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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1928 

frá 4. nóvember 2016 

um ákvörðun á farmi sem fluttur er með skipum, sem falla undir aðra flokka en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip, 

samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/757 um vöktun, skýrslugjöf og sannprófun á losun 

koltvísýrings frá sjóflutningum (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 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 2. mgr. A-hluta II. viðauka, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757 er mælt fyrir um reglur um vöktun á farmi sem fluttur er með skipum og 

aðrar viðeigandi upplýsingar. Sér í lagi skal ákvörðun um farm sem fluttur er með skipum, sem falla undir aðra flokka 

en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip, vera í samræmi við breyturnar sem settar eru fram í g-lið 1. mgr. A-hluta í þeim 

viðauka. 

2) Ef um er að ræða olíuflutningaskip, efnaflutningaskip, gasflutningaskip, búlkaskip, kæliflutningaskip og fjölnota skip, 

þykir rétt að tryggja að ákvörðun á meðalorkunýtnivísum fyrir skip sé í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðasiglinga-

málastofnunarinnar um valfrjálsa notkun orkunýtnivísa í tengslum við rekstur skipa (EEOI) (2) þar sem þessar 

leiðbeiningar endurspegla starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar. 

3) Ef um er að ræða gasflutningaskip og gáma-/ekjuflutningaskip ætti breytan, sem er notuð til að reikna út umfang flutts 

farms, að endurspegla starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar og tryggja að upplýsingarnar, sem veittar eru, séu 

nákvæmar og samanburðahæfar til lengri tíma. 

4) Ef um er að ræða lausavöruskip ætti ákvörðun á fluttum farmi að byggjast á sérstaklega þróaðri aðferð þar sem tillit er 

tekið til frávika í þéttleika farms sem er mikilvægt fyrir þennan flokk skipa. Rétt þykir að valfrjálst sé hvort bæta eigi 

þessum gögnum við viðbótargögnin í samræmi við leiðbeiningar Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar um valfrjálsa 

notkun orkunýtnivísa í tengslum við rekstur skipa (EEOI). 

5) Ef um er að ræða skip til flutninga á ökutækjum ætti ákvörðun á fluttum farmi að byggjast á sveigjanlegri nálgun á 

grundvelli tveggja mismunandi möguleika. Í þeim tilgangi að endurspegla betur þá sérstöku þýðingu sem rúmmál hefur 

þykir rétt að valfrjálst sé hvort leggja eigi fram gögn á grunni annarrar breytu. 

6) Líta ætti á ekjufarþegaskip sem sértæk tilvik sem sérstök skilyrði ættu að gilda um. Í ljósi þeirrar blönduðu þjónustu sem 

veitt er með rekstri ekjufarþegaskipa og til að endurspegla betur starfsvenjur innan atvinnugreinarinnar ætti að nota tvær 

breytur til að gefa upp þann farm sem fluttur er. 

7) Að því er varðar önnur skip, sem falla hvorki undir einhverja framangreinda flokka né undir flokkana í d-, e- og f-lið í  

1. mgr. A-hluta II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, ætti að leyfa sveigjanlega nálgun til að endurspegla að öllu 

leyti þær  ýmsu tegundir skipa sem flytja mjög ólíkar tegundir farms. Til að tryggja samræmi og samanburðarhæfi gagna 

til lengri tíma, í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, ætti val útgerðarinnar á ákjósanlegustu 

breytunni fyrir fluttan farm að vera skráð í vöktunaráætlun skipsins og notuð til samræmis við það.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 299, 5.11.2016, bls. 22. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

(2) MEPC.1/ Circ.684. 
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8) Framkvæmdastjórnin hefur haft samráð við hlutaðeigandi aðila um bestu starfsvenjur í atvinnugreininni að því er varðar 

málefnin sem fjallað er um í þessari reglugerð. Samráðið fór fram fyrir tilstuðlan „undirhóps fyrir 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). 

9) 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 (1). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um breytur sem gilda um ákvörðun á farmi, sem fluttur er með skipum sem falla undir aðra 

flokka en farþegaskip, ekjuskip og gámaskip, í þeim tilgangi að vakta aðrar viðeigandi upplýsingar á grundvelli einstakra 

sjóferða skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „olíuflutningaskip“: skip sem er smíðað eða því breytt til að annast aðallega búlkaflutninga á jarðolíu eða jarðolíuafurðum í 

farmrýmum sínum, að undanskildum fjölnota skipum, flutningaskipum sem flytja fljótandi eiturefni (NLS) eða 

gasflutningaskipum, 

2) „efnaflutningaskip“: skip sem er smíðað eða því breytt til að annast búlkaflutninga á einhverjum þeim fljótandi afurða sem 

taldar eru upp í 17. kafla alþjóðakóða um smíði og búnað skipa sem flytja búlkafarma af hættulegum efnum (2) eða skip 

sem er smíðað eða því breytt til að annast búlkaflutninga á fljótandi eiturefnum, 

3) „flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas“: flutningaskip sem annast  búlkaflutninga á fljótandi jarðgasi (LNG) (aðallega metan) 

í aðskildum, einangruðum tönkum, 

4) „gasflutningaskip“: flutningaskip sem annast búlkaflutninga á fljótandi gastegundum, að undanskildu fljótandi jarðgasi, 

5) „búlkaskip“: skip sem aðallega er ætlað að flytja fastan búlkafarm, þ.m.t. tegundir eins og málmgrýtisflutningaskip, 

samkvæmt skilgreiningu í reglu 1 í XII. kafla alþjóðasamningsins um öryggi mannslífa á hafinu (SOLAS-samþykktin) frá 

