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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1927 

av 4. november 2016 

om maler for overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvarsdokumenter i henhold til 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og kontroll av 

karbondioksidutslipp fra sjøtransport(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og 

kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF (1), særlig artikkel 6 nr. 5, artikkel 12 

nr. 2 og artikkel 17 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 6 nr. 1 og 3 i forordning (EU) 2015/757 skal rederier framlegge for kontrolløren en over-

våkingsplan med fullstendig og åpen dokumentasjon av overvåkingsmetoden for hvert skip som omfattes av nevnte 

forordnings virkeområde. 

2) For å sikre at disse overvåkingsplanene inneholder standardiserte opplysninger som gjør det mulig med en harmonisert 

gjennomføring av overvåkings- og rapporteringsforpliktelsene, er det nødvendig å fastsette maler, herunder tekniske 

regler for ensartet anvendelse. 

3) Overvåkingsplanen skal minst inneholde opplysningene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757. Den bør 

også bruke de enhetene for fastsettelse av «fraktet last» som er angitt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 

2016/1928 (2). Tatt i betraktning de to forskjellige transporttjenestene som roro-passasjerskip besørger, må det for slike 

skip skilles mellom data for drivstofforbruk og CO2-utslipp for last og passasjerer. Dette vil gi bedre mulighet for å 

bestemme driftsindikatorer for gjennomsnittlig energieffektivitet. 

4) Uten at det berører artikkel 6 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757, og i samsvar med siste ledd i artikkel 10 i nevnte 

forordning bør overvåkingsplanen gjøre det mulig å overvåke og rapportere drivstofforbruk og CO2-utslipp på grunnlag 

av andre frivillige kriterier. Dette vil kunne gi bedre forståelse av den gjennomsnittlige rapporterte energieffektiviteten. 

Dette gjelder særlig differensiert overvåking av drivstofforbruket til lastoppvarming og dynamisk posisjonering samt 

differensiert overvåking av seiling med last og seiling i is. 

5) For å gjøre det lettere for rederier med flere skip å utarbeide overvåkingsplaner bør rederiene kunne angi hvilke av 

prosedyrene som er beskrevet i overvåkingsplanen, som det er relevant å anvende for alle skip som rederiet har ansvar 

for.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 205/2017 av  

27. oktober 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 68 av 

22.8.2019, s. 20. 

(1) EUT L 123 av 19.5.2005, s. 55. 

(2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1928 av 4. november 2016 om bestemmelse av fraktet last for andre kategorier av 

skip enn passasjerskip, roro-skip og containerskip i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, 

rapportering og kontroll av karbondioksidutslipp fra sjøtransport (EUT L 123 av 19.5.2015, s. 22). 
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6) Når det gis opplysninger om elementer og prosedyrer som del av overvåkingsplanen i henhold til artikkel 6 nr. 3 i 

forordning (EU) 2015/757, bør rederier også kunne vise til prosedyrer eller systemer som de faktisk har gjennomført 

som del av sine eksisterende systemer, for eksempel Det internasjonale regelverk for sikkerhetsstyring (ISM-normen)(1), 

energieffektivitetsplanen for skip (SEEMP)(2) eller systemer og kontroller som omfattes av harmoniserte kvalitets-, 

miljø- eller energistyringskrav, for eksempel EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 eller EN ISO 50001:2011. 

7) For å lette kontrollen bør bruk av standardverdier tillates for usikkerhet i forbindelse med drivstoffovervåking. 

8) For å lette hele overholdelsessyklusen (herunder overvåking, rapportering og kontroll) bør opplysninger om styring, 

særlig relevant datastyring og kontrollvirksomhet, anses som nyttige opplysninger. Et eget avsnitt i overvåkingsmalen 

bør kunne hjelpe rederier med å strukturere de nødvendige styringselementene. 

9) Det må fastsettes spesifikasjoner for en elektronisk mal for utslippsrapporter. Dette er nødvendig for å sikre at 

kontrollerte utslippsrapporter oversendes elektronisk, og at de inneholder fullstendige og standardiserte aggregerte årlige 

opplysninger som kan gjøres tilgjengelige for allmennheten, og som gjør det mulig for Kommisjonen å forberede 

rapportene som kreves i henhold til artikkel 21 i forordning (EU) 2015/757. 

10) Utslippsrapporten bør minst omfatte det innholdet som er fastsatt i artikkel 11 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757, 

herunder resultatene av den årlige overvåkingen. Den bør også gjøre mulig å rapportere ytterligere opplysninger som 

kan bidra til en forståelse av gjennomsnittlige driftsindikatorer for energieffektivitet som rapporteres på frivillig 

grunnlag. Dette gjelder særlig elementene for valgfri overvåking av drivstofforbruk og CO2-utslipp, inndelt på grunnlag 

av kriteriene angitt i overvåkingsplanen. 

