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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/1928 

av 4. november 2016 

om bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av skip enn passasjer-, roro- og containerskip 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 vedlegg II del A nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Reglene for overvåking av fraktet last og andre relevante opplysninger er fastsatt i vedlegg II til forordning (EU) 

2015/757. Særlig skal bestemmelse av last fraktet med andre kategorier av skip enn passasjer-, roro- og containerskip 

foretas i samsvar med parametrene fastsatt i del A nr. 1 bokstav g) i nevnte vedlegg. 

2) For oljetankskip, kjemikalietankskip, gasstankskip, bulkskip, kjøleskip og kombinasjonsskip er det hensiktsmessig å 

sikre at bestemmelse av den gjennomsnittlige driftsmessige indikatoren for energieffektivitet er i samsvar med IMOs 

retningslinjer for frivillig bruk av den driftsmessige indikatoren for energieffektivitet for skip (EEOI)(2), ettersom disse 

retningslinjene gjenspeiler bransjepraksis. 

3) Når det gjelder LNG-tankskip og container-/roro-lasteskip, bør parameteren som skal benyttes ved beregning av fraktet 

last, gjenspeile bransjepraksis og sikre at de framlagte opplysningene er korrekte og sammenlignbare over tid. 

4) Når det gjelder stykkgodsskip, bør bestemmelse av fraktet last følge en spesielt utviklet tilnærmingsmåte som tar hensyn 

til endringer i lastetetthet som har betydning for denne kategorien av skip. Det er hensiktsmessig at disse opplysningene 

på frivillig grunnlag utfylles med ytterligere data, i samsvar med IMOs retningslinjer for frivillig bruk av den 

driftsmessige indikatoren for energieffektivitet for skip (EEOI). 

5) Når det gjelder transportskip for kjøretøyer, bør bestemmelse av fraktet last skje etter en fleksibel metode basert på to 

alternativer. For bedre å gjenspeile volumets særlige betydning bør det være mulig på frivillig grunnlag å angi 

opplysninger om en supplerende parameter. 

6) Roro-passasjerskip bør anses som et særtilfelle, der særlige vilkår gjelder. På bakgrunn av de forskjellige tjenestene som 

tilbys av roro-passasjerskip og for bedre å gjenspeile bransjepraksis, bør det benyttes to parametrer for å angi fraktet 

last. 

7) For andre skipstyper som verken faller inn under noen av kategoriene foran eller under kategoriene i del A nr. 1 bokstav 

d), e) og f) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757, bør en fleksibel tilnærming tillates, slik at mangfoldet av skip som 

transporterer svært ulike typer frakt, fullt ut gjenspeiles. For å sikre opplysningenes konsekvens og sammenlignbarhet 

over tid i samsvar med artikkel 4 nr. 3 i forordning (EU) 2015/757 skal selskapets valg av den mest hensiktsmessige 

parameteren for fraktet last dokumenteres i skipets overvåkingsplan og anvendes i samsvar med denne.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 299 av 5.11.2016, s. 22, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/2018 av  

23. mars 2018 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 6 av 30.1.2020,  

s. 64. 

(1) EUT L 123 av 19.5. 2015, s. 55. 

(2) MEPC.1/rundskr. 684. 
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8) Kommisjonen har rådført seg med berørte parter om beste bransjepraksis i saker som omfattes av denne forordning. 

Rådføringen ble gjennomført gjennom overvåkingsundergruppen for MRV innen skipsfart nedsatt innenfor rammen av 

Det europeiske forum for bærekraftig skipsfart. 

9) 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(1). 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Formål 

I denne forordning fastsettes regler som angir de parametrene som gjelder for bestemmelse av last fraktet med andre kategorier 

av skip enn passasjer-, roro- og containerskip, med henblikk på overvåking av andre relevante opplysninger per reise i henhold 

til artikkel 9 nr. 1 i forordning (EU) 2015/757. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordning menes med 

1) «oljetankskip» et skip bygd eller tilpasset først og fremst for frakt av råolje eller petroleumsprodukter i bulk i sine 

lasterom, unntatt kombinasjonsskip, tankskip for frakt av skadelige flytende stoffer («NLS»-tankskip) eller gasstankskip, 

2) «kjemikalietankskip» et lasteskip bygd eller tilpasset for bulkfrakt av ethvert flytende produkt oppført i kapittel 17 i 

internasjonalt regelverk for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk(2), eller et skip bygd eller 

tilpasset for å frakte en last av skadelige flytende stoffer i bulk, 

3) «LNG-tankskip» et tankskip for bulkfrakt av flytende naturgass (LNG) (hovedsakelig metan) i atskilte, isolerte tanker, 

