
 

 
 

RESOLUSJON MEPC.316(74) 
(vedtatt fredag 17. mai 2019) 

 
ENDRINGER I VEDLEGG TIL DEN INTERNASJONALE KONVENSJON OM 
HINDRING AV FORURENSNING FRA SKIP, 1973, SOM ENDRET VED DEN 

TILHØRENDE PROTOKOLLEN AV 1978 
 

 
ENDRINGER I MARPOL VEDLEGG I, II OG V 

 
(Elektroniske dagbøker) 

MARPOL VEDLEGG I 

REGLER OM HINDRING AV OLJEFORURENSNING 
 

Regel 1 – Definisjoner 
 

1 Nytt nr. 39 tilføyes som følger: 
 

“39 Elektronisk dagbok betyr en innretning eller et system som er godkjent av 
administrasjonen og brukes til elektronisk registrering av de nødvendige 
oppføringene for utslipp, overføringer og andre operasjoner som kreves i henhold til 
dette vedlegget, i stedet for en dagbok i papirformat.” 

 
Regel 17 – Oljedagbok, del I – Maskinromoperasjoner 

 
2 Den andre setningen i nr. 1 erstattes med følgende: 

 
“Oljedagboken skal, enten den foreligger som en del av skipets offisielle loggbøker, 
som en elektronisk dagbok som skal være godkjent av administrasjonen, idet det tas 
hensyn til retningslinjene utarbeidet av organisasjonen*, eller på annen måte, være i 
samsvar med formatet som er angitt i tillegg III til dette vedlegget.” 

 
3 I den andre setningen i nr. 4 tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” 
etter ordene “hver utfylte side”. 

 
Regel 36 – Oljedagbok, del II – Last-/ballastoperasjoner 

 
4 Andre setning i nr. 1 erstattes med følgende: 

 
“Oljedagboken del II skal, enten den foreligger som en del av skipets offisielle 
loggbøker, som en elektronisk dagbok som skal være godkjent av administrasjonen, 
idet det tas hensyn til retningslinjene utarbeidet av organisasjonen*, eller på annen 
måte, være i samsvar med formatet som er angitt i tillegg III til dette vedlegget.” 

 
5 I den andre setningen i nr. 5 tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” 
etter ordene “hver utfylte side”. 

 
 
 
 
 
 

 

“* Se “Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL” (retningslinjer for bruk av 
elektroniske dagbøker i henhold til MARPOL), vedtatt ved resolusjon MEPC.312(74).” 
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MARPOL VEDLEGG II 
 

REGLER OM HINDRING AV FORURENSNING FRA SKADELIGE 
FLYTENDE STOFFER I BULK 

 
Regel 1 – Definisjoner 

 
6 Nytt nr. 22 tilføyes som følger: 

 
”22 Elektronisk dagbok betyr en innretning eller et system som er godkjent av 
administrasjonen og brukes til elektronisk registrering av de nødvendige 
oppføringene for utslipp, overføringer og andre operasjoner som kreves i henhold til 
dette tillegget, i stedet for en dagbok i papirformat.” 

 
Regel 15 – Lastedagbok 

 
7 Eksisterende nr. 1 erstattes med følgende: 

 
“Alle skip som omfattes av dette vedlegget, skal ha en lastedagbok, enten den 
foreligger som en del av skipets offisielle loggbøker, som en elektronisk dagbok som 
skal være godkjent av administrasjonen, idet det tas hensyn til retningslinjene 
utarbeidet av organisasjonen*, eller på annen måte, i samsvar med formatet som er 
angitt i tillegg 2 til dette vedlegget.” 

 
8 I den første setningen i nr. 4 tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” 
etter ordene “hver side”. 

 
MARPOL VEDLEGG V 

 
REGLER OM HINDRING AV AVFALLSFORURENSNING FRA SKIP 

 
Regel 1 – Definisjoner 

 
9 Nytt nr. 19 tilføyes som følger: 

 
“19 Elektronisk dagbok betyr en innretning eller et system som er godkjent av 
administrasjonen og brukes til elektronisk registrering av de nødvendige 
oppføringene for utslipp, overføringer og andre operasjoner som kreves i henhold til 
dette tillegget, i stedet for en dagbok i papirformat.” 

 
Regel 10 – Oppslag, planer for avfallshåndtering og registrering av avfall 

 
10 Den andre setningen i innledningen til nr. 3 erstattes med følgende: 

 
“Avfallsdagboken, enten den foreligger som en del av skipets offisielle loggbøker, 
som en elektronisk dagbok som skal være godkjent av administrasjonen, idet det tas 
hensyn til retningslinjene utarbeidet av organisasjonen*, eller på annen måte, skal 
være i samsvar med 
formatet som er angitt i tillegg II til dette vedlegget:” 

 
11 I den andre setningen i nr. 3.1 tilføyes ordene “eller gruppe elektroniske oppføringer” 
etter ordene “hver utfylte side”. 

 
*** 
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“* Se “Guidelines for the use of electronic record books under MARPOL” (retningslinjer for bruk av 
elektroniske dagbøker i henhold til MARPOL), vedtatt ved resolusjon MEPC.312(74).” 
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