11) Det må fastsettes tekniske regler for opprettelse av en elektronisk mal for samsvarsdokumenter. Dette sikrer at 

standardisert og lett maskinlesbare opplysninger kan inngå i samsvarsdokumenter sendt av kontrollører i samsvar med 

deres forpliktelser i henhold til artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) 2015/757 for omgående å underrette Kommisjonen og 

myndighetene i flaggstaten om utstedelsen av et samsvarsdokument. 

12) THETIS MRV, et eget EU-informasjonssystem som er utviklet og driftet av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå, bør være 

tilgjengelig for rederier og akkrediterte kontrollører, slik at de kan bruke det til elektronisk overføring av tilfreds-

stillende kontrollerte utslippsrapporter og tilhørende samsvarsdokumenter til Kommisjonen og flaggstatene. Det bør 

utformes på en fleksibel måte, slik at det tar høyde for et eventuelt globalt system for overvåking, rapportering og 

kontroll av klimagassutslipp. 

13) Kommisjonen har rådført seg med berørte parter om beste praksis i saker som omfattes av denne forordning. Råd-

føringen ble gjennomført gjennom ekspertundergrupper for overvåking, rapportering og kontroll (MRV) innen skipsfart 

nedsatt innenfor rammen av Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for klimaendringer nedsatt ved artikkel 26 

i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013(3). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes maler og tekniske regler for framlegging av overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvars-

dokumenter i henhold til forordning (EU) 2015/757. 

  

(1) Vedtatt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) ved forsamlingsresolusjon A.741(18). 

(2) Regel 22 i vedlegg VI til Marpol. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 av 21. mai 2013 om en ordning for overvåking og rapportering av klimagass-

utslipp og for rapportering av andre opplysninger på nasjonalt plan og unionsplan som er relevante for klimaendring, og om oppheving av 

beslutning nr. 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 
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Artikkel 2 

Mal for overvåkingsplanen 

1. Rederiene skal utarbeide overvåkingsplanen nevnt i artikkel 6 i forordning (EU) 2015/757 og benytte en mal som tilsvarer 

modellen fastsatt i vedlegg I. 

2. Rederiene kan dele overvåkingsplanen inn i en rederispesifikk del og en skipsspesifikk del, forutsatt at alle elementene 

fastsatt i vedlegg I dekkes. 

Opplysningene i den rederispesifikke delen, som kan omfatte tabell B.2, B.5, D, E og F.1 i vedlegg I, får anvendelse på hvert 

enkelt skip som rederiet skal framlegge en overvåkingsplan for i henhold til artikkel 6 i forordning (EU) 2015/757. 

Artikkel 3 

Elektronisk mal for utslippsrapporten 

1. Med henblikk på å framlegge utslippsrapporten i henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) 2015/757 skal rederiene 

benytte den elektroniske versjonen av malen i Det automatiske EU-informasjonssystemet THETIS MRV, som drives av Det 

europeiske sjøsikkerhetsbyrå (heretter kalt «THETIS MRV»). 

2. Den elektroniske versjonen av malen for utslippsrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene i vedlegg II. 

Artikkel 4 

Elektronisk mal for samsvarsdokument 

1. Med henblikk på utstedelse av samsvarsdokument i henhold til artikkel 17 nr. 4 i forordning (EU) 2015/757 skal 

kontrolløren framlegge relevante data ved hjelp av elektronisk versjon av skjemaet som finnes i THETIS MRV. 

2. Den elektroniske versjonen av malen for dokumentet nevnt i nr. 1 skal inneholde opplysningene i vedlegg III. 

Artikkel 5 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 4. november 2016. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 78/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

VEDLEGG I 

Mal for overvåkingsplaner 

Del A Endringslogg 

Versjon nr. Referansedato Status på referansedato(1) 
Henvisning til kapitlene revisjoner eller endringer er foretatt, 

herunder en kort beskrivelse av endringene 

    

(1) Velg en av følgende kategorier: «Arbeidsutkast», «Endelig utkast sendt til kontrollør», «Vurdert», «Endret uten behov for ny vurdering». 