1998, en að undanskildum fjölnota skipum, 

6) „lausavöruskip“: skip með mörg þilför eða stakt þilfar sem er fyrst og fremst hannað fyrir flutning á lausavöru, að 

undanskildum sérhæfðum þurrflutningaskipum, sem eru ekki innifalin í útreikningi á viðmiðunarlínum fyrir lausavöruskip, 

þ.e. búfjárflutningaskip, prammamóðurskip, þungaflutningaskip, snekkjuflutningaskip, kjarnorkueldsneytisflutningaskip, 

7) „kæliflutningaskip“: skip sem er eingöngu hannað til að flytja kældan farm í lestarrýmum,  

8) „skip til flutninga á ökutækjum“: flutningaskip með mörgum þilförum og ekjufarmrýmum sem er hannað til að flytja tóma 

bíla og vörubifreiðar, 

9) „fjölnota skip“: skip sem er hannað til að lesta bæði fljótandi farm og búlkafarm miðað við 100% þunga farms og birgða, 

10) „ekjufarþegaskip“: skip sem flytur fleiri en 12 farþega og hefur ekjufarmrými um borð,  

  

(1) 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). 

(2) Með áorðnum breytingum samkvæmt MEPC.225(64) og MSC.340(91). 
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11) „gáma-/ekjuflutningaskip“: blendingur af gámaskipi og ekjuflutningaskipi sem er hólfað niður í aðskilda hluta, 

12) „þungi farms og birgða um borð“: særými, uppgefið í tonnum, við djúpristu hlaðins skips, margfaldað með eðlismassa 

vatns við brottför, að frádregnum tómaþunga skipsins, og þyngd eldsneytis um borð sem ákvarðað er við upphaf 

viðkomandi sjóferðar, 

13) „mælt særými“: það magn vatns sem skipið ryður frá sér, mælt í rúmmetrum, miðað við ytra byrði skips, að undanskildum 

útstæðum hlutum, og fyrir skip með málmklæðningu: það magn vatns sem skipið ryður frá sér miðað við ytra byrði 

klæðningarinnar úr annars konar efni, 

14) „tómaþungi“: raunveruleg þyngd skipsins í tonnum, án eldsneytis, farþega, farms, vatns og annarra rekstrarvara um borð. 

3. gr. 

Breytur til að ákvarða „fluttan farm“ miðað við flokk skips 

Í þeim tilgangi að vakta aðrar viðkomandi upplýsingar miðað við hverja sjóferð, skv. 1. mgr. 9. gr. reglugerðar (ESB) 2015/757, 

skal fluttur farmur ákvarðaður eins og hér segir: 

a) fyrir olíuflutningaskip, sem massi farms um borð, 

b) fyrir efnaflutningaskip, sem massi farms um borð, 

c) fyrir flutningaskip fyrir fljótandi jarðgas, sem rúmmál farms við losun eða ef farmurinn er losaður nokkrum sinnum meðan 

á sjóferð stendur, summa farms sem er losaður meðan á sjóferð stendur og þess farms sem er losaður á öllum síðari 

viðkomuhöfnum þar til nýr farmur er lestaður, 

d) fyrir gasflutningaskip, sem massi farms um borð, 

e) fyrir búlkaskip, sem massi farms um borð, 

f) fyrir lausavöruskip, sem þungi farms og birgða í sjóferð þar sem farmur er um borð og núll í sjóferðum með kjölfestu, 

g) fyrir kæliflutningaskip, sem massi farms um borð, 

h) fyrir skip til flutninga á ökutækjum, sem massi farms um borð, ákvarðaður sem raunmassi eða fjöldi farmeininga eða 

reinarmetrar, sem eru nýttir, margfaldaðir með sjálfgildum þyngdar sinnar, 

i) fyrir fjölnota skip, sem massi farms um borð, 

j) fyrir ekjufarþegaskip, sem fjöldi farþega og massi farms um borð, ákvarðaður sem raunmassi eða fjöldi farmeininga 

(vörubifreiðar, bílar o.s.frv.) eða reinarmetrar, sem eru nýttir, margfaldaðir með sjálfgildum þyngdar sinnar, 

k) fyrir gáma-/ekjuflutningaskip, sem rúmmál farms um borð, ákvarðað sem summa farmeininga (bílar, eftirvagnar, 

vörubifreiðar og aðrar staðlaðar einingar), margfölduð með stöðluðu flatarmáli og hæð þilfarsins (fjarlægð milli gólfs og 

burðarbita), fjöldi reinarmetra, sem eru nýttir, margfaldaður með hæð þilfarsins (fyrir önnur ekjuflutningaskip) og fjöldi 

gámaeininga sem er margfaldaður með 38,3 m3, 

l) fyrir aðrar tegundir skipa, sem falla hvorki undir einhvern þeirra flokka sem tilgreindir eru í a- til k-lið né undir þá flokka 

sem tilgreindir eru í d-, e- og f-lið í 1. mgr. A-hluta í II. viðauka við reglugerð (ESB) 2015/757, sem massi farms um borð 

eða þungi farms og birgða um borð í sjóferðum þar sem farmur er um borð og núll í sjóferðum með kjölfestu. 

Að því er varðar f-lið fyrstu málsgreinar er valfrjálst að nota massa farms um borð sem viðbótarbreytu. 

Að því er varðar h-lið fyrstu málsgreinar er valfrjálst að nota þunga farms og birgða um borð í sjóferðum, þar sem farmur er um 

borð, og núll í sjóferðum með kjölfestu, sem viðbótarbreytu. 
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4. 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. 

 __________  


