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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING  

(EU) 2015/253 

av 16. februar 2015 

om fastsettelse av regler for prøvetaking og rapportering i henhold til rådsdirektiv 1999/32/EF  

med hensyn til svovelinnholdet i skipsdrivstoff(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 1999/32/EF av 26. april 1999 om en reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende 

drivstoff og om endring av direktiv 93/12/EØF(1), særlig artikkel 6 nr. 1b og artikkel 7 nr. 1a, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) En kostnadseffektiv og ensartet gjennomføring og håndheving av direktiv 1999/32/EF prioriteres høyt for å oppnå 

direktivets forventede helse- og miljømessige fordeler av reduserte svoveldioksidutslipp fra skipsfart, for på den måten å 

fremme rettferdig konkurranse og økt bærekraft innen sjøtransport. 

2) For å kunne gjennomføre artikkel 3a, 4a og 4b i direktiv 1999/32/EF på en effektiv måte må medlemsstatene sikre 

tilstrekkelig hyppig og nøyaktig prøvetaking av skipsdrivstoff som leveres til skip eller brukes om bord, inkludert 

inspeksjon av skipenes loggbøker og leveringssedler for bunkers. 

3) Ved artikkel 6 nr. 1 i direktiv 1999/32/EF pålegges medlemsstatene å treffe alle nødvendige tiltak for gjennom 

prøvetaking å kontrollere svovelinnholdet i skipsdrivstoff som forbrennes om bord når skipet befinner seg i relevante 

havområder og havner. Prøvetaking bør her tolkes bredt og dekke alle metodene for kontroll av overholdelse fastsatt i 

artikkel 6 nr. 1a bokstav a), b) og c) i nevnte direktiv. 

4) Fysisk prøvetaking av skipsdrivstoff med henblikk på kontroll av overholdelse bør utføres enten ved å ta og analysere en 

stikkprøve av drivstoff fra skipets drivstoffsystem, eller ved å analysere de relevante forseglede drivstoffprøvene om 

bord. 

5) Prøvetakingshyppigheten bør bestemmes på grunnlag av antall enkeltskip som anløper en medlemsstat, kontroll av 

skipsdokumenter, bruk av alternativ utvelgelsesteknologi for å sikre en rettferdig fordeling av byrden mellom 

medlemsstatene og kostnadseffektivitet samt særlige varsler om enkeltskip. 

6) Prøvetaking av skipsdrivstoff ved levering til skipene bør rettes mot drivstoffleverandører som gjentatte ganger ikke har 

overholdt spesifikasjonene på leveringssedlene for bunkers, samtidig som det tas hensyn til drivstoffmengden som 

leverandøren omsetter. 

7) For å gjennomføre direktiv 1999/32/EF på en kostnadseffektiv måte bør medlemsstatene oppfordres til å overholde 

prøvetakingshyppigheten ved å velge ut skip til drivstoffkontroll på grunnlag av nasjonale risikobaserte 

utvelgelsesmekanismer, eller ved å bruke ny teknologi for kontroll av overholdelse, og ved å dele innsamlede 

opplysninger med andre medlemsstater. 

8) Et særskilt informasjonssystem for EU som er utviklet av og driftes av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, er tilgjengelig 

for medlemsstater fra 1. januar 2015 og skal være en plattform for registrering og utveksling av opplysninger om 

resultatene fra de enkelte kontrollene av overholdelse i henhold til direktiv 1999/32/EF. Medlemsstatene bør oppfordres 

til å bruke systemet, som kan bidra betydelig til å rasjonalisere og optimalisere vurderingen av om kravene i nevnte 

direktiv overholdes. 

9) For ikke å legge en uforholdsmessig administrativ byrde på medlemsstater uten kystlinje, på skip som seiler under deres 

flagg, eller på deres drivstoffleverandører bør enkelte bestemmelser ikke få anvendelse for disse medlemsstatene. 

10) Rapporteringen bør ta hensyn til best mulig bruk av all tilgjengelig avansert teknologi, slik at den administrative byrden 

blir lavest mulig, samtidig som det gis mulighet til å rapportere på en mer tradisjonell måte for de medlemsstatene som 

foretrekker det. Medlemsstatene har derfor mulighet til å bruke EUs informasjonssystem til å oppfylle de relevante 

kravene til årlig rapportering i henhold til direktiv 1999/32/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 41 av 17.2.2015, s. 55, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 321/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av 

12.10.2017, s. 50. 