Del B Grunnleggende data 

Tabell B.1 Identifikasjon av skipet 

Skipets navn  

IMO-identifikasjonsnummer  

Registreringshavn  

Hjemsted (dersom dette ikke er identisk med registreringshavnen)  

Navn på skipets eier  

Entydig IMO-identifikasjonsnummer for rederi og registrert eier  

Skipstype(1)  

Dødvekt (i tonn)  

Bruttotonnasje  

Klasseselskap (valgfritt)  

Isklasse (valgfritt)(2)  

Flaggstat (valgfritt)  

Valgfrie åpne beskrivelsesfelt for tilleggsopplysninger om skipets egenskaper  

(1) Velg en av følgende kategorier: «Passasjerskip», «Roroskip», «Containerskip», «Oljetankskip», «Kjemikalietankskip», «LNG-tankskip», 

«Gasstankskip», «Bulkskip», «Alminnelig lasteskip», «Kjøleskip», «Transportskip for kjøretøyer», «Kombinasjonsskip», «Roro-

passasjerskip», «Container-/roro-lasteskip», «Andre skipstyper». 

(2) Velg en av polarklassene PC1–PC7 eller en av de finsk-svenske isklassene (IC, IB, IA eller IA Super). 
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Tabell B.2 Opplysninger om rederiet 

Rederiets navn  

Adresselinje 1:  

Adresselinje 2:  

Sted  

Stat/provins/region  

Postnummer  

Land  

Kontaktperson  

Telefonnummer  

E-postadresse  

Tabell B.3 Utslippskilder og drivstofftyper 

Referansenummer for 

utslippskilde 
Utslippskilde (navn, type) 

Teknisk beskrivelse av utslippskilde 

(ytelse/effekt, spesifikt oljeforbruk (SFOC), installeringsår, 

identifikasjonsnummer i tilfelle flere identiske utslippskilder 

osv.) 

(Ev.) drivstofftyper 

benyttet(1) 

    

(1) Velg en av følgende kategorier: «Tung brennolje (HFO)», «Lett brennolje (LFO)», «Diesel/gassolje (MDO/MGO)», «Flytende petroleumsgass 

(propan, LPG)», «Flytende petroleumsgass (butan, LPG)», «Flytende naturgass (LNG)», «Metanol», «Etanol», «Annet drivstoff med ikke-

standardisert utslippsfaktor» 

Tabell B.4 Utslippsfaktorer 

Drivstofftype 
IMO-utslippsfaktorer 

(i tonn CO2/tonn drivstoff) 

Tung brennolje (referanse: ISO 8217, kategori RME til RMK) 3,114 

Lett brennolje (referanse: ISO 8217, kategori RMA til RMD) 3,151 

Diesel/gassolje (referanse: ISO 8217, kategori DMX til DMB) 3,206 

Flytende petroleumsgass (propan) 3,000 

Flytende petroleumsgass (butan) 3,030 

Flytende naturgass 2,750 



Nr. 78/256 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.9.2019 

 

Drivstofftype 
IMO-utslippsfaktorer 

(i tonn CO2/tonn drivstoff) 

Metanol 1,375 

Etanol 1,913 

Annet drivstoff med ikke-standardisert utslippsfaktor  

  

Ved bruk av ikke-standardiserte utslippsfaktorer: 

Ikke-standardisert drivstoff Utslippsfaktor 
Metoder for å bestemme utslippsfaktoren (metoder for prøvetaking og analyse og en 

beskrivelse av de laboratoriene som benyttes) 

   

Tabell B.5 Prosedyrer, systemer og ansvarsområder som brukes til å ajourføre listen over utslippskilder så den er 

komplett 

Prosedyrens navn 
Forvalte fullstendigheten til listen over 

utslippskilder 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Del C Virksomhetsdata 

Tabell C.1 Vilkår for unntaket omhandlet i artikkel 9 nr. 2 

Punkt Bekreftelsesfelt 

Minste antall forventede reiser per rapporteringsperiode som omfattes av virke-

området til EUs forordning om overvåking, rapportering og kontroll, i henhold til 

skipets seilingsplan 

 

Er det forventede reiser per rapporteringsperiode som ikke omfattes av virkeområdet 

for EUs forordning om overvåking, rapportering og kontroll, i henhold til skipets 

seilingsplan?(1) 

 

Er vilkårene i artikkel 9 nr. 2 oppfylt?(2)  

Dersom svaret er ja, har dere til hensikt å benytte dere av unntaket for overvåking av 

drivstofforbruket for hver reise?(3) 

 

(1) Velg enten «Ja» eller «Nei». 

(2) Velg enten «Ja» eller «Nei». 

