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1 Föreskriftens syfte 

Denna föreskrift gäller uppgifter som räknat från kalenderåret 2019 årligen ska 

sändas till Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) databas över fartygs bräns-

leförbrukning och verifieringen av dessa uppgifter enligt 7 a kap. 2 b § 1 mom. i 

miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009). 

2 Tillämpningsområde 

Denna föreskrift tillämpas på varje finskt fartyg som har en bruttodräktighet om 

minst 5 000.  

Föreskriften tillämpas dock inte på fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri. 

Det oaktat betraktas en fartygskombination bestående av en skjutbar pråm och ett 

skjutbogserande maskindrivet fartyg som ett maskindrivet fartyg, om fartygets 

konstruktion och kopplingssystem är sådana att fartygskombinationen kan operera 

som ett fartyg. 
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Föreskriften tillämpas inte på försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets far-

tyg, om de inte regelbundet används i allmän trafik för transport av passagerare 

eller last. 

3 Definitioner 

I denna föreskrift avses med  

1) tillryggalagd sträcka en sträcka enligt regel 2 punkt 50 i bilaga VI till MARPOL 

73/78-konventionen, 

2) kontrollör Transport- och kommunikationsverket eller ett erkänt klassificerings-

sällskap, och 

3) företag ett företag enligt regel 2 punkt 49 i bilaga VI till MARPOL 73/78-kon-

ventionen. 

Utöver detta tillämpas definitionerna i 2 § i miljöskyddslagen för sjöfarten på be-

greppen i denna föreskrift. 

4 Verifiering av uppgifterna om bränsleförbrukningen 

4.1 Uppgifter som ska lämnas in 

Varje fartyg ska lämna in följande uppgifter till kontrollören: 

1) en kopia av fartygets datainsamlingssystem för bränsleförbrukning, 

2) ett sammandrag av de typer och mängder av bränsle som levererats till fartyget 

och som anges i överlåtelsebevisen för bränsle. Sammandraget ska upprättas i 

enlighet med bihang 1 till bilagan i IMO-resolution MEPC.292(71), 

3) ett sammandrag av vilket framgår bränsleförbrukningen per resa specificerad 

enligt typ av bränsle, tillryggalagd sträcka och tidsåtgång till sjöss. Sammandra-

get ska upprättas i enlighet med bihang 2 till bilagan i IMO-resolution 

MEPC.292(71), 

4) uppgift om att fartyget har iakttagit datainsamlingssystemet för bränsleförbruk-

ning inklusive uppgift om eventuella bristfälliga uppgifter och hur dessa kom-

pletterats i datainsamlingssystemet, av vilken anledning uppgifter har saknats 

och hur bristfällighet i nämnda uppgifter framgent kan förebyggas. 

Därtill ska fartyget på kontrollörens begäran lämna in kopior av de dokument som 

innehåller uppgifter om bränsleförbrukningen, tillryggalagda sträckor och tidsåt-

gång till sjöss under rapporteringsperioden. Sådana dokument är bl.a. fartygets 

dagböcker, oljedagboken, överlåtelsebevisen för bränsle och ankomst- och av-

gångsanmälningarna. 

Vid företagsbyte eller byte av förvaltning mitt i ett kalenderår, ska fartyget till kon-

trollören lämna in nämnda dokument eller de uppgifter som sammanhänger med 

resor som gjorts före bytet av företag eller förvaltning enligt 7 a kap. 2 b § 1 mom. 

2 punkten i miljöskyddslagen för sjöfart. 

Uppgifterna ska lämnas in till kontrollören kalenderårsvis senast tre månader efter 

utgången av kalenderåret i fråga.  
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4.2 Förvaring av uppgifterna 

Fartyget ska förvara nämnda uppgifter enligt 7 a kap. 2 b § 2 mom. i miljöskydds-

lagen för sjöfart. 

4.3 Förfarandena för verifiering av uppgifterna 

Förutom uppgifterna som nämns i punkt 4.1 kan kontrollören be fartyget om nöd-

vändiga tilläggsuppgifter för utredning av fartygets årliga bränsleförbrukning, till-

ryggalagda sträckor och tidsåtgången till sjöss. Tilläggsuppgifter kan begäras bl.a. 

för att säkerställa att de uppgifter som lämnats in till kontrollören stämmer överens 

med de uppgifter som ligger till grund för dem, att de inlämnade uppgifterna omfat-

tar fartygets drift under hela kalenderåret och att de inlämnade uppgifterna är till-

förlitliga och exakta.  

Kontrollören ska utan dröjsmål be företaget om rättelse av uppgifterna om kontroll-

ören upptäcker motsägelser i de uppgifter som fartyget lämnat in. 

5 Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 5 april 2019. 
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