimilisfang félags og aðalstarfsstöð: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, póstnúmer, land. 

IV. Sannprófandi 

1. Faggildingarnúmer. 

2. Nafn sannprófanda. 

3. Heimilisfang félags og aðalstarfsstöð: heimilisfang lína 1, heimilisfang lína 2, borg, ríki/sýsla/svæði, póstnúmer, land. 

 __________  