(3) Velg «Ja», «Nei» eller «Ikke relevant». 
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Tabell C.2 Overvåking av drivstofforbruk 

C.2.1. Metoder for å bestemme drivstofforbruket for hver utslippskilde: 

Utslippskilde(1) Valgte metoder for drivstofforbruk(2) 

  

(1) Velg en av følgende kategorier: «Alle kilder», «Hovedmotorer», «Hjelpemotorer», «Gassturbiner», «Kjeler» eller «Nøytralgass-

generatorer». 

(2) Velg én eller flere av følgende kategorier: «Metode A: Leveringsseddel for bunkers og periodiske avstemminger for drivstofftanker», 

«Metode B: Overvåking av bunkerstanker om bord», «Metode C: Strømningsmålere for relevante forbrenningsprosesser» eller «Metode D: 

Målinger av direkte CO2-utslipp». 

C.2.2. Prosedyrer for å bestemme bunkret drivstoff og drivstoff i tankene: 

Prosedyrens navn 
Bestemme bunkret drivstoff og drivstoff i 

tankene 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

C.2.3. Regelmessige krysskontroller mellom bunkret mengde i henhold til leveringsseddelen for bunkers og bunkret mengde 

ifølge måling om bord: 

Prosedyrens navn 

Regelmessige krysskontroller mellom 

bunkret mengde i henhold til 

leveringsseddelen for bunkers og bunkret 

mengde ifølge måling om bord 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

C.2.4. Beskrivelse av måleinstrumenter som benyttes: 

Måleutstyr 

(name) 

Gjelder for (f.eks. utslippskilder, 

tanker) 

Teknisk beskrivelse 

(spesifikasjon, alder, 

vedlikeholdsintervaller) 
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C.2.5. Prosedyrer for å registrere, gjenfinne, overføre og lagre informasjon om målinger: 

Prosedyrens navn 
Registrere, gjenfinne, overføre og lagre 

informasjon om målinger 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

C.2.6. Metode for å bestemme densitet: 

Drivstofftype/-tank 
Metode for å bestemme faktiske 

densitetsverdier for bunkret drivstoff(1) 

Metode for å bestemme faktiske 

densitetsverdier for drivstoff i tanker(2) 

   

(1) Velg en av følgende kategorier: «Måleutstyr om bord», «Drivstoffleverandør» eller «Laboratorieforsøk». 

(2) Velg en av følgende kategorier: «Måleutstyr», «Drivstoffleverandør» eller «Laboratorieforsøk». 

C.2.7. Usikkerhetsnivå i forbindelse med drivstoffovervåking: 

Overvåkingsmetode(1) Framgangsmåte benyttet(2) Verdi 

   

(1) Velg én eller flere av følgende kategorier: «Metode A: Leveringsseddel for bunkers og periodiske avstemminger for drivstofftanker», 

«Metode B: Overvåking av bunkerstanker om bord», «Metode C: Strømningsmålere for relevante forbrenningsprosesser» eller «Metode D: 

Målinger av direkte CO2-utslipp» 

(2) Velg en av følgende kategorier: «Standardverdi» eller «Skipsspesifikt estimat». 

C.2.8. Prosedyrer for å ivareta kvalitetssikring av måleutstyr: 

Prosedyrens navn Ivareta kvalitetssikring av måleutstyr 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  
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C.2.9. Metode for å bestemme fordelingen av drivstofforbruk i last- og passasjerdel (bare for roro-passasjerskip): 

Metodens navn 
Bestemme fordelingen av drivstofforbruk i 

last- og passasjerdel 

Tildelingsmetode benyttet i henhold til EN 16258(1)  

Beskrivelse av metode for å bestemme massen av last og passasjerer, herunder 

eventuell bruk av standardverdier for vekten av lastenheter/filmeter (dersom masse-

metoden benyttes) 

 

Beskrivelse av metoden for å bestemme tildelt dekksareal for last og passasjerer, 

herunder hengedekk og personbiler på lastedekk (dersom arealmetoden benyttes) 

 

Inndeling av drivstofforbruk (i %) i godstransport og persontransport (dersom 

arealmetoden benyttes) 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne metoden  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

(1) Velg enten «Massemetode» eller «Arealmetode». 

