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Määräyksen tarkoitus
Tämä määräys koskee Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) alusten polttoaineen kulutusta koskevaan tietokantaan kalenterivuodesta 2019 alkaen vuosittain
toimitettavia tietoja ja niiden todentamista merenkulun ympäristönsuojelulain
(1672/2009) 7 a luvun 2 b §:n 1 momentin mukaisesti.
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Soveltamisala
Tätä määräystä sovelletaan jokaiseen suomalaiseen alukseen, jonka bruttovetoisuus on vähintään 5000.
Määräystä ei kuitenkaan sovelleta alukseen, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa.
Työnnettävästä proomusta ja työntävästä koneellisesta aluksesta koostuvaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM
p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3

www.traficom.fi

Määräys
2 (3)
TRAFI/613265/03.04.01.00/2018
alusyhdistelmää pidetään kuitenkin yhtenä koneellisena aluksena, jos aluksen muotoilu ja kytkentäjärjestelmä ovat sellaiset, että alusyhdistelmä pystyy toimimaan
yhtenä aluksena.
Määräystä ei sovelleta puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen aluksiin, ellei niitä
käytetä säännöllisesti yleisessä liikenteessä kuljettamaan matkustajia tai lastia.
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Määritelmät
Tässä määräyksessä tarkoitetaan:
1) kuljetulla matkalla MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen 2 säännön 50
kohdan mukaista matkaa;
2) todentajalla Liikenne- ja viestintävirastoa tai hyväksyttyä luokituslaitosta; ja
3) yhtiöllä MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteen 2 säännön 49 kohdan mukaista yhtiötä.
Sen lisäksi tämän määräyksen käsitteisiin sovelletaan merenkulun ympäristönsuojelulain 2 §:n määritelmiä.
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4.1

Polttoaineen kulutusta koskevien tietojen todentaminen
Toimitettavat tiedot
Aluksen on toimitettava todentajalle seuraavat tiedot:
1) kopio aluksen polttoaineen kulutuksen tiedonkeruujärjestelmästä;
2) yhteenveto polttoaineen luovutustodistuksissa mainituista alukselle toimitetuista
polttoainelaaduista ja -määristä. Yhteenveto on laadittava IMOn päätöslauselman MEPC.292(71) liitteen lisäyksen 1 mukaisesti;
3) yhteenveto, josta ilmenevät matkakohtainen polttoaineen kulutus eri polttoainelaatujen mukaan eriteltynä, kuljettu matka ja matkaan käytetty aika. Yhteenveto on laadittava IMOn päätöslauselman MEPC.292(71) liitteen lisäyksen 2 mallin mukaisesti; ja
4) tieto siitä, että aluksella on noudatettu aluksen polttoaineen kulutuksen tiedonkeruujärjestelmää, mukaan lukien tieto mahdollisista puutteellisista tiedoista ja
miten nämä tiedot on täydennetty tiedonkeruujärjestelmään sekä mistä syystä
nämä tiedot ovat puuttuneet ja miten kyseisten tietojen puutteellisuus tulevaisuudessa ehkäistään.
Lisäksi aluksen on toimitettava todentajan pyynnöstä kopiot dokumenteista, joissa
on tiedot aluksen polttoaineen kulutuksesta, kuljetuista matkoista sekä matkoihin
kulutetuista ajoista koskien raportoitavaa ajanjaksoa. Näitä dokumentteja ovat esimerkiksi aluksen päiväkirjat, öljypäiväkirja, polttoaineen luovutustodistukset sekä
saapumis- ja lähtöilmoitukset.
Jos aluksen yhtiö tai hallinto vaihtuu kalenterivuoden aikana, aluksen on toimitettava todentajalle edellä mainitut asiakirjat tai tiedot, jotka liittyvät ennen yhtiön tai
hallinnon vaihtumista suoritettuihin matkoihin merenkulun ympäristönsuojelulain 7
a luvun 2 b §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.
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Kalenterivuotta koskevat tiedot on toimitettava vuosittain todentajalle viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

4.2

Tietojen säilyttäminen
Aluksen on säilytettävä edellä mainitut tiedot merenkulun ympäristönsuojelulain 7 a
luvun 2 b §:n 2 momentin mukaisesti.

4.3

Menettelyt tietojen todentamiseksi
Edellä 4.1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi todentaja voi pyytää alukselta tarvittavia lisätietoja aluksen vuosittaisen polttoaineen kulutuksen, kuljettujen matkojen ja matkoihin käytetyn ajan selvittämiseksi. Lisätietoja voidaan pyytää muun
muassa sen varmistamiseksi, että todentajalle toimitetut yhteenvedot ovat yhtäpitäviä niiden pohjana olevien tietojen kanssa, toimitetut tiedot kattavat aluksen operoinnin koko kalenterivuoden aikana ja että toimitetut tiedot ovat luotettavia ja
tarkkoja.
Todentajan on viipymättä pyydettävä yhtiöltä korjauksia tietoihin, jos todentaja havaitsee aluksen toimittamissa tiedoissa ristiriitaisuuksia.
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Voimaantulo
Tämä määräys tulee voimaan 5 päivänä huhtikuuta 2019.
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