4) «gasstankskip» et tankskip for bulkfrakt av andre flytende gasser enn LNG, 

5) «bulkskip» et skip som hovedsakelig er ment å frakte tørrlast i bulk, herunder skipstyper som malmskip i henhold til regel 

1 i kapittel XII i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1998 (SOLAS-konvensjonen), 

men unntatt kombinasjonsskip, 

6) «stykkgodsskip» et skip med skrog med ett eller flere dekk konstruert hovedsakelig for frakt av stykkgods, unntatt 

spesialiserte tørrlastskip, som ikke inngår i beregningen av referanselinjer for stykkgodsskip, det vil si skip til transport av 

dyr, lekterskip, skip til transport av tunggods, skip til frakt av lystfartøyer og skip til frakt av kjernebrensel, 

7) «kjøleskip» et skip som er konstruert utelukkende for frakt av kjølt last i lasterom, 

8) «transportskip for kjøretøyer» et roro-lasteskip med flere dekk som er konstruert for transport av tomme biler og lastebiler, 

9) «kombinasjonsskip» et skip som er konstruert for å frakte både flytende og tørr last i bulk tilsvarende 100 % dødvekt, 

10) «roro-passasjerskip» et skip som fører mer enn 12 passasjerer og har roro-lasterom om bord,  

  

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

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

oppheving av vedtak 280/2004/EF (EUT L 165 av 18.6.2013, s. 13). 

(2) Endret ved MEPC.225(64) og MSC.340(91). 
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11) «container/roro-lasteskip» en kombinasjon av et containerskip og et roro-lasteskip, oppdelt i seksjoner, 

12) «dødvekt» et skips målte volumdeplasement i tonn i lastet tilstand multiplisert med den relative vanntettheten ved avgang 

fratrukket skipets lettvekt og vekten av drivstoffet om bord, bestemt ved starttidspunktet for den aktuelle reisen, 

13) «målt volumdeplasement» for et skip med metallskrog volumet av skipets deplasement uttrykt i kubikkmeter målt til 

spantenes ytterside eksklusive utbygg, og for et skip med skrog av et annet materiale deplasementets volum uttrykt i 

kubikkmeter målt til skrogets ytterside, 

14) «lettvekt» skipets faktiske vekt uten drivstoff, passasjerer, last, vann og andre forbruksvarer om bord, uttrykt i tonn. 

Artikkel 3 

Parametrer for bestemmelse av «fraktet last» per skipskategori 

«Fraktet last» i forbindelse med overvåking av andre relevante opplysninger per reise i henhold til artikkel 9 nr. 1 i forordning 

(EU) 2015/757 skal bestemmes på følgende måte: 

a) For oljetankskip: som massen av lasten om bord. 

b) For kjemikalietankskip: som massen av lasten om bord. 

c) For LNG-tankskip: som volumet av lasten ved lossing, eller dersom lasten losses flere ganger i løpet av en reise, summen 

av last som losses i løpet av en reise og last som losses ved alle etterfølgende anløpshavner inntil ny last lastes. 

d) For gasstankskip: som massen av lasten om bord. 

e) For bulkskip: som massen av lasten om bord. 

f) For stykkgodsskip: som dødvekt for lastereiser og som null for ballastreiser. 

g) For kjøleskip: som massen av lasten om bord. 

h) For transportskip for kjøretøyer: som massen av last om bord, beregnet som faktisk masse eller antall lastenheter eller 

opptatte filmeter multiplisert med standardverdiene for deres vekt. 

i) For kombinasjonsskip: som massen av lasten om bord. 

j) For roro-passasjerskip: som antallet passasjerer og massen av last om bord, beregnet som faktisk masse eller antall 

lastenheter (lastebiler, biler osv.) eller opptatte filmeter multiplisert med standardverdiene for deres vekt. 

k) For container/roro-lasteskip: som mengden av last om bord, bestemt som summen av antall lastenheter (biler, tilhengere, 

lastebiler og andre standardenheter) multiplisert med en standardflate og høyden på dekket (avstanden mellom dørk og 

bærebjelke), antall opptatte filmeter multiplisert med høyden på dekket (for annen rorofrakt) og av antall TEU multiplisert 

med 38,3 m3. 

l) For andre skipstyper som ikke faller inn under noen av kategoriene nevnt i bokstav a)–k) eller under kategoriene i del A  

nr. 1 bokstav d), e) og f) i vedlegg II til forordning (EU) 2015/757: som massen av lasten om bord eller som dødvekt for 

lastereiser og som null for ballastreiser. 

I forbindelse med første ledd bokstav f) kan massen av lasten om bord benyttes som en tilleggsparameter, på frivillig basis. 

I forbindelse med første ledd bokstav h) kan dødvekt for lastereiser og null for ballastreiser benyttes som en tilleggsparameter, 

på frivillig basis. 
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Artikkel 4 

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 

 __________  