C.2.10. Prosedyrer for å bestemme og registrere drivstofforbruk på reiser med last (valgfritt): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere drivstofforbruk på 

reiser med last 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

C.2.11. Prosedyrer for å bestemme og registrere drivstofforbruk til lastoppvarming (valgfri overvåking for kjemikalie-

tankskip): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere drivstofforbruk til 

lastoppvarming 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 
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Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere drivstofforbruk til 

lastoppvarming 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

C.2.12. Prosedyrer for å bestemme og registrere drivstofforbruk til dynamisk posisjonering (valgfri overvåking for oljetank-

skip og «andre skipstyper»): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere drivstofforbruk til 

dynamisk posisjonering 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell C.3 Liste over reiser 

Prosedyrens navn Registrere og sikre reisers fullstendighet 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering av reiser, overvåking av reiser osv.), dersom de ikke allerede er beskrevet 

utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  
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Tabell C.4 Tilbakelagt strekning 

Prosedyrens navn 
Registrere og bestemme tilbakelagt strekning 

per reise  

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og forvaltning av strekningsinformasjon), dersom de ikke allerede er 

beskrevet utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Prosedyrer for å bestemme og registrere tilbakelagt strekning ved seiling i is (valgfritt): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere tilbakelagt strekning 

ved seiling i is 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og forvaltning av informasjon om strekning og vinterforhold) dersom de 

ikke allerede er beskrevet utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell C.5. Fraktet last og antall passasjerer 

Prosedyrens navn 
Registrere og bestemme fraktet last og/eller 

antall passasjerer 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og bestemmelse av fraktet last og/eller antall passasjerer og eventuell 

bruk av standardverdiene for lastenheters masse), dersom de ikke allerede er 

beskrevet utenfor overvåkingsplanen 
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Prosedyrens navn 
Registrere og bestemme fraktet last og/eller 

antall passasjerer 

Last-/passasjerenhet(1)  

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

(1) For passasjerskip angis «Last-/passasjerenhet» som «passasjerer». 

For roro-skip, containerskip, oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip, bulkskip, kjøleskip og kombinasjonsskip angis «Last-/ 

passasjerenhet» som «tonn». 

For LNG-tankskip og containerskip/roro-lasteskip angis «Last-/passasjerenhet» som «kubikkmeter». 

For alminnelige lasteskip angis «Last-/passasjerenhet» ved å velge en av følgende kategorier: «dødvekttonn», «dødvekttonn og tonn». 

For transportskip for kjøretøyer angis «Last-/passasjerenhet» ved å velge en av følgende kategorier: «tonn», «tonn og dødvekttonn». 

For roro-passasjerskip angis «Last-/passasjerenhet» som «tonn» og som «passasjerer». 

For andre skipstyper angis «Last-/passasjerenhet» ved å velge en av følgende kategorier: «tonn», «dødvekttonn». 

Prosedyrer for å bestemme og registrere gjennomsnittlig densitet for fraktet last (valgfri overvåking av kjemikalietankskip, 

bulkskip og kombinasjonsskip): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere gjennomsnittlig 

densitet for fraktet last 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og forvaltning av informasjon om lastdensitet), dersom de ikke allerede er 

beskrevet utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell C.6. Tid tilbrakt til sjøs 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere tid tilbrakt til sjøs 

fra kai i avgangshavn til kai i ankomsthavn 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og forvaltning av informasjon om avgang fra og ankomst i havn) dersom 

de ikke allerede er beskrevet utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  
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Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere tid tilbrakt til sjøs 

fra kai i avgangshavn til kai i ankomsthavn 

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Prosedyrer for å bestemme og registrere den tiden til sjøs som er medgått til å seile i is (valgfritt): 

Prosedyrens navn 
Bestemme og registrere den tiden til sjøs 

som er medgått til å seile i is 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EU-prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll (herunder 

registrering og forvaltning av informasjon om avgang fra og ankomst i havn samt 

vinterforhold) dersom de ikke allerede er beskrevet utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Formler og datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Del D Manglende data 

Tabell D.1 Metoder som benyttes til å beregne drivstofforbruket 

Metodens navn 
Metode som benyttes til å beregne 

drivstofforbruket 

Reservemetode for overvåking(1)  

Formler som benyttes  

Beskrivelse av metode for å anslå drivstofforbruk  

Navn på person eller stilling med ansvar for denne metoden  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

(1) Velg en av følgende kategorier: «Metode A: Leveringsseddel for bunkers og periodiske avstemminger for drivstofftanker», «Metode B: 

Overvåking av bunkerstanker om bord», «Metode C: Strømningsmålere for relevante forbrenningsprosesser», «Metode D: Målinger av 

direkte CO2-utslipp» eller «Ikke relevant. Kategorien som velges, må være forskjellig fra kategorien som velges ut under «Valgte metoder 

for drivstofforbruk» i tabell C.2. Overvåking av drivstofforbruk — Metoder for å bestemme drivstofforbruket for hver utslippskilde. 
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Tabell D.2 Metoder som brukes til å behandle datamangel med hensyn til tilbakelagt strekning 