(1) EFT L 121 av 11.5.1999, s. 13. 
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11) Medlemsstatene kan tidligst 1. januar 2016, og under forutsetning av at felles data om kontroll av overholdelse og 

prøvetaking av svovelinnhold er tilgjengelig, bruke den risikobaserte utvelgelsesmekanismen som er integrert i EUs 

informasjonssystem, til å prioritere kontrollen av skipsdrivstoff på en kostnadseffektiv måte. 

12) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i direktiv 

1999/32/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne beslutning fastsetter regler for prøvetakingsmetoder og prøvetakingshyppighet samt rapportering i henhold til 

rådsdirektiv 1999/32/EF når det gjelder svovelinnholdet i skipsdrivstoff. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne beslutning menes med: 

1) «servicetank» en tank der drivstoff hentes og føres til nedstrøms brennoljeforbrenningsmaskineri, 

2) «drivstoffsystem» systemet som støtter fordeling, filtrering, rensing og drivstofftilførsel fra servicetankene til 

brennoljeforbrenningsmaskineriet, 

3) «skipets representant» skipsføreren eller ansvarshavende offiser som har ansvar for skipsdrivstoffene som brukes, 

dokumentasjon og godkjenning av det alternative prøvetakingsstedet for drivstoff, 

4) «svovelinspektør» en person som er godkjent av medlemsstatens vedkommende myndighet til å kontrollere overholdelse av 

kravene i direktiv 1999/32/EF, 

5) «EUs informasjonssystem» et system som bruker enkeltskips havneanløpsdata fra SafeSeaNet, informasjonssystemet som 

ble opprettet ved artikkel 22a i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF(1) («SafeSeaNet») for å registrere og 

utveksle opplysninger om resultatene av de enkelte kontrollene av overholdelse i henhold til direktiv 1999/32/EF, og som 

driftes av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå. En risikobasert utvelgelsesmekanisme er utviklet i EU på grunnlag av 

resultatene av disse kontrollene og tilhørende funn i henhold til direktiv 1999/32/EF. 

Artikkel 3 

Prøvetakingshyppighet for skipsdrivstoff som brukes om bord 

1.  Medlemsstatene skal inspisere loggbøker og leveringssedler for bunkers om bord på minst 10 % av det totale antall 

enkeltskip som anløper vedkommende medlemsstat hvert år. 

Det totale antall enkeltskip som anløper en medlemsstat, tilsvarer gjennomsnittlig antall skip de siste tre årene, i samsvar med 

rapporteringer via SafeSeaNet.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF av 27. juni 2002 om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i 

Fellesskapet og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF (EFT L 208 av 5 .8.2002, s. 10). 
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2.  Fra 1. januar 2016 skal svovelinnholdet i skipsdrivstoffet som brukes om bord, dessuten kontrolleres ved prøvetaking 

og/eller analyse av minst følgende prosentdel av inspiserte skip nevnt i nr. 1: 

a)  40 % i medlemsstater som fullt ut grenser til lavutslippsområder for svovel (SECA), 

b)  30 % i medlemsstater som delvis grenser til SECA-områder, 

c)  20 % i medlemsstater som ikke grenser til SECA-områder. 

Fra 1. januar 2020 skal svovelinnholdet i skipsdrivstoffet som brukes om bord, også kontrolleres ved prøvetaking og/eller 

analyse av minst 30 % av de inspiserte skipene nevnt i nr. 1 i medlemsstater som ikke grenser til SECA-områder. 

Medlemsstatene kan overholde hyppigheten angitt i dette ledd ved å velge skip på grunnlag av nasjonale risikobaserte 

utvelgelsesmekanismer og særlige varsler om enkeltskip i EUs informasjonssystem. 

3.  Antall enkeltskip beregnet i henhold til nr. 2 som også skal kontrolleres ved prøvetaking og/eller analyse, kan justeres, 

men ikke reduseres med mer enn 50 %, enten 

a)  ved å trekke fra antall enkeltskip der mulig manglende overholdelse er kontrollert ved bruk av fjernmålingsteknologi eller 

metoder for hurtiganalyse, eller 

b)  ved å fastsette et passende antall der dokumentkontroller i samsvar med nr. 1 utføres om bord på minst 40 % av 

enkeltskipene som anløper vedkommende medlemsstat hvert år. 

