
Forskrift om endring av forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare 
innretninger 
 
Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet [....] med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet 
(skipssikkerhetsloven) § 2, § 3, § 6, § 13, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38 og § 43, jf. delegeringsvedtak 
16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849.  
 

 
I 

 
I forskrift 30. mai 2012 nr. 488 om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger 
gjøres følgende endringer: 
 
Ny § 12a skal lyde: 
 
§ 12a. Overvåking, rapportering og verifikasjon av drivhusgassutslipp fra skip 
 EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21aw (forordning (EU) nr. 2015/757 som endret ved 
forordning (EU) 2016/2071) om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp fra 
sjøtransport og om endring av direktiv 2009/16/EF, gjelder som forskrift med de tilpasninger 
som følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

[EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21awa (forordning (EU) nr. 2016/1927)] om 
standardskjemaer for overvåkingsplaner, utslippsrapporter og samsvarsdokumenter i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og 
verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport gjelder som forskrift med de tilpasninger som 
følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

[EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21awb (forordning (EU) nr. 2016/1928)] om 
bestemmelse av last for andre skipskategorier enn passasjer- ro-ro- og containerskip i henhold 
til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og 
verifikasjon av CO2-utslipp fra sjøtransport gjelder som forskrift med de tilpasninger som 
følger av vedlegg XX, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

[EØS-avtalen vedlegg XX nr. 21awc (forordning (EU) nr. 2016/2072)] om 
verifikasjonsaktiviteter og akkreditering av verifikasjoner i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2015/757 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO2-utslipp 
fra sjøtransport gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XX, protokoll 
1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

  
 

II 
 

Forskriften trer i kraft 1. juni 2017. 
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