Metodens navn 
Metode for å behandle datamangel med 

hensyn til tilbakelagt strekning 

Formler som benyttes  

Beskrivelse av metoden for behandling av manglende data  

Navn på person eller stilling med ansvar for denne metoden  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell D.3. Metoder som brukes til å behandle datamangel med hensyn til fraktet last 

Metodens navn 
Metode for å behandle datamangel med 

hensyn til fraktet last 

Formler som benyttes  

Beskrivelse av metoden for behandling av manglende data  

Navn på person eller stilling med ansvar for denne metoden  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell D.4. Metoder som brukes til å behandle datamangel med hensyn til tid tilbrakt til sjøs 

Metodens navn 
Metode for å behandle datamangel med 

hensyn til tid tilbrakt til sjøs 

Formler som benyttes  

Beskrivelse av metoden for behandling av manglende data  

Navn på person eller stilling med ansvar for denne metoden  

Datakilder  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  
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Del E Forvaltning 

Tabell E.1 Regelmessig kontroll av overvåkingsplanens egnethet 

Prosedyrens navn 
Regelmessig kontroll av overvåkingsplanens 

egnethet 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell E.2 Kontrollaktiviteter Kvalitetssikring og informasjonsteknologiens pålitelighet 

Prosedyrens navn 

Forvaltning av informasjonsteknologi (f.eks. 

tilgangskontroll, sikkerhetskopiering, 

gjenoppretting og sikkerhet) 

Referanseprosedyre  

Kort beskrivelse av prosedyre  

Navn på person eller stilling med ansvar for vedlikehold av data  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på system som benyttes (ev.)  

Liste over relevante eksisterende styringssystemer  

Tabell E.3. Kontrollaktiviteter: Interne gjennomgåelser og validering av relevante EU-data for overvåking, rapporte-

ring og kontroll 

Prosedyrens navn 

Interne gjennomgåelser og validering av 

relevante EU-data for overvåking, 

rapportering og kontroll 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  
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Tabell E.4. Kontrollaktiviteter: Korrigeringer og korrigerende tiltak 

Prosedyrens navn Korrigeringer og korrigerende tiltak 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell E.5. Kontrollaktiviteter: Utkontrakterte aktiviteter (ev.) 

Prosedyrens navn Utkontrakterte aktiviteter 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  

Tabell E.6. Kontrollaktiviteter: Dokumentasjon 

Prosedyrens navn Dokumentasjon 

Henvisning til eksisterende prosedyre  

Versjon av eksisterende prosedyre  

Beskrivelse av EUs prosedyrer for overvåking, rapportering og kontroll dersom de 

ikke allerede finnes utenfor overvåkingsplanen 

 

Navn på person eller stilling med ansvar for denne prosedyren  

Oppbevaringssted for registre  

Navn på IT-system som benyttes (ev.)  
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Del F Ytterligere opplysninger 

Tabell F.1 Liste over definisjoner og forkortelser 

Forkortelse, akronym, definisjon Forklaring 

  

Tabell F.2. Tilleggsopplysninger 
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VEDLEGG II 

Mal for utslippsrapporter 

Del A Data som identifiserer skipet og rederiet 

1. Skipets navn 

2. IMO-identifikasjonsnummer 

3. a) Registreringshavn ELLER 

b) Hjemsted 

4. Skipskategori [rullegardinmeny: «Passasjerskip», «Roroskip», «Containerskip», «Oljetankskip», «Kjemikalietankskip», 

«LNG-tankskip», «Gasstankskip», «Bulkskip», «Alminnelig lasteskip», «Kjøleskip», «Transportskip for kjøretøyer», 

«Kombinasjonsskip», «Roro-passasjerskip», «Container-/roro-lasteskip», «Andre skipstyper»] 

5. Skipets isklasse (ikke obligatorisk – bare dersom de inngår i overvåkingsplanen) [rullegardinmeny: Polarklasse PC1–PC7, 

finsk-svensk isklasse IC, IB, IA eller IA Super] 

6. Skipets tekniske effektivitet 

a) Energieffektivitetsindeks (EEDI), dersom dette kreves i MARPOL vedlegg VI kapittel 4 regel 19 og 20, uttrykt i gram 

CO2/tonn-nautisk mil, ELLER 

b) Anslått indeksverdi (EIV), beregnet i samsvar med IMO-resolusjon MEPC.215(63), uttrykt i gram CO2/tonn-nautisk mil 