Justeringen nevnt i bokstav a) og b) skal rapporteres i EUs informasjonssystem. 

4.  Fra 1. januar 2016 kan en medlemsstat, i stedet for å overholde kravene til hyppighet fastsatt i nr. 1, 2 og 3, benytte en 

årlig prøvetakingshyppighet på grunnlag av EUs risikobaserte utvelgelsesmekanisme. 

5.  Denne artikkel får ikke anvendelse for Den tsjekkiske republikk, Luxembourg, Ungarn, Østerrike og Slovakia. 

Artikkel 4 

Prøvetakingshyppighet for skipsdrivstoff ved levering til skipene  

1.  I samsvar med artikkel 6 nr. 1a bokstav b) i direktiv 1999/32/EF, og samtidig som det tas hensyn til mengden 

skipsdrivstoff som leveres, skal medlemsstatene gjennomføre prøvetaking og analyse av skipsdrivstoff ved levering til skipene 

når drivstoffleverandørene er registrert i medlemsstaten, og det minst tre ganger i løpet av et gitt år er konstatert, på grunnlag av 

rapporteringen i EUs informasjonssystem eller i årsrapporten nevnt i artikkel 7, at drivstoffleverandørene har levert drivstoff 

som ikke samsvarer med spesifikasjonene på leveringsseddelen for bunkers. 

2.  Denne artikkel får ikke anvendelse for Den tsjekkiske republikk, Luxembourg, Ungarn, Østerrike og Slovakia. 

Artikkel 5 

Prøvetakingsmetoder for kontroll av svovelinnholdet i skipsdrivstoff som brukes om bord 

1.  I samsvar med artikkel 3 skal medlemsstatene, ved kontroll av svovelinnholdet i skipsdrivstoff som brukes om bord, 

benytte følgende trinnvise prosedyre for prøvetaking og kontroll av overholdelse av svovelstandardene: 

a)  inspeksjon av skipenes loggbøker og leveringssedler for bunkers, 

b)  én av eller eventuelt begge følgende metoder for prøvetaking og analyse: 

i)  analyse av de forseglede drivstoffprøvene om bord som medfølger leveringsseddelen for bunkers, tatt i samsvar med 

regel 18(8.1) og (8.2) i vedlegg VI til MARPOL,  
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ii)  stikkprøver om bord av skipsdrivstoff til forbrenning om bord, i samsvar med artikkel 6 og etterfulgt av analyse. 

2.  Etter at kontrollen og analysen av svovelinnholdet er utført, skal svovelinspektøren registrere opplysninger om og 

resultater fra den drivstoffspesifikke inspeksjonen i tråd med artikkel 7 bokstav a). 

Artikkel 6 

Stikkprøver om bord 

1.  Medlemsstatene skal ta stikkprøver av skipsdrivstoffet om bord ved å ta én eller flere stikkprøver gjennom en ventil som 

er beregnet på prøvetaking av drivstoffsystemet, som er angitt på skipets rørsystemer eller på rørarrangementstegningen, og 

som er godkjent av flaggstatens myndigheter eller en godkjent organisasjon som opptrer på dennes vegne. 

2.  Dersom stedet nevnt i nr. 1 ikke finnes, skal prøvetakingsstedet være stedet der en ventil er montert for prøvetaking, og 

det skal oppfylle følgende vilkår: 

a)  adgangen skal være lett og sikker, 

b)  det skal tas hensyn til de ulike drivstoffkvalitetene som brukes i brennoljeforbrenningsmaskineriet, 

c)  det skal være nedstrøms i forhold til drivstoffet som brukes fra servicetanken, 

d)  det skal være så nær brennoljeforbrenningsmaskineriets drivstoffinntak som praktisk og sikkerhetsmessig mulig med 

hensyn til drivstofftype, gjennomstrømming, temperatur og trykk ved det valgte prøvetakingsstedet, 

e)  det skal være foreslått av skipets representant og godkjent av svovelinspektøren. 

3.  Medlemsstatene kan ta stikkprøver på mer enn ett sted i drivstoffsystemet for å fastslå om det er en mulig krysskontami-

nering av drivstoff som skyldes at drivstoffsystemene ikke er atskilt, eller at det benyttes flere servicetanker. 

4.  Medlemsstatene skal sikre at stikkprøven samles i en prøvebeholder, og at den derfra kan fylles over på minst tre 

prøveflasker som er representative for skipsdrivstoffet som brukes. 