7. Navn på skipets eier 

8. Skipseierens adresse og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

9. Rederiets navn (bare dersom det ikke er skipsrederen) 

10. Rederiets adresse (bare dersom det ikke er skipsrederen) og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/ 

provins/region, postnummer, land 

11. Kontaktperson 

a) Tittel: tittel, fornavn, etternavn, stillingsbetegnelse 

b) Adresse: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

c) Telefonnummer 

d) E-post 

Del B Kontroll 

1. Kontrollørens navn 

2. Kontrollørens adresse og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

3. Akkrediteringsnummer 

4. Kontrollørens erklæring  
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Del C Opplysninger om den anvendte overvåkingsmetoden og relevant usikkerhetsnivå 

1. Utslippskilde [rullegardinmeny: «Alle kilder», «Hovedmotorer», «Hjelpemotorer», «Gassturbiner», «Kjeler» eller «Nøytral-

gassgeneratorer»] 

2. Anvendt(e) overvåkingsmetode(r) (per utslippskilde) [rullegardinmeny: «Metode A: Leveringsseddel for bunkers og 

periodiske avstemminger for drivstofftanker», «Metode B: Overvåking av bunkerstanker om bord», «Metode C: Strøm-

ningsmålere for relevante forbrenningsprosesser», «Metode D: Måling av direkte CO2-utslipp»] 

3. Tilknyttet usikkerhetsnivå, uttrykt i % (per anvendte overvåkingsmetode) 

Del D Resultater av den årlige overvåkingen av parametrene i samsvar med artikkel 10 

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP 

1. Mengde og utslippsfaktor for hver type drivstoff som forbrukes i alt: 

a) Drivstofftype [rullegardinmeny: «Tung brennolje (HFO)», «Lett brennolje (LFO)», «Diesel/gassolje (MDO/MGO)», 

«Flytende petroleumsgass (propan, LPG)», «Flytende petroleumsgass (butan, LPG)», «Flytende naturgass (LNG)», 

«Metanol», «Etanol», «Annet drivstoff med ikke-standardisert utslippsfaktor»] 

b) Utslippsfaktor, uttrykt i tonn CO2/tonn drivstoff 

c) Samlet drivstofforbruk, uttrykt i tonn drivstoff 

2. Samlede CO2-utslipp som omfattes av denne forordning, uttrykt i tonn CO2 

3. Samlede CO2-utslipp fra alle reiser mellom havner under en medlemsstats jurisdiksjon, uttrykt i tonn CO2 

4. Samlede CO2-utslipp fra alle reiser med avgang fra havner under en medlemsstats jurisdiksjon, uttrykt i tonn CO2 

5. Samlede CO2-utslipp fra alle reiser til havner under en medlemsstats jurisdiksjon, uttrykt i tonn CO2 

6. CO2-utslipp som oppsto i havner under en medlemsstats jurisdiksjon mens skipet lå ved kai, uttrykt i tonn CO2 

7. Samlet drivstofforbruk og samlede CO2-utslipp for persontransport (for roro-passasjerskip), uttrykt i tonn drivstoff og i 

tonn CO2 

8. Samlet drivstofforbruk og samlede CO2-utslipp for godstransport (for roro-pssasjerskip), uttrykt i tonn drivstoff og i  

tonn CO2 

9. Samlet drivstofforbruk og samlede CO2-utslipp på reiser med last (valgfritt), uttrykt i tonn drivstoff og i tonn CO2 

10. Samlet drivstofforbruk til lastoppvarming (for kjemikalietankskip, valgfritt), uttrykt i tonn drivstoff 

11. Samlet drivstofforbruk til dynamisk posisjonering (for oljetankskip og «andre skipstyper», valgfritt), uttrykt i tonn drivstoff 

TILBAKELAGT STREKNING, TID TILBRAKT TIL SJØS OG TRANSPORTARBEID 

1. Samlet tilbakelagt strekning, uttrykt i nautiske mil 

2. Samlet tilbakelagt strekning ved seiling i is (valgfritt), uttrykt i nautiske mil 

3. Samlet tid tilbrakt til sjøs, uttrykt i timer 

4. Samlet tid tilbrakt til sjøs ved seiling i is (valgfritt), uttrykt i timer 
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5. Samlet transportarbeid, uttrykt i 

passasjer-nautiske mil (for passasjerskip) 

tonn-nautiske mil (for roroskip, containerskip, oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip, bulkskip, kjøleskip, transportskip 

for kjøretøyer, kombinasjonsskip) 

kubikkmeter-nautiske mil (LNG-tankskip, containerskip/roro-lasteskip) 

dødvekttonn-nautiske mil (for alminnelige lasteskip) 

passasjer-nautiske mil (for roro-passasjerskip) 

tonn-nautiske mil ELLER dødvekttonn-nautiske mil (for andre skipstyper) 