5.  Medlemsstatene skal sikre at 

a)  prøveflaskene forsegles av svovelinspektøren med et entydig identifikasjonsmerke og med skipets representant til stede, 

b)  to prøveflasker tas i land for analyse, 

c)  én prøveflaske beholdes av skipets representant i en periode på minst 12 måneder fra prøvetakingsdatoen. 

Artikkel 7 

Opplysninger som skal inngå i årsrapporten 

Årsrapporten som medlemsstatene skal framlegge for Kommisjonen om overholdelse av svovelstandarder for skipsdrivstoff, 

skal inneholde 

a)  det totale årlige antallet tilfeller og typer av manglende overholdelse når det gjelder målt svovelinnhold i drivstoffet som er 

undersøkt, inkludert omfanget av de enkelte overskridelsene og det gjennomsnittlige svovelinnholdet, fastsatt etter 

prøvetaking og analyse, 

b)  det totale årlige antallet dokumentkontroller, inkludert leveringssedler for bunkers, sted for bunkring, oljedagbøker, 

loggbøker, prosedyrer for drivstoffbytte og historikk, 
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c)  erklæringer om manglende tilgjengelighet av skipsdrivstoff som nevnt i artikkel 4a nr. 5b i direktiv 1999/32/EF, inkludert 

skipsopplysninger, bunkringshavn og medlemsstater der drivstoffet ikke var tilgjengelig, antall erklæringer fra samme skip 

og type drivstoff som ikke var tilgjengelig, 

d)  meldinger og skriftlige protester mot svovelinnholdet i skipsdrivstoff rettet mot drivstoffleverandører på deres territorium, 

e)  en liste med navn og adresse til alle drivstoffleverandører i den relevante medlemsstaten, 

f)  en beskrivelse av bruken av alternative utslippsreduserende metoder, inkludert gjennomføring av forsøk og kontinuerlig 

utslippsovervåking, eller alternative drivstoff og kontroll av at SOx-reduksjon oppnås kontinuerlig i samsvar med vedlegg I 

og II til direktiv 1999/32/EF for skip som seiler under medlemsstatens flagg, 

g)  ved behov en beskrivelse av nasjonale risikobaserte utvelgelsesmekanismer, inkludert særlige varsler samt bruken og 

resultatene av fjernmåling og annen teknologi for prioritering av enkeltskip når det gjelder kontroll av overholdelse, 

h)  det totale antallet og typer overtredelsesprosedyrer og/eller sanksjoner som er igangsatt, størrelsen på bøter som 

vedkommende myndighet har ilagt henholdsvis skipsoperatører og drivstoffleverandører, 

i)  for hvert enkeltskip etter inspeksjon av skipets loggbøker og leveringssedler for bunkers og/eller prøvetaking: 

i)  skipsopplysninger, inkludert IMO-nummer, type, skipets alder og tonnasje, 

ii)  rapporter om prøvetaking og analyse, inkludert antall og type prøver, prøvetakingsmetoder og prøvetakingssted, med 

henblikk på kontroll av skipstype, 

iii)  relevante opplysninger om leveringssedler for bunkers, sted for bunkring, oljedagbøker, loggbøker, prosedyrer for 

drivstoffbytte og historikk, 

iv)  håndhevingstiltak og juridiske prosedyrer igangsatt på nasjonalt plan og/eller sanksjoner mot skipet. 

Artikkel 8 

Rapportens format 

1.  Medlemsstatene kan benytte EUs informasjonssystem til å registrere alle relevante drivstoffspesifikke opplysninger og 

funn fra inspeksjonen, inkludert opplysninger om prøvetakingen, direkte i systemet. 

2.  En medlemsstat som benytter EUs informasjonssystem til å registrere, utveksle og dele data om kontroll av overholdelse, 

kan bruke de årlige aggregerte sammenstillingene av håndhevingstiltak fra EUs informasjonssystem til å oppfylle sine 

rapporteringskrav i samsvar med artikkel 7 i direktiv 1999/32/EF. 

3.  Medlemsstater som ikke benytter EUs informasjonssystem, skal enten legge til rette for en forbindelse mellom EUs 

informasjonssystem og deres nasjonale system som ved behov minst kan registrere de samme datafeltene som benyttes i EUs 

informasjonssystem, eller rapportere elektronisk om alle punktene nevnt i artikkel 7. 

Artikkel 9 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 16. februar 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 __________  