6. Andre parameter for samlet transportarbeid (valgfritt), uttrykt i 

tonn-nautiske mil (for alminnelige lasteskip) 

dødvekttonn-nautiske mil (for transportskip for kjøretøyer) 

7. Gjennomsnittlig densitet for last som transporteres i rapporteringsperioden (kjemikalietankskip, bulkskip og kombina-

sjonsskip, valgfritt), uttrykt i tonn per kubikkmeter 

ENERGIEFFEKTIVITET 

1. Gjennomsnittlig energieffektivitet 

a) Drivstofforbruk per strekning, uttrykt i kilogram per nautisk mil 

b) Drivstofforbruk per transportarbeid, uttrykt i gram per passasjer-nautisk mil, gram per tonn-nautisk mil, gram per 

kubikkmeter-nautisk mil, gram per dødvekttonn-nautisk mil eller gram per passasjer-nautisk mil OG gram per tonn-

nautisk mil, som relevant ut fra skipets kategori 

c) CO2-utslipp per strekning, uttrykt i kg CO2 per nautisk mil 

d) CO2-utslipp per transportarbeid, uttrykt i gram CO2 per passasjer-nautisk mil, gram CO2 per tonn-nautisk mil, gram CO2 

per kubikkmeter-nautisk mil, gram CO2 per dødvekttonn-nautisk mil eller gram CO2 per passasjer-nautisk mil OG gram 

CO2 per tonn-nautisk mil, som relevant ut fra skipets kategori 

2. Andre parameter for gjennomsnittlig energieffektivitet per transportarbeid (valgfritt), uttrykt i 

gram per tonn-nautisk mil og gram CO2 per tonn-nautisk mil (for alminnelige lasteskip) 

gram per dødvekttonn-nautisk mil og gram CO2 per dødvekttonn-nautisk mil (for skip til transport av kjøretøyer) 

3. Differensiert gjennomsnittlig energieffektivitet (drivstofforbruk og CO2-utslipp) på reiser med last (valgfritt), uttrykt i 

kg per nautisk mil 

gram per tonn-nautisk mil, gram per kubikkmeter-nautisk mil, gram per dødvekttonn-nautisk mil eller gram per passasjer-

nautisk mil, som relevant ut fra skipets kategori 

kg CO2 per nautisk mil 

gram CO2 per tonn-nautisk mil, gram CO2 per kubikkmeter-nautisk mil, gram CO2 per dødvekttonn-nautisk mil eller gram 

CO2 per passasjer-nautisk mil, som relevant ut fra skipets kategori 

4. Ytterligere opplysninger for å lette forståelsen av rapporterte gjennomsnittlige driftsindikatorer for skipets energieffektivitet 

(valgfritt) 

 _____  
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VEDLEGG III 

Mal for samsvarsdokumenter 

Det bekreftes at utslippsrapporten for skipet «NAVN» for rapporteringsperioden «ÅR N–1» anses som tilfredsstillende med 

hensyn til kravene i forordning (EU) 2015/757. 

Dette samsvarsdokumentet er utstedt «DAG/MÅNED/ÅR N». 

Dette samsvarsdokumentet er knyttet til utslippsrapport nr. «NUMMER» og er gyldig til 30. juni «ÅR N+1». 

I) Opplysninger om skipet 

1. Skipets navn 

2. IMO-identifikasjonsnummer 

3. a) Registreringshavn ELLER 

b) Hjemsted 

4. Skipskategori [rullegardinmeny: «Passasjerskip», «Roroskip», «Containerskip», «Oljetankskip», «Kjemikalietankskip», 

«LNG-tankskip», «Gasstankskip», «Bulkskip», «Alminnelig lasteskip», «Kjøleskip», «Transportskip for kjøretøyer», 

«Kombinasjonsskip», «Roro-passasjerskip», «Container-/roro-lasteskip», «Andre skipstyper»] 

5. Flaggstat/registreringsstat 

6. Bruttotonnasje 

II) Opplysninger om skipets eier 

1. Navn på skipets eier 

2. Skipseierens adresse og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

III) Opplysninger om rederiet som oppfyller forpliktelsene i henhold til forordning (EU) 2015/757 (valgfritt) 

1. Rederiets navn 

2. Rederiets adresse og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

IV) Kontrollør 

1. Akkrediteringsnummer 

2. Kontrollørens navn 

3. Rederiets adresse og hovedforetak: adresselinje 1, adresselinje 2, poststed, stat/provins/region, postnummer, land 

 __